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ABSTRACT 

The aimed of this research was to determine the effect of sourdough starter concentration on the quality 
of sweet bread. The experimental design used was Completely Random Design (CRD) with one factor 
(sourdough starter concentration) consisting of 6 treatments were: sourdough starter concentration 0%, 10%, 
20%, 30%, 40% and 50%. The parameters observed were chemical quality (pH and moisture content), 
microbiological quality (lactic acid bacteria total, fungi total and visualization of fungi), physical quality 
(development volume), and organoleptic quality (color, flavor, aroma and texture). The chemical, physical, 
microbiological and organoleptic observation data were analyzed by analysis of variance at 5% real level by 
using Co-Stat software and if there was real difference then tested continued with Honestly Significant 
Difference (HSD 5%) test. The results showed that sweet bread with a sourdough concentration of 30% was 
the best treatment with a pH 3.60, moisture content of 29% w/w, color, taste, aroma and texture were rather 
favored by panelists, lactic acid bacteria total 9.08 log CFU / g, and safely consumed up to 6 days of storage 
with a relatively low fungi total <3.18 log CFU / g. 
 
Keywords: Lactic acid bacteria, Sourdough, Sweet bread. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi starter sourdough terhadap mutu roti 
manis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental yang dilaksanakan di 
Laboratorium dan dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu 
konsentrasi starter sourdough dengan 6 perlakuan yaitu konsentrasi starter sourdough 0%, 10%, 20%, 30%, 
40%, dan 50%. Parameter yang diamati yaitu mutu kimia (pH dan kadar air), mutu mikrobiologi (total bakteri 
asam laktat, total kapang dan visualisasi kapang), mutu fisik (volume pengembangan), dan mutu organoleptik 
(warna, rasa, aroma dan tekstur). Data hasil pengamatan kimia, fisik, mikrobiologi dan organoleptik dianalisis 
dengan analisis keragaman pada taraf nyata 5% dengan menggunakan software Co-Stat dan apabila terdapat 
beda nyata maka diuji lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa roti 
manis dengan konsentrasi sourdough 30% merupakan perlakuan terbaik dengan pH 3,60, kadar air 29% b/b, 
warna, rasa, aroma dan tekstur yang agak disukai panelis, total bakteri asam laktat 9,08 log CFU/g, dan aman 
dikonsumsi sampai penyimpanan 6 hari dengan total kapang relatif rendah <3,18 log CFU/g. 
 

Kata Kunci :  Bakteri asam laktat, Roti manis, Sourdough. 
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PENDAHULUAN 

Roti merupakan produk makanan yang dibuat 

dari tepung terigu yang diragikan dengan ragi dan 

dipanggang (Koswara, 2009). Saat ini, nilai 

konsumsi roti masyarakat Indonesia terus 

mengalami peningkatan, sebagai bukti bahwa 

konsumsi roti per kapita di Indonesia cenderung 

naik sebesar 6,23% rata-rata gabungan dalam 

rentang 2010-2015. Menurut data Euromonitor, 

nilai konsumsi roti per kapita oleh masyarakat 

Indonesia pada tahun 2011 tumbuh tertinggi 

dibandingkan 11 negara Asia Pasifik lainnya 

(Anonima, 2016). Hal tersebut antara lain dipicu 

oleh diterimanya berbagai produk bakeri sebagai 

camilan yang mudah dibawa kemana-mana, 

menjadi alternatif konsumsi dalam kesibukan 

beraktivitas masyarakat modern. Umumnya jenis 

roti yang paling banyak dikonsumsi salah satunya 

adalah roti manis.  

Roti manis adalah salah satu jenis roti yang 

terbuat dari adonan manis yang difermentasi serta 

mengandung 10% gula atau lebih. Bahan utama 

dari roti manis adalah tepung terigu, air, ragi roti 

dan garam. Sedangkan bahan pembantu adalah 

gula, susu skim,  shortening, telur dan bread 

improver (Djajati dan Cholifah, 2014). Umumnya 

roti manis disantap sebagai kudapan, ada juga roti 

manis yang dihidangkan sebagai makanan penutup 

(dessert). Dalam produk roti manis tiap 100 g 

terdapat kandungan protein 7,96%, lemak 18,61%, 

kadar air 17,36%, kadar abu 1,24%, karbohidrat 

54,81% (Fitria, 2013).  Secara umum tahapan-

tahapan proses pembuatan roti dimulai dari 

pencampuran, peragian, pengadonan, pencetakan 

dan pemanggangan.  

Setiap tahapan yang berlangsung harus tetap 

dikontrol agar mutu roti tetap terjaga. Menurut 

Widodo, Harijanto dan Rosida (2014), mutu roti 

ditentukan dari sifat bahan penyusun utamanya 

yaitu tepung gandum, air, garam dan ragi roti 

dimana ragi roti memiliki peranan yang besar dalam 

menentukan mutu roti. Ragi roti merupakan kultur 

spora suatu jenis khamir yang tumbuh dan 

memfermentasi gula dalam adonan (Afrianti, 2013). 

Ragi diperlukan dalam proses fermentasi adonan 

roti yang mengubah gula menjadi gas 

karbondioksida (CO2) sehingga mengakibatkan 

adonan menjadi mengembang. Selain itu, fungsi 

ragi dalam pembuatan produk bakeri yaitu 

mematangkan dan mengempukkan gluten sehingga 

adonan dapat menangkap gas CO2 yang dihasilkan 

pada pembuatan roti. Ragi juga membantu 

terbentuknya aroma dan rasa selama proses 

fermentasi pada pembuatan roti (Anonimb, 2017). 

Penggunaan ragi dalam pembuatan roti tidak 

berfungsi sebagai pengawet sehingga roti memiliki 

masa simpan yang terbatas yakni hanya tiga hari 

saja (Rumeus dan Turtoi, 2013). 

Selain itu, ragi roti juga menyebabkan 

adanya peningkatan zat antinutrisi yaitu asam fitat 

sehingga nutrisi pada roti tidak dapat diserap 

secara maksimal (Yousif dan Faid, 2014). Hal ini 

bertentangan dengan perilaku konsumsi 

masyarakat Indonesia yang semakin peduli 

terhadap kesehatan dan menginginkan pangan 

yang alami dan bergizi (Saarela dkk., 2002). Oleh 

karena itu, perlu dilakukan pengembangan 

terhadap ragi roti dengan memanfaatkan bakteri 

asam laktat (BAL) sebagai starter yang memiliki 

kemampuan pengembang sama dengan ragi roti 

dan diharapkan mampu menekan pertumbuhan 

kapang Rhizopus sp yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada roti sehingga mampu 

memperpanjang masa simpan serta mampu 

memberikan asupan nutrisi yang lengkap terhadap 

konsumen. Salah satu jenis starter BAL yang dapat 

diproduksi dalam pembuatan roti adalah starter 

sourdough (adonan asam). 
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Sourdough adalah adonan terfermentasi yang 

mengandung mikroflora seperti BAL dan yeast. 

Mikroba di dalam sourdough berperan dalam proses 

pengasaman dan pengembangan roti (Corsetti dan 

Settani, 2007). Roti yang dibuat dengan starter 

sourdough memiliki keuntungan yaitu 

meningkatkan rasa dan aroma, memperbaiki 

tekstur, meningkatkan nutrisi, mengikat kadar air 

serta memperpanjang umur simpan secara alami. 

Hal ini dikarenakan BAL, yeast, dan enzim endogen 

yang terdapat pada sourdough mampu melakukan 

hidrolisis pada karbohidrat, senyawa fenolik, lipid, 

dan protein. Metabolisme lipid selama fermentasi 

berlangsung meningkatkan aktivitas antioksidan, 

antikapang, dan beberapa senyawa pembentuk 

rasa sehingga meningkatkan masa simpan roti 

menjadi dua kali lipat atau lebih (Czerny dan 

Schieberle, 2002). Selain itu, Lactobacilli yang 

terkandung dalam sourdough mampu memproduksi 

exopolysaccharides yang membentuk biofilm, 

polimer ini berguna untuk mencegah terjadinya 

staling pada roti (Gänzle, 2014). Menurut Corsetti 

dan Settanni (2007), dalam sourdough terdapat 

BAL seperti Leuconostoc, Weissella, Pediococcus, 

Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus dan 

Lactobacillus. Namun, strain Lactobacillus masih 

mendominasi sourdough.  

Pemanfaatan sourdough dalam pembuatan 

roti telah banyak dilakukan, namun penentuan 

konsentrasi sourdough yang tepat belum dilakukan 

secara optimal. Menurut Mandey (2015), 

konsentrasi starter sourdough 15% yang digunakan 

dalam pembuatan roti mampu memperbaiki aspek 

sensoris dan fisik. Sedangkan menurut Rumeus dan 

Turtoi (2013), dalam pembuatan roti dengan 

menggunakan konsentrasi starter sourdough 

sebesar 10%-20% dapat meningkatkan keasaman 

roti sehingga memperpanjang masa simpan. Lebih 

lanjut Katina (2005),  Venturi dkk., (2013), dan 

Mert dkk., (2014),  menyatakan bahwa umumnya 

konsentrasi sourdough yang ditambahkan sebesar 

20%-40% pada pembuatan roti dapat menurunkan 

nilai pH, meningkatkan nilai TTA, dan memperbaiki 

mutu sensoris roti seperti tekstur, volume roti dan 

viskositas. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

optimalisasi konsentrasi starter sourdough pada 

pembuatan roti manis. 

Berdasarkan uraian di atas maka telah 

dilakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Konsentrasi Starter Sourdough Terhadap 

Mutu Roti Manis”. 

METODOLOGI 

Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan di dalam 

praktikum ini adalah tepung terigu merk CAKRA 

PREMIUM, yoghurt merk CIMORY, susu bubuk merk 

DANCOW, gula merk GULA PASIR LOKAL, garam 

merk DOLPHIN, mentega merk BLUE BAND, telur, 

ragi merk FERMIPAN air kemasan merk AQUA, 

alkohol 70% merk MERCK, aquades, larutan buffer 

phosphate, spiritus, media Potato Dextrose Agar 

dan media MRSA. 

Alat-alat yang digunakan di dalam percobaan 

ini adalah mixer merk PHILIPS, pisau, loyang 

aluminium foil, gunting, timbangan analitik merk 

KERN, sendok, panci, baskom, oven, stoples kaca, 

autoklaf, piring, plastik, desikator merk NORMAX, 

gelas piala, tabung reaksi, rak tabung reaksi, 

mortar, alu, gelas arloji, kulkas, proofer merk 

GETRA/FX-15S, erlenmeyer, kapas, pipet mikro 

ukuran 1 ml dan 0,1 ml, cawan petri, pH meter, 

pengaduk, stop watch, vortex merk 

HEIDOLPH/REAX CONTROL, lampu bunsen, 

drigalski, beaker glass, inkubator merk 

MEMMERT/INB 400, laminar air flow merk 

STREAMLINE/SCV-4A1, masker, sarung tangan, 

lampu bunsen, kertas label dan tissue merk PASEO. 
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Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimental yang dilaksanakan di 

laboratorium. 

Pelaksanaan penelitian : 

Pembuatan Starter Sourdough 

1. Pemilihan Bahan Baku 

Pembuatan starter sourdough 

menggunakan bahan baku antara lain tepung 

terigu tinggi protein merk CAKRA PREMIUM, air 

mineral merk AQUA, susu cair merk BEAR 

BRAND dan yoghurt merk CIMORY.  

2. Pencampuran 

Pencampuran bahan dilakukan untuk 

membuat starter sourdough. Penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan konsentrasi starter 

terbaik dalam membuat roti. Jenis starter yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah starter 

buatan dengan perlakuan penambahan yoghurt. 

Menurut penelitian Mandey (2013), diketahui 

bahwa konsentrasi terbaik yoghurt dalam 

pembuatan starter sourdough adalah sebesar 

75% dan 5% susu sehingga dari 250 g tepung 

terigu tinggi protein diperoleh jumlah yoghurt 

dan susu sebanyak 200 ml. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini ditambahkan yoghurt 

sebanyak 37,5 ml dan susu 2,5 ml yang 

dibandingkan dengan tepung terigu sebanyak 50 

g. 

3. Fermentasi 

Setelah pencampuran bahan dilakukan 

maka campuran bahan tersebut dimasukkan ke 

dalam stoples steril kemudian campuran 

didiamkan selama 24 jam untuk melakukan 

fermentasi. Pada saat fermentasi berlangsung 

mikroflora yang terdapat pada campuran bahan 

mulai tumbuh yang ditandai dengan adanya 

gelembung.  

 

4. Penambahan Nutrisi 

Pemberian nutrisi dilakukan dengan 

menambahkan tepung terigu dan air 

menggunakan perbandingan 1 : 1 (Ryan, 2013 

dan Mandey, 2015). Selama fermentasi terjadi 

starter yang telah terbentuk dicampurkan 

kembali dengan 50 g tepung terigu dan 50 ml air 

sebagai nutrisi tambahan. Penambahan nutrisi 

dilakukan setiap 24 jam. Perlakuan ini dilakukan 

hingga hari ke-5 fermentasi. 

5. Starter sourdough siap pakai 

Pembuatan Roti Manis 

1. Tahap Pengadukan 

Pengadukan berfungsi mencampur secara 

homogen semua bahan, mendapatkan hidrasi yang 

sempurna pada karbohidrat dan protein, 

membentuk dan melunakkan gluten, serta menahan 

gas pada gluten. Waktu pengadukan umumnya 

selama 10-12 menit dengan mixer roti. Jika 

menggunakan tangan, pengadukan kan lebih lama 

yaitu sekitar 30 menit. Kunci pokok dalam 

pengadukkan adalah waktu yang digunakan harus 

tepat karena jika pengadukkan terlalu lama akan 

menghasilkan adonan yang keras dan tidak 

kompak, sedangkan pengadukkan yang sangat 

cepat mengakibatkan adonan tidak tercampur rata 

dan lengket (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). Proses 

pengadukan dilakukan dengan urutan yaitu 

pencampran bahan, pengadukan hingga kalis, 

pengembangan awal, pengembangan akhir, 

pengadukan berlebihan dan kerusakan adonan. 

Pencampuran bahan merupakan proses 

pengadukan bahan menjadi satu, pencampuran 

bahan kering dengan bahan cair pada pembuatan 

adonan roti. Pengadukan pertama yaitu tepung 

terigu, starter sourdough, gula, susu hingga 

tercampur rata, setelah itu telur, garam yang sudah 

dilarutkan dengan air, dan yang terakhir adalah 
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margarin. Proses pengadukan ini berlangsung 

hingga semua bahan tercampur rata.  

2. Tahap Fermentasi Pertama 

Adonan yang telah dimixing dilanjutkan 

dengan proses fermentasi, yaitu adonan dibiarkan 

beberapa saat kurang lebih 2 jam pada suhu ruang 

sekitar 35°C dan kelembapan udara 85% itu 

merupakan kondisi yang ideal dalam proses 

fermentasi adonan roti. Semakin panas suhu 

ruangan, semakin cepat proses fermentasi dalam 

adonan roti. Tahap peragian ini sangat penting 

untuk pembentukan rasa dan volume. 

3. Tahap Potong/Timbang 

Pada tahap ini adonan roti dipotong dan 

ditimbang dengan berat yang sama, supaya 

menghasilkan roti manis yang beratnya seragam. 

Tahap potong timbang harus dikerjakan dalam 

waktu yang sesingkat mungkin. Untuk roti manis 

berat yang biasa digunakan adalah 40-50 g. 

4. Tahap Pembulatan 

Pada tahap ini adonan yang telah dipotong 

selanjutnya dibentuk bulatan-bulatan. Tujuannya 

untuk membentuk lapisan film dipermukaan adonan 

sehingga dapat menahan gas dari hasil peragian 

dan memberi bentuk agar mudah dalam pengerjaan 

selanjutnya (Setyo, 2004).  

5. Tahap Fermentasi Lanjutan 

Tahap fermentasi lanjutan adalah tahap 

membiarkan adonan untuk beberapa saat pada 

suhu 35-36°C dengan kelembapan 80-83% selama 

2 jam. Ragi dalam adonan akan bekerja untuk 

melanjutkan proses fermentasi sehingga adonan 

kembali elastis setelah kehilangan gas pada saat 

potong timbang dan pembulatan. 

6. Tahap Pembuangan Gas 

Pada tahap ini adonan digiling dengan 

menggunakan alat penggiling roll pin untuk roti, 

serta dibubuhkan sedikit tepung agar adonan tidak 

lengket saat digiling. Tahap ini bertujuan untuk 

membuang gas yang ada dalam adonan dan 

membentuk adonan dengan tebal yang diinginkan. 

7. Tahap Pembentukan 

Pada tahap ini adonan roti dapat dibentuk 

sesuai dengan yang diinginkan. Seperti kepang, 

bulat, oval, dan lain-lain. Supaya menghasilkan roti 

manis yang menarik bentuk dan tampilannya. 

8. Tahap Peletakan Adonan dalam Loyang 

Pada tahap ini adonan yang sudah dibentuk 

dimasukkan dalam cetakan atau diletakkan dalam 

pan/loyang yang telah diolesi margarin terlebih 

dahulu. Saat meletakkan adonan ujung 

penyambung bentuk diletakkan dibagian bawah 

supaya saat pemanggangan bentuk roti tetap 

terjaga. Jarak antara adonan roti dalam loyang juga 

harus diperhatikan jangan taerlalu dekat dan 

jangan terlalu jauh. 

9. Tahap Pengembangan Terakhir 

Tahap final profing ini dilakukan untuk 

mengembangkan adonan roti yang terakhir supaya 

mencapai bentuk dan mutu yang baik. Proofing bisa 

dilakukan dengan cara dimasukkan dalam mesin 

proofer dengan suhu 35°C dan kelembapan 85% 

selama 12 jam. Jika tidak ada mesin proofer bisa 

diletakkan pada ruangan dengan suhu ruang 35°C 

dan ditutup menggunakan plastik supaya adonan 

roti tidak kering. 

10. Tahap Pembakaran 

Pada tahap pembakaran baking roti 

dipanggang dalam oven dengan suhu 1900C selama 

30 menit. Volume adonan akan bertambah pada 

waktu 5-6 menit pertama di dalam oven. Aktivitas 

ragi akan berhenti pada temperatur 630C. 

Karamelisasi dari gula memberi warna kulit roti 

pada suhu pemanggangan antara 170-1800C. 

11. Tahap Pengeluaran dari Loyang 

Pada tahap ini roti yang sudah matang 

dikelurkan dari cetakan langsung begitu keluar dari 

oven. Roti harus dikeluarkan secara cepat untuk 
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menghindari timbulnya penguapan pada bagian 

bawah roti sehingga menjadi berkeringat dan 

basah/lembab. 

12. Tahap Pendinginan 

Roti yang sudah dikeluarkan dari loyang 

dibiarkan pada suhu ruang ±45 menit. Saat 

pendinginan roti diletakkan pada rak kawat, 

sehingga panas dapat keluar dari segala arah. 

13. Tahap Pembungkusan 

Pembungkusan roti kedalam kemasan 

dilakukan untuk mencegah tercemarnya roti dari 

mikroba ataupun kotoran yang tidak dikehendaki, 

serta menghindari pengerasan pada kulit roti manis 

akibat menguapnya kandungan air. 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Rancangan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

percobaan faktor tunggal yaitu konsentrasi starter 

sourdough (KS) dengan 6 perlakuan perlakuan 

yaitu: 

KS0 = 0% (kontrol) menggunakan starter ragi 

FERMIPAN 

KS1 = 10% 

KS2 = 20% 

KS3 = 30% 

KS4 = 40% 

KS5 = 50% 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 

kali sehingga diperoleh 18 unit percobaan. Data 

hasil pengamatan dianalisis keragaman (Analysis of 

Variance) dengan taraf nyata 5% dengan 

menggunakan software Costat. Apabila terdapat 

beda nyata, dilakukan uji lanjut Beda Nyata Jujur 

(BNJ 5%) untuk parameter kimia, organoleptik dan 

mikrobiologi (Hanafiah, 2008).  

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Mutu Kimia 

pH 

Hasil pengamatan dan analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi starter 

sourdough memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap pH roti manis selama penyimpanan. 

Analisis keragaman dan uji lanjut BNJ 5% dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan 2. 

Tabel 1.  Analisis Keragaman Pengaruh 
Konsentrasi Starter Sourdough terhadap 
Nilai pH Roti Manis selama Penyimpanan 

Parameter 
Lama Penyimpanan (Hari) 

0 2 4 6 

pH S S S S 
Keterangan : S = Signifikan (berbeda nyata) 

Tabel 2.  Uji Lanjut BNJ 5% Pengaruh Konsentrasi 
Starter Sourdough terhadap Nilai pH Roti 

Manis selama Penyimpanan 

Konsentrasi 
Sourdough 

(%) 

Lama Penyimpanan (Hari) 

pH 

0 2 4 6 

0 5,15a 5,14a 5,14a 5,14a 

10 5,00a 4,99b 4,99b 4,99b 

20 3,87b 3,86c 3,86c 3,86c 

30 3,65bc 3,64d 3,64d 3,64d 

40 3,62bc 3,60e 3,60e 3,60e 

50 3,52c 3,51f 3,51f 3,51f 

BNJ 5% 0,16 0,02 0,04 0,07 
Keterangan:  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada 

perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi sourdough memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap pH roti 

manis pada penyimpanan 0 hari, dimana perlakuan 

konsentrasi sourdough 0% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 20%, 30%, 40% 

dan 50%, namun tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 10%. Perlakuan 

konsentrasi sourdough 20% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 0%, 10% dan 

50%, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

sourdough 30% dan 40%. Perlakuan konsentrasi 
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sourdough 30% berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi sourdough 0% dan 10%, namun tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan sourdough 20%, 

40% dan 50%. Sedangkan perlakuan konsentrasi 

sourdough 50% berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi sourdough 0%, 10% dan 20%, namun 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan sourdough 

30% dan 40%. 

Pada penyimpanan 2 hari, perlakuan 

konsentrasi sourdough memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap pH roti manis, dimana 

perlakuan konsentrasi sourdough 0% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

10%, 20%, 30%, 40% dan 50%. Perlakuan 

konsentrasi sourdough 10% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 0%, 20%, 30%, 

40% dan 50%. Perlakuan konsentrasi sourdough 

20% berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 0%, 10%, 30%, 40% dan 50%. 

Perlakuan konsentrasi sourdough 30% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

0%, 10%, 20%, 40% dan 50%. Perlakuan 

konsentrasi sourdough 40% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 0%, 10%, 20%, 

30% dan 50%. Perlakuan konsentrasi sourdough 

50% berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 0%, 10%, 20%, 30% dan 40%. 

Pada penyimpanan 4 hari, perlakuan 

konsentrasi sourdough memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap pH roti manis, dimana 

perlakuan konsentrasi sourdough 0% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

10%, 20%, 30%, 40% dan 50%. Perlakuan 

konsentrasi sourdough 10% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 0%, 20%, 30%, 

40% dan 50%. Perlakuan konsentrasi sourdough 

20% berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 0%, 10%, 30%, 40% dan 50%. 

Perlakuan konsentrasi sourdough 30% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

0%, 10%, 20%, 40% dan 50%. Perlakuan 

konsentrasi sourdough 40% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 0%, 10%, 20%, 

30% dan 50%. Perlakuan konsentrasi sourdough 

50% berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 0%, 10%, 20%, 30% dan 40%. 

Pada penyimpanan 6 hari, perlakuan 

konsentrasi sourdough memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap pH roti manis, dimana 

perlakuan konsentrasi sourdough 0% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

10%, 20%, 30%, 40% dan 50%. Perlakuan 

konsentrasi sourdough 10% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 0%, 20%, 30%, 

40% dan 50%. Perlakuan konsentrasi sourdough 

20% berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 0%, 10%, 30%, 40% dan 50%. 

Perlakuan konsentrasi sourdough 30% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

0%, 10%, 20%, 40% dan 50%. Perlakuan 

konsentrasi sourdough 40% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 0%, 10%, 20%, 

30% dan 50%. Perlakuan konsentrasi sourdough 

50% berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 0%, 10%, 20%, 30% dan 40%. 

Kadar Air 

Hasil pengamatan dan analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi starter 

sourdough memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap kadar air roti manis pada 

penyimpanan 0 hari. Analisis keragaman dan uji 

lanjut BNJ 5% dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4. 

Tabel 3.  Analisis Keragaman Pengaruh 
Konsentrasi Starter Sourdough terhadap 
Kadar Air Roti Manis selama 
Penyimpanan 

Parameter 
Lama Penyimpanan (hari) 

0 2 4 6 

Kadar Air S NS NS NS 
Keterangan : S = Signifikan (berbeda nyata) 
  NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 
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Tabel 4.  Uji Lanjut BNJ 5% Pengaruh Konsentrasi 
Starter Sourdough terhadap Kadar Air 
Roti Manis selama Penyimpanan  

Konsentrasi 

Sourdough 
(%) 

Lama Penyimpanan (Hari) 

Kadar Air (%) 

0 2 4 6 

0 29,94c 28,80 27,41 26,81 

10 29,16c 29,12 28,00 27,53 

20 31,17bc 30,65 29,26 28,47 

30 32,99ab 32,39 31,82 29,78 

40 34,43a 33,22 32,35 31,75 

50 35,46a 34,00 33,52 32,10 

BNJ 5% 1,83 - - - 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi sourdough memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar air 

roti manis pada penyimpanan 0 hari, dimana 

perlakuan konsentrasi sourdough 0% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

30%, 40% dan 50%, namun tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan konsentrasi sourdough 10% dan 

20%. Perlakuan konsentrasi sourdough 20% 

berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 40% dan 50%, namun tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

0%, 10% dan 30%. Perlakuan konsentrasi 

sourdough 30% berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi sourdough 0%, dan 10%, namun tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi  

sourodough 20%, 40% dan 50%. Sedangkan 

perlakuan konsentrasi sourdough 50% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

0%, 10% dan 20%, namun tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan konsentrasi sourdough 30% dan 

40%. Pada penyimpanan pada 2 hari, 4 hari dam 6 

hari menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 

sourdough memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap pH roti manis. 

 

 

Mutu Fisik 

Volume Pengembangan 

Hasil pengamatan dan analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi starter 

sourdough memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap parameter volume pengembangan 

roti manis, baik setelah diproofing maupun setelah 

pengovenan. Analisis keragaman dan uji lanjut BNJ 

5% dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6.  

Tabel 5.  Analisis Keragaman Pengaruh 
Konsentrasi Starter Sourdough terhadap 
Volume Pengembangan Roti Manis  

Parameter Volume (%) 

Volume Pengembangan (%) S 
Keterangan : S = Signifikan (berbeda nyata) 

Tabel 6.  Uji Lanjut BNJ 5% Pengaruh Konsentrasi 
Starter Sourdough terhadap Volume 
Pengembangan Roti Manis  

Konsentrasi Sourdough 
(%) 

Volume 
Pengembangan (%) 

0 285,33a 

10 154,76c 

20 174,99c 

30 193,53bc 

40 223,80b 

50 265,90a 

BNJ 5% 17,06 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada 

perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi sourdough memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap volume 

pengembangan roti manis, dimana perlakuan 

konsentrasi sourdough 0% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 20%, 30%, 40% 

dan 50%, namun tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 10%. Perlakuan 

konsentrasi sourdough 10% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 0%, 40% dan 

50%, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi sourdough 20% dan 30%. Perlakuan 

konsentrasi sourdough 30% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 0% dan 50%, 

namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
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konsentrasi sourdough 10%, 20% dan 40%. 

Perlakuan konsentrasi sourdough 40% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

0%, 10%, 20% dan 50%, namun tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

30%. Sedangkan perlakuan konsentrasi sourdough 

50% berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 10%, 20%, 30% dan 40%, namun tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 0%. 

Mutu Mikrobiologi 

Total Bakteri Asam Laktat 

Hasil pengamatan dan analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi starter 

sourdough memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap total BAL roti manis. Analisis 

keragaman dan uji lanjut BNJ 5% dapat dilihat pada 

Tabel 7 dan 8. 

Tabel 7.  Analisis Keragaman Pengaruh 
Konsentrasi Starter Sourdough terhadap 
Total BAL Roti Manis 

Parameter Total BAL  

Total BAL S 
Keterangan : S = Signifikan (berbeda nyata)  

Tabel 8.  Uji Lanjut BNJ 5% Pengaruh Konsentrasi 
Starter Sourdough terhadap Total BAL 
Roti Manis 

Konsentrasi Sourdough 
(%) 

Total BAL (log 
CFU/g) 

0 8,57e 

10 8,82d 

20 8,94c 

30 9,08b 

40 9,10b 

50 9,28a 

BNJ 5% 0,04 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 

Berdasarkan Tabel 8, menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi sourdough memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap total 

bakteri asam laktat roti manis, dimana perlakuan 

konsentrasi sourdough 0% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 10%, 20%, 30%, 

40% dan 50%. Perlakuan konsentrasi sourdough 

10% berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 0%, 20%, 30%, 40% dan 50%. 

Perlakuan konsentrasi sourdough 20% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

0%, 10%, 30%, 40% dan 50%. Sedangkan 

Perlakuan konsentrasi sourdough 30% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

0%, 10%, 20% dan 50%, namun tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

40%. 

Total Kapang 

Hasil pengamatan dan analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi starter 

sourdough memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap total kapang roti manis pada 

penyimpanan 6 hari. Analisis keragaman dan uji 

lanjut BNJ 5% dapat dilihat pada Tabel 9 dan 10. 

Tabel 9. Analisis Keragaman Pengaruh Konsentrasi 
Starter Sourdough terhadap Total 
Kapang Roti Manis selama Penyimpanan 

Parameter 
Lama Penyimpanan (hari) 

0 2 4 6 

Total Kapang NS NS NS S 
Keterangan : S = Signifikan (berbeda nyata) 
  NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 

Tabel 10.  Uji Lanjut BNJ 5% Pengaruh Konsentrasi 
Starter Sourdough terhadap Total 
Kapang Roti Manis selama Penyimpanan 

Konsentrasi 
Sourdough 

(%) 

Lama Penyimpanan (Hari) 

Total Kapang (log CFU/g) 

0 2 4 6 

0 <3,18 <3,18 <3,18 >7,18a 

10 <3,18 <3,18 <3,18 6,18a 

20 <3,18 <3,18 <3,18 3,37b 

30 <3,18 <3,18 <3,18 <3,18b 

40 <3,18 <3,18 <3,18 <3,18b 

50 <3,18 <3,18 <3,18 <3,18b 

BNJ 5% - - - 0,99 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada 

perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 

Berdasarkan Tabel 10, menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi sourdough memberikan 
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pengaruh yang berbeda nyata terhadap total 

kapang roti manis hanya pada penyimpanan 6 hari, 

dimana perlakuan konsentrasi sourdough 0% 

berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 20%, 30%, 40% dan 50%, namun tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 10%. Perlakuan konsentrasi sourdough 

20% berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

sourdough 0% dan 10%, namun tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi sourdough 

30%, 40% dan 50%. Sedangkan perlakuan 

konsentrasi sourdough 50% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi sourdough 0% dan 10%, 

namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi sourdough 20%, 30%, dan 40%. 

Visualisasi Kapang 

Purata hasil pengamatan dapat dilihat pada 

Tabel 11. 

Tabel 11.  Purata Hasil Pengamatan Visualisasi 
Kapang Roti Manis Selama Penyimpanan  

Konsentrasi 
Sourdough (%) 

Visualisasi Kapang 

0 hari 2 hari 4 hari 6 hari 

0 - - + +++ 

10 - - + ++ 

20 - - - + 

30 - - - - 

40 - - - - 

50 - - - - 
Keterangan : 

(-) = Tidak ada pertumbuhan kapang 

(+)  = Terdapat kapang (sedikit) 
(++) = Terdapat kapang (cukup banyak) 
(+++) = Terdapat kapang (banyak) 

Berdasakan Tabel 14, menunjukkan bahwa 

roti manis pada penyimpanan 0 hari sampai dengan 

2 hari tidak menunjukkan adanya pertumbuhan 

kapang. Pada penyimpanan 4 hari perlakuan 

konsentrasi starter sourdough 0% dan 10% 

menunjukkan adanya pertumbuhan kapang dengan 

warna putih dalam jumlah yang sedikit, sedangkan 

perlakuan konsentrasi starter sourdough 20% 

sampai dengan 50% tidak menunjukkan adanya 

pertumbuhan kapang. Pada penyimpanan 6 hari 

perlakuan konsentrasi starter sourdough 0%, 10% 

dan 20% menunjukkan adanya pertumbuhan 

kapang dalam jumlah berturut-turut sedikit, cukup 

banyak dan banyak dengan warna putih, hitam dan 

hijau, sedangkan perlakuan konsentrasi starter 

sourdough 30% sampai dengan 50% tidak 

menunjukkan adanya pertumbuhan kapang. 

Mutu Organoleptik 

Hasil pengamatan dan analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi starter 

sourdough memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap mutu organoleptik roti manis 

selama penyimpanan. Analisis keragaman dan uji 

lanjut BNJ 5% dapat dilihat pada Tabel 12 sampai 

Tabel 16. 

Tabel 12.  Analisis Keragaman Pengaruh 
Konsentrasi Starter Sourdough terhadap 
Kesukaan Warna, Rasa, Aroma dan 
Tekstur Roti Manis Selama Penyimpanan  

Parameter 
Lama Penyimpanan (hari) 

0 2 4 6 

Warna  S S S S 
Rasa S S S S 

Aroma S S S S 
Tekstur S S S S 

Keterangan : S = Signifikan (berbeda nyata) 

Tabel 13.  Uji Lanjut BNJ 5% Pengaruh Konsentrasi 
Starter Sourdough terhadap Kesukaan 
Warna Roti Manis selama Penyimpanan 

Konsentrasi 
Sourdough 

(%) 

Lama Penyimpanan (Hari) 

Kesukaan Warna 

0 2 4 6 

0 3,60b 3,45b 3,35b 1,45b 

10 3,65b 3,50b 3,35b 1,50b 

20 3,80b 3,60b 3,50ab 2,10b 

30 4,00a 3,80a 3,70ab 3,40a 

40 4,20a 4,05a 4,00ab 3,80a 

50 4,35a 4,25a 4,20a 4,05a 

BNJ 5% 0,52 0,51 0,50 0,53 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 
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Tabel 14.  Uji Lanjut BNJ 5% Pengaruh Konsentrasi 
Starter Sourdough terhadap Kesukaan 
Rasa Roti Manis selama Penyimpanan 

Konsentrasi 

Sourdough 
(%) 

Lama Penyimpanan (Hari) 

Kesukaan Rasa 

0 2 4 6 

0 3,90a 3,80a 3,60a TD 

10 3,95a 3,85a 3,65a TD 

20 2,60b 2,50b 2,45b 1,75a 

30 2,05bc 1,95bc 1,90bc 1,65a 

40 1,85c 1,75cd 1,70cd 1,55a 

50 1,45c 1,35d 1,30d 1,15b 

BNJ 5% 0,42 0,38 0,38 0,29 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan nyata pada taraf nyata 5% 

Tabel 15.  Uji Lanjut BNJ 5% Pengaruh Konsentrasi 
Starter Sourdough terhadap Kesukaan 
Aroma Roti Manis selama Penyimpanan 

Konsentrasi 
Sourdough 

(%) 

Lama Penyimpanan (Hari) 

Kesukaan Aroma 

0 2 4 6 

0 3,75a 3,60a 3,30a 1,50c 

10 3,65a 3,50ab 3,20a 1,65bc 

20 2,85ab 2,75abc 2,55ab 2,40a 

30 2,60b 2,55bc 2,55ab 2,35ab 

40 2,40b 2,25c 2,15b 2,05abc 

50 2,15b 2,05c 1,95b 1,85abc 

BNJ 5% 0,68 0,65 0,62 0,49 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan nyata pada taraf nyata 5% 

Tabel 16.  Uji Lanjut BNJ 5% Pengaruh Konsentrasi 
Starter Sourdough terhadap Kesukaan 
Tekstur Roti Manis selama Penyimpanan 

Konsentrasi 
Sourdough 

(%) 

Lama Penyimpanan (Hari) 

Kesukaan Tekstur 

0 2 4 6 

0 3,15ab 3,00ab 2,80bc 1,50c 

10 2,75b 2,65b 2,40c 1,65bc 

20 3,00ab 2,95ab 2,80bc 1,85ab 

30 3,25ab 3,20ab 3,10ab 2,05a 

40 3,40ab 3,30a 3,20ab 2,35a 

50 3,55a 3,50a 3,40a 2,40a 

BNJ 5% 0,45 0,43 0,40 0,39 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan nyata pada taraf nyata 5% 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis 

yang terbatas pada ruang lingkup pengamatan ini 

serta didukung dengan teori yang ada, maka 

dikemukakan pembahasan sebagai berikut: 

Mutu Kimia 

pH 

Perlakuan konsentrasi starter sourdough 

memberikan pengaruh yang berbebeda nyata 

terhadap pH roti manis selama penyimpanan (Tabel 

2). 

Berdasarkan Tabel 2, pada penyimpanan 0 

hari menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi starter sourdough yang digunakan 

maka nilai pH roti manis semakin menurun. Nilai pH 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 0% yakni sebesar 5,15 sedangkan nilai 

pH terrendah ditunjukkan pada perlakuan 

konsentrasi sourdough 50% yakni sebesar 3,57. Hal 

ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi 

starter sourdough maka jumlah bakteri asam laktat 

semakin meningkat. Sourdough merupakan starter 

yang mengandung mikroflora berupa bakteri asam 

laktat dan yeast (Corsetti dan Settani, 2007). 

Bakteri asam laktat pada sourdough memecah 

glukosa menghasilkan asam-asam organik seperti 

asam laktat dan asam asetat yang dapat 

menurunkan pH roti manis. Djaafar dan Rahayu 

(2006) menyatakan bahwa selama proses 

fermentasi BAL akan memecah karbohidrat menjadi 

asam laktat, sehingga menyebabkan penurunan 

nilai pH dan peningkatan keasaman pada produk.  

Penyimpanan pada hari ke-2 sampai ke-6 

menunjukkan bahwa nilai pH roti manis berbeda 

nyata untuk setiap perlakuan, dimana semakin 

tinggi konsentrasi starter sourdough yang 

digunakan maka nilai pH roti manis semakin 

menurun. Nilai pH tertinggi terdapat pada 

perlakuan konsentrasi sourdough 0% sedangkan 

nilai pH terrendah ditunjukkan pada perlakuan 

konsentrasi sourdough 50%, hal ini disebabkan 

karena semakin tinggi konsentrasi starter 
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sourdough maka jumlah bakteri asam laktat 

semakin meningkat. Sourdough merupakan starter 

yang mengandung mikroflora berupa bakteri asam 

laktat dan yeast (Corsetti dan Settani, 2007). 

Bakteri asam laktat pada sourdough memecah 

glukosa menghasilkan asam-asam organik seperti 

asam laktat dan asam asetat yang dapat 

menurunkan pH roti manis. 

Selama penyimpanan 2 hari, 4 hari dan 6 hari 

nilai pH roti manis mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan karena adanya pertumbuhan mikroba 

selama penyimpanan. Pada Tabel 2 dapat dilihat 

nilai pH roti manis pada awal penyimpanan berkisar 

antara 3,57 hingga 5,15 sedangkan pada akhir 

penyimpanan berkisar antara 3,45 hingga 5,07. 

Menurut Sugitha dan Djalil (1989) penurunan pH 

disebabkan oleh aktivititas mikroba di dalam 

makanan selama penyimpanan yang dapat 

menyebabkan terjadinya fermentasi dan 

menghasilkan asam. 

Kadar Air 

Perlakuan konsentrasi starter sourdough 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air roti manis pada penyimpanan 0 

hari (Tabel 4). 

Berdasarkan Tabel 4, pada penyimpanan 0 

hari menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi starter sourdough yang digunakan 

maka nilai kadar air  roti manis semakin meningkat. 

Nilai kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan 

konsentrasi sourdough 50% yakni sebesar 35,46% 

sedangkan nilai kadar air terrendah ditunjukkan 

pada perlakuan konsentrasi sourdough 0% yakni 

sebesar 29,94%. Hal ini disebabkan karena semakin 

tinggi konsentrasi starter sourdough maka jumlah 

mikroba dan kadar air semakin tinggi. Sourdough 

merupakan starter dari campuran tepung dan air 

yang difermentasi oleh bakteri asam laktat (De 

vuyst dan Neysens, 2005), sehingga penggunaan 

sourdough mampu meningkatkan kadar air roti 

manis. Kadar air roti manis dalam penelitian ini 

masih memenuhi syarat menurut SNI (Standar 

Nasional Indonesia). Menurut SNI roti manis yang 

diterbitkan tahun 1995 kadar air maksimal roti 

manis adalah 40% b/b.  

Penyimpanan pada hari ke-2 sampai ke-6 

menunjukkan nilai kadar air roti manis tidak 

berbeda nyata untuk semua perlakuan, akan tetapi 

memiliki kecendrungan meningkat seiring dengan 

semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan.  Nilai kadar air tertinggi terdapat pada 

perlakuan konsentrasi sourdough 50% sedangkan 

nilai kadar air terrendah ditunjukkan pada 

perlakuan konsentrasi sourdough 0%. Nilai kadar 

air roti manis mengalami penurunan seiring dengan 

lamanya penyimpanan, hal ini disebabkan karena 

adanya pertumbuhan mikroba pada roti manis. 

Menurut Buckle dkk., (1987) air pada bahan pangan 

akan dimanfaatkan sebagai mediator untuk 

pertumbuhan mikroba. 

Hasil pengamatan pada Tabel 4 menunjukkan 

bahwa kadar air roti manis mengalami penurunan 

selama penyimpanan. Hal ini disebabkan karena air 

digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. 

Pada Tabel 4 dapat dilihat nilai kadar air roti manis 

pada awal penyimpanan berkisar antara 29%  

hingga 36% sedangkan pada akhir penyimpanan 

berkisar antara 26% hingga 32,5%. Menurut 

Cauvain dan Young (2001), penurunan kadar air 

disebabkan karena penguapan air terikat, hal ini 

disebabkan karena selama proses fermentasi 

berlangsung enzim-enzim seperti enzim amilase 

yang dihasilkan oleh mikroba akan memecah 

karbohidrat dan senyawa-senyawa lainnya, 

sehingga air yang terikat berubah menjadi air 

bebas. Menurut Sopandi dan Wardah (2014) air 

bebas dalam bahan pangan diperlukan untuk 

pertumbuhan mikroba yang akan digunakan untuk 
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transpor nutrisi, pengeluaran material limbah, 

melaksanakan reaksi enzimatis, sintesis komponen 

seluler, dan mengambil bagian reaksi biokimia yang 

lain seperti hidrolisis polimer menjadi monomer 

misalnya protein menjadi asam amino. 

Mutu Fisik 

Volume Pengembangan 

Perlakuan konsentrasi starter sourdough 

memberikan pengaruh yang berbebeda nyata 

terhadap volume pengembangan roti manis, baik 

setelah diproofing maupun setelah pengovenan  

(Tabel 6).  

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi starter sourdough yang 

digunakan maka presentase volume pengembangan 

roti manis yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal 

ini disebabkan karena penggunaan konsentrasi 

starter sourdough yang semakin tinggi mampu 

meningkatkan jumlah bakteri asam laktat. Bakteri 

asam laktat merupakan mikroba yang paling 

dominan  pada sourdough dimana terdapat dua 

jenis bakteri asam laktat yaitu jenis 

homofermentatif dan heterofermentatif (Corsetti 

dan Settani, 2007). Fermentasi oleh bakteri asam 

laktat heterofermentatif pada sourdough akan 

memecah glukosa menjadi asam laktat dan 

senyawa lain seperti CO2, etanol, asetaldehid, 

diasetil serta senyawa lainnya. Gas CO2 tersebut 

akan membentuk gelembung yang selanjutnya akan 

diperangkap oleh gluten sehingga roti manis akan 

mengembang. Oleh karena itu, semakin tinggi 

jumlah bakteri asam laktat maka jumlah CO2 yang 

dihasilkan akan semakin meningkat sehingga 

kemampuan pengembangan roti manis akan 

semakin tinggi. Menurut Sopandi dan Wardah 

(2014) berdasarkan metabolismenya bakteri dapat 

digolongkan dalam dua kelompok yaitu 

homofermentatif dan heterofermentatif. Kelompok 

homofermentatif adalah kelompok bakteri asam 

laktat yang mampu mengubah glukosa menjadi 

asam laktat dan kelompok bakteri asam laktat 

heterofermentatif adalah yang memfermentasi 

glukosa menjadi asam laktat, etanol/asam asetat 

dan CO2. 

Hasil pengamatan pada Tabel 6 menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi sourdough 0% 

memberikan nilai volume pengembangan tertinggi, 

hal ini disebabkan karena perlakuan konsentrasi 

sourdough 0% merupakan kontrol dan 

menggunakan ragi roti sebagai starter. Ragi untuk 

roti dibuat dari sel khamir Saccharomyces 

cereviceae, dengan memfermentasi gula, khamir 

menghasilkan karbondioksida (CO2) yang digunakan 

untuk mengembangkan adonan (Koswara, 2009). 

Mutu Mikrobiologi 

Total Bakteri Asam Laktat 

Perlakuan konsentrasi starter sourdough 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap total bakteri asam laktat roti manis (Tabel 

8).  

Berdasarkan Tabel 8, menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi starter sourdough yang 

digunakan maka total bakteri asam laktat roti manis 

yang dihasilkan semakin tinggi. Hal ini disebakan 

karena semakin tinggi konsentrasi starter 

sourdough maka kemampuan bakteri asam laktat 

dalam merombak nutrisi pada bahan pangan 

semakin meningkat sehingga pertumbuhan bakteri 

asam laktat semakin tinggi. Pada Tabel 8 dapat 

dilihat nilai total bakteri asam laktat roti manis pada 

perlakuan konsentrasi sourdough 0% menunjukkan 

nilai terrendah yakni sebesar 8,57 log CFU/g, 

sementara nilai total bakteri asam laktat tertinggi 

terdapat pada perlakuan konsentrasi sourdough 

50% yakni sebesar 9,28 log CFU/g. Menurut Jay 

(2000) pertumbuhan mikroba dicapai melalui 

sintesis komponen seluler dan energi yang berasal 

dari nutrisi pangan. Mikroba alami dalam pangan 
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membutuhkan nutrisi yang bervariasi. Menurut 

Sopandi dan Wardah (2014) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan mikroba antara lain 

ketersediaan nutrien, aktivitas air, suhu, 

kelembapan relatif, pH, potensial redoks dan 

oksigen, gas atmosfer serta faktor implisit. 

Total Kapang 

Perlakuan konsentrasi starter sourdough 

memberikan pengaruh yang berbebeda nyata 

terhadap total kapang roti manis pada 

penyimpanan 6 hari (Tabel 10). 

Berdasarkan Tabel 10, pada penyimpanan 0 

hari menunjukkan nilai total kapang tidak berbeda 

nyata untuk semua perlakuan. Nilai total kapang 

semua perlakuan sebesar <3,18 log CFU/g, hal ini 

disebabkan karena diawal penyimpanan kondisi roti 

manis yang diuji masih baru dan belum dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungan seperti suhu penyimpanan, 

kadar air, kelembapan, cahaya dan anti kapang 

yang dapat menyebabkan pertumbuhan kapang. 

Menurut Fardiaz (1992), terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan kapang yaitu 

suhu, kadar air atau kelembapan, O2 dan CO2, 

nutrisi, cahaya, dan ada tidaknya bahan anti 

kapang.  

Penyimpanan pada hari ke-2 dan ke-4 

menunjukkan nilai total kapang roti manis tidak 

berbeda nyata untuk semua perlakuan, akan tetapi 

memiliki kecendrungan menurun seiring dengan 

semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan.  Pertumbuhan kapang mulai terdeteksi 

pada penyimpanan hari ke-4 untuk perlakuan 

konsentrasi sourdough 0% dan 10%, pertumbuhan 

kapang masih rendah sehingga nilanya 

dikategorikan <3,18 log CFU/g. Hal ini disebabkan 

karena semakin tinggi konsentrasi starter 

sourdough maka jumlah bakteri asam laktat 

semakin tinggi. Bakteri asam laktat merupakan 

mikroba yang paling dominan  pada sourdough 

dimana terdapat dua jenis bakteri asam laktat yaitu 

jenis homofermentatif dan heterofermentatif 

(Corsetti dan Settani, 2007). Reaksi fermentasi 

bakteri asam laktat heterofermentatif pada 

sourdough menghasilkan asam laktat dan senyawa 

lain seperti CO2, etanol, asetaldehid, diasetil serta 

bahan anti fungi dan anti bakteri. Komponen anti 

fungi inilah yang menekan pertumbuhan kapang 

sehingga masa simpan roti manis menjadi lebih 

lama. Menurut Rollan dkk (2010) menyatakan 

bahwa komponen-komponen yang berfungsi 

sebagai anti fungi antara lain asam laktat, asam 

fenil laktat, dan dipeptida cyclo. Lavermicocca dkk. 

(2000) menyebutkan bahwa Lactobacilli dapat 

menghasilkan phenyllactic dan asam laktat 4-

hydroxy-phenyl yang tetap memiliki aktivitas anti 

fungi meskipun telah mengalami proses 

pemanggangan. Asam phenyllactic adalah asam 

yang sangat berperan dalam menghambat 

pertumbuhan Aspergillus niger dan Penicillium  

roqueforti.  

Hasil pengamatan pada Tabel 10 

menunjukkan bahwa total kapang roti manis mulai 

tumbuh pada penyimpanan 4 hari. Hal ini 

disebabkan karena efektivitas senyawa anti fungi 

pada roti manis mengalami penurunan selama 

penyimpanan. Lavermicocca dkk., (2000) 

menyebutkan bahwa Lactobacilli pada starter 

sourdough dapat menghasilkan phenyllactic dan 

asam laktat 4-hydroxy-phenyl yang tetap memiliki 

aktivitas anti fungi meskipun telah mengalami 

proses pemanggangan. Berdasarkan Tabel 10 total 

kapang pada penyimpanan 0 hari sampai 4 hari 

sebesar <3,18 log, namun pada hasil pengamatan 

visualisasi kapang menunjukkan bahwa 

penyimpanan pada hari ke-4 terdapat pertumbuhan 

kapang pada perlakuan tanpa starter sourdough 

dan perlakuan penggunaan starter sourdough 10%. 

Penyimpanan 6 hari menunjukkan terjadinya 
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peningkatan total kapang, dimana perlakuan tanpa 

sourdough memberikan nilai total kapang terbesar 

yaitu >7,18 log diikuti oleh perlakuan penggunaan 

starter sourdough `10% dan 20% dengan total 

kapang masing-masing sebesar 6,18 log dan 3,37 

log. 

Visualisasi Kapang 

Berdasarkan Tabel 11, menunjukkan bahwa 

hasil visualisasi kapang pada roti manis dengan 

konsentrasi starter sourdough yang berbeda terlihat 

bahwa jenis kapang yang tumbuh pada roti manis 

ada dua yaitu Rhizopus sp. dan Aspergillus sp. Pada 

penyimpanan 0 hari dan 2 hari terlihat bahwa tidak 

adanya pertumbuhan kapang untuk semua 

perlakuan, namun setelah penyimpanan 4 hari 

kapang mulai tumbuh dalam jumlah yang sedikit 

pada perlakuan konsentrasi sourdough 0% dan 

10% dimana kapang yang tumbuh memiliki 

miselium berwarna putih. Pada penyimpanan 6 hari 

pertumbuhan kapang semakin meningkat, dimana 

pada konsentrasi 0% dan 10% kapang yang 

tumbuh semakin banyak dan memiliki warna 

miselium yang bervariasi seperti berwarna putih, 

hijau dan hitam, selain itu pada konsentrasi 20% 

kapang sudah mulai tumbuh namun dalam jumlah 

yang sedikit dan warna miselium kapang yang 

diamati adalah berwarna putih. Sedangkan pada 

perlakuan konsentrasi sourdough 30% sampai 50% 

terlihat bahwa tidak adanya pertumbuhan kapang 

selama penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi sourdough 30%, 40% dan 

50% mampu mempertahankan roti manis. 

Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka pertumbuhan kapang yang terlihat 

secara visual semakin sedikit. Hal ini disebabkan 

karena semakin tinggi konsentrasi starter 

sourdough maka jumlah bakteri asam laktat 

semakin tinggi. Reaksi fermentasi bakteri asam 

laktat heterofermentatif pada sourdough 

menghasilkan asam laktat dan senyawa lain seperti 

CO2, etanol, asetaldehid, diasetil serta bahan anti 

fungi dan anti bakteri. Komponen anti fungi inilah 

yang menekan pertumbuhan kapang sehingga 

masa simpan roti manis menjadi lebih lama. 

Menurut Rollan dkk., (2010) menyatakan bahwa 

komponen-komponen yang berfungsi sebagai anti 

fungi antara lain asam laktat, asam fenil laktat, dan 

dipeptida cyclo yang mampu menekan 

pertumbuhan Aspergillus niger dan Penicillium  

roqueforti.  

Secara umum jenis kapang yang tumbuh 

pada roti manis selama penyimpanan adalah 

kapang Aspergillus sp. dan Rhizopus sp. dengan 

hifa berwarna putih, hijau dan hitam. Rizhopus sp. 

memiliki karakteristik, yaitu miselia berwarna putih, 

ketika dewasa maka miselia putih akan tertutup 

oleh sporangium yang berwarna abu-abu 

kecoklatan (Gandjar, dkk, 1999). Menurut Madigan 

(2012), Rhizopus sp. dapat tumbuh optimum pada 

suhu 30-350C, dengan suhu minimum 120C, dan 

suhu maksimum 420C, dan dengan RH antara 62-

85%. Sedangkan Aspergillus sp. mempunyai hifa 

fertile yang muncul membentuk koloni berserabut 

yang bewarna hijau keabuan, hitam, dan putih. 

Warna koloni dipengaruhi oleh warna spora 

(Fardiaz, 1992). Aspergilus sp. terdiri atas kepala 

konidia, konidia, fialid, vesikel dan konidiofor. 

Menurut Nani dalam Mizana, Suharti dan Amir 

2016, suhu optimum untuk pertumbuhan 

Aspergillus sp. adalah suhu 20-300C. 

Mutu Organoleptik 

Warna 

Perlakuan konsentrasi starter sourdough 

memberikan pengaruh yang berbebeda nyata 

terhadap kesukaan warna roti manis selama 

penyimpanan (Tabel 13). 
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Berdasarkan Tabel 13, pada penyimpanan 0 

hari menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi sourdough yang digunakan maka nilai 

kesukaan panelis terhadap warna roti manis yang 

dihasilkan semakin meningkat. Nilai kesukaan 

panelis terhadap warna roti manis dari perlakuan 

konsentrasi sourdough 0% sampai 50% berkisar 

antara 3,60 sampai 4,35 dengan kriteria suka. 

Menurut panelis warna roti manis yang dihasilkan 

yaitu agak kuning.  

Penyimpanan pada hari ke-2 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka nilai kesukaan panelis terhadap 

warna roti manis yang dihasilkan semakin 

meningkat. Nilai kesukaan warna roti manis 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 50% yakni sebesar 4,25 dengan kriteria 

suka, menurut panelis warna yang dihasilkan yaitu 

agak kuning. Nilai kesukaan warna terrendah 

terdapat pada perlakuan konsentrasi sourdough 0% 

yakni sebesar 3,45 dengan kriteria agak suka, 

menurut panelis warna yang dihasilkan yaitu 

kuning.  

Penyimpanan pada hari ke-4 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka nilai kesukaan panelis terhadap 

warna roti manis yang dihasilkan semakin 

meningkat. Nilai kesukaan warna roti manis 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 50% yakni sebesar 4,20 dengan kriteria 

suka, menurut panelis warna yang dihasilkan yaitu 

agak kuning. Nilai kesukaan warna terrendah 

terdapat pada perlakuan konsentrasi sourdough 0% 

yakni sebesar 3,35 dengan kriteria agak suka, 

menurut panelis warna yang dihasilkan yaitu 

kuning. Nilai kesukaan panelis terhadap warna roti 

manis pada perlakuan konsentrasi sourdough 0% 

dan 10% mulai menurun, hal ini disebabkan karena 

secara visualisasi terdapat pertumbuhan kapang 

dengan warna miselium yakni putih dan hijau. 

Penyimpanan pada hari ke-6 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka nilai kesukaan panelis terhadap 

warna roti manis yang dihasilkan semakin 

meningkat. Nilai kesukaan warna roti manis 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 50% yakni sebesar 4,05 dengan kriteria 

suka, menurut panelis warna yang dihasilkan yaitu 

agak kuning. Nilai kesukaan warna terrendah 

terdapat pada perlakuan konsentrasi sourdough 0% 

yakni sebesar 3,35 dengan kriteria agak suka, 

menurut panelis warna yang dihasilkan yaitu 

kuning. Nilai kesukaan panelis terhadap warna roti 

manis pada perlakuan konsentrasi sourdough 0%, 

10% dan 20% semakin menurun, hal ini 

disebabkan karena secara visualisasi terdapat 

pertumbuhan kapang dengan warna miselium yakni 

putih, abu dan hijau. 

Berdasarkan Tabel 13, menunjukkan bahwa 

selama penyimpanan nilai kesukaan panelis 

terhadap warna roti manis mengalami penurunan. 

Nilai kesukaan tertinggi selama penyimpanan 

terdapat pada penyimpanan 0 hari, dimana rentang 

nilai kesukaan panelis terhadap warna roti manis 

berkisar antara 3,60 sampai 4,35 dengan kriteria 

suka, menurut panelis warna yang dihasilkan yaitu 

agak kuning. Sementara pada penyimpanan 6 hari 

rentang nilai kesukaan panelis turun menjadi 1,45 

sampai 4,05 dengan kriteria suka sampai sangat 

tidak suka, menurut panelis warna yang dihasilkan 

yaitu agak kuning sampai cokelat kekuningan. Hal 

ini disebabkan karena adanya pertumbuhan kapang 

yang menyebabkan warna roti manis berubah, 

sehingga tingkat kesukaan panelis menjadi 

menurun. Pertumbuhan kapang pada roti manis 

ditunjukkan dengan terbentuknya miselium yang 

berwarna putih, hijau dan hitam, sehingga dengan 
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perubahan warna tersebut membuat nilai kesukaan 

panelis menjadi menurun. 

Rasa 

Perlakuan konsentrasi starter sourdough 

memberikan pengaruh yang berbebeda nyata 

terhadap kesukaan rasa roti manis (Tabel 14). 

Berdasarkan Tabel 14, pada penyimpanan 0 

hari menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi sourdough yang digunakan maka nilai 

kesukaan panelis terhadap rasa roti manis yang 

dihasilkan semakin menurun. Nilai kesukaan panelis 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 10% yakni sebesar 3,95 dengan kriteria 

suka, menurut panelis rasa yang dihasilkan yaitu 

agak manis. Nilai kesukaan panelis terrendah 

terdapat pada perlakuan konsentrasi sourdough 

50% yakni sebesar 1,45 dengan kriteria sangat 

tidak suka, menurut panelis rasa yang dihasilkan 

yaitu asam. Hal ini disebabkan karena semakin 

tinggi konsentrasi starter sourdough maka jumlah 

bakteri asam laktat semakin tinggi. Produk 

fermentasi bakteri asam laktat salah satunya adalah 

asam organik, adanya asam organik ini akan 

menurunkan nilai pH dan meningkatkan keasaman 

roti manis sehingga mengubah rasa roti manis 

menjadi asam.  

Penyimpanan pada hari ke-2 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka nilai kesukaan panelis terhadap 

rasa roti manis yang dihasilkan semakin menurun. 

Nilai kesukaan panelis terhadap rasa roti manis 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 10% yakni sebesar 3,85 dengan kriteria 

suka, menurut panelis rasa yang dihasilkan yaitu 

agak manis. Nilai kesukaan rasa terrendah terdapat 

pada perlakuan konsentrasi sourdough 50% yakni 

sebesar 1,35 dengan kriteria sangat tidak suka, 

menurut panelis rasa yang dihasilkan yaitu asam. 

Hal ini disebabkan karena semakin tinggi 

konsentrasi starter sourdough maka jumlah bakteri 

asam laktat semakin tinggi. Produk fermentasi 

bakteri asam laktat salah satunya adalah asam 

organik, adanya asam organik ini akan menurunkan 

nilai pH dan meningkatkan keasaman roti manis 

sehingga mengubah rasa roti manis menjadi asam. 

Penyimpanan pada hari ke-4 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka nilai kesukaan panelis terhadap 

rasa roti manis yang dihasilkan semakin menurun. 

Menurut panelis nilai kesukaan rasa roti manis 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 10% yakni sebesar 3,65 dengan kriteria 

suka, menurut panelis rasa yang dihasilkan yaitu 

manis. Sedangkan nilai kesukaan rasa terrendah 

terdapat pada perlakuan konsentrasi sourdough 

50% yakni sebesar 1,30 dengan kriteria sangat 

tidak suka, menurut panelis rasa yang dihasilkan 

yaitu asam. Hal ini disebabkan karena semakin 

tinggi konsentrasi starter sourdough maka jumlah 

bakteri asam laktat semakin tinggi. Produk 

fermentasi bakteri asam laktat salah satunya adalah 

asam organik, adanya asam organik ini akan 

menurunkan nilai pH dan meningkatkan keasaman 

roti manis sehingga mengubah rasa roti manis 

menjadi asam. 

Penyimpanan pada hari ke-6 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka nilai kesukaan panelis terhadap 

rasa roti manis yang dihasilkan semakin menurun. 

Menurut panelis nilai kesukaan rasa roti manis 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 10% yakni sebesar 1,75 dengan kriteria 

tidak suka, menurut panelis rasa yang dihasilkan 

yaitu agak asam. Sedangkan nilai kesukaan rasa 

terrendah terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 50% yakni sebesar 1,15 dengan kriteria 

sangat tidak suka, menurut panelis rasa yang 

dihasilkan yaitu asam. Perlakuan konsentrasi 
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sourdough 0% dan 10% tidak dilakukan pengujian 

(TD), hal ini disebabkan pada penyimpanan 6 hari 

pertumbuhan kapang sudah melampaui batas 

maksimum yakni sebesar 4 log CFU/g. 

Berdasarkan Tabel 14, menunjukkan bahwa 

selama penyimpanan nilai kesukaan panelis 

terhadap rasa roti manis mengalami penurunan. 

Menurut panelis nilai kesukaan tertinggi selama 

penyimpanan terdapat pada penyimpanan 0 hari, 

dimana rentang nilai kesukaan panelis terhadap 

rasa roti manis berkisar antara 1,45 sampai 3,90 

dengan sangat tidak suka sampai suka, menurut 

panelis rasa yang dihasilkan yaitu asam sampai 

agak manis. Sementara pada penyimpanan 6 hari 

rentang nilai kesukaan panelis turun menjadi 1,15 

sampai 1,75 dengan kriteria sangat tidak suka 

sampai agak suka, menurut panelis rasa yang 

dihasilkan yaitu asam sampai agak asam. Hal ini 

disebabkan karena selama penyimpanan nila pH roti 

manis mengalami penurunana yang disebabkan 

karena adanya pertumbuhan mikroba, sehingga 

semakin lama roti manis disimpan maka pH nya 

semakin rendah dan tingkat keasamannya semakin 

tinggi. Pada penyimpanan 6 hari, perlakuan 

konsentrasi sourdough 0% dan 10% tidak diuji 

dikarenakan sudah mengalami kerusakan. Nilai 

kesukaan panelis tertinggi terdapat pada perlakuan 

konsentrasi sourdough 20% yakni sebesar 1,75 

dengan kriteria rasa roti manis yaitu agak asam. Hal 

ini menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 

sourdough 20% mampu mempertahankan roti 

manis hingga 6 hari penyimpanan dan masih 

disukai oleh panelis. 

Aroma 

Perlakuan konsentrasi starter sourdough 

memberikan pengaruh yang berbebeda nyata 

terhadap kesukaan aroma roti manis (Tabel 15). 

Berdasarkan Tabel 15, pada penyimpanan 0 

hari menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi sourdough yang digunakan maka nilai 

kesukaan panelis terhadap aroma roti manis yang 

dihasilkan semakin menurun. Nilai kesukaan panelis 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 0% yakni sebesar 3,75 dengan kriteria 

suka, menurut panelis aroma yang dihasilkan yaitu 

agak khas roti manis. Sedangkan nilai kesukaan 

panelis terrendah terdapat pada perlakuan 

konsentrasi sourdough 50% yakni sebesar 2,15 

dengan kriteria tidak suka, menurut panelis aroma 

yang dihasilkan yaitu agak asam. Hal ini disebabkan 

karena semakin tinggi konsentrasi starter 

sourdough maka jumlah bakteri asam laktat 

semakin tinggi. Produk fermentasi bakteri asam 

laktat salah satunya adalah asam organik, adanya 

asam organik ini akan menurunkan nilai pH dan 

meningkatkan keasaman roti manis sehingga 

mengubah aroma roti manis menjadi asam. 

Penyimpanan pada hari ke-2 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka nilai kesukaan panelis terhadap 

aroma roti manis yang dihasilkan semakin menurun. 

Menurut panelis nilai kesukaan rasa roti manis 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 0% yakni sebesar 3,60 dengan kriteria 

suka, menurut panelis aroma yang dihasilkan yaitu 

agak khas roti manis. Sedangkan nilai kesukaan 

aroma terrendah terdapat pada perlakuan 

konsentrasi sourdough 50% yakni sebesar 2,05 

dengan kriteria tidak suka, menurut panelis aroma 

yang dihasilkan yaitu agak asam. Hal ini disebabkan 

karena semakin tinggi konsentrasi starter 

sourdough maka jumlah bakteri asam laktat 

semakin tinggi. Produk fermentasi bakteri asam 

laktat salah satunya adalah asam organik, adanya 

asam organik ini akan menurunkan nilai pH dan 

meningkatkan keasaman roti manis sehingga 

mengubah aroma roti manis menjadi asam. 
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Penyimpanan pada hari ke-4 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka nilai kesukaan panelis terhadap 

aroma roti manis yang dihasilkan semakin menurun. 

Menurut panelis nilai kesukaan rasa roti manis 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 0% yakni sebesar 3,30 dengan kriteria 

agak suka, menurut panelis aroma yang dihasilkan 

yaitu netral. Sedangkan nilai kesukaan aroma 

terrendah terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 50% yakni sebesar 2,55 dengan kriteria 

agak suka, menurut panelis aroma yang dihasilkan 

yaitu netral. Hal ini disebabkan karena sourdough 

merupakan starter yang mengandung bakteri asam 

laktat dimana bakteri asam laktat akan 

memfermentasi karbohidrat menjadi asam laktat. 

Oleh karena itu, penggunaan konsentrasi 

sourdough yang semakin tinggi menyebabkan 

tingkat keasaman roti manis semakin meningkat 

sehingga merubah aroma roti manis menjadi 

semakin asam. 

Penyimpanan pada hari ke-6 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka nilai kesukaan panelis terhadap 

aroma roti manis yang dihasilkan semakin menurun. 

Menurut panelis nilai kesukaan rasa roti manis 

tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 0% yakni sebesar 2,40 dengan kriteria 

tidak suka, menurut panelis aroma yang dihasilkan 

yaitu agak asam. Sedangkan nilai kesukaan aroma 

terrendah terdapat pada perlakuan konsentrasi 

sourdough 50% yakni sebesar 1,85 dengan kriteria 

tidak suka, menurut panelis aroma yang dihasilkan 

yaitu agak asam. Nilai kesukaan panelis pada 

perlakuan konsentrasi sourdough 0% dan 10% 

mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena 

terjadinya pertumbuhan kapang. 

Berdasarkan Tabel 15, menunjukkan bahwa 

selama penyimpanan nilai kesukaan panelis 

terhadap aroma roti manis mengalami penurunan. 

Menurut panelis nilai kesukaan tertinggi selama 

penyimpanan terdapat pada penyimpanan 0 hari, 

dimana rentang nilai kesukaan panelis terhadap 

aroma roti manis berkisar antara 2,35 sampai 3,80 

dengan kriteria tidak suka sampai suka, menurut 

panelis aroma yang dihasilkan yaitu agak asam 

sampai agak khas roti manis. Sementara pada 

penyimpanan 6 hari rentang nilai kesukaan panelis 

turun menjadi 2,20 sampai 3,30 dengan kriteria 

tidak suka sampai agak suka, menurut panelis 

aroma yang dihasilkan yaitu agak asam sampai 

netral. Hal ini disebabkan karena selama 

penyimpanan nila pH roti manis mengalami 

penurunana yang disebabkan karena adanya 

pertumbuhan mikroba, sehingga semakin lama roti 

manis disimpan maka pH nya semakin rendah dan 

tingkat keasamannya semakin tinggi.  

Tekstur 

Perlakuan konsentrasi starter sourdough 

memberikan pengaruh yang berbebeda nyata 

terhadap kesukaan tekstur roti manis (Tabel 16). 

Berdasarkan Tabel 16, pada penyimpanan 0 

hari menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi sourdough yang digunakan maka nilai 

kesukaan panelis terhadap tekstur roti manis yang 

dihasilkan semakin meningkat. Nilai kesukaan 

panelis tertinggi terdapat pada perlakuan 

konsentrasi sourdough 50% yakni sebesar 3,55 

dengan kriteria suka, menurut panelis tekstur yang 

dihasilkan yaitu lembut. Sedangkan nilai kesukaan 

panelis terrendah terdapat pada perlakuan 

konsentrasi sourdough 10% yakni sebesar 2,75 

dengan kriteria agak suka, menurut panelis tekstur 

yang dihasilkan yaitu agak lembut. Hal ini 

disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi 

starter sourdough maka jumlah bakteri asam laktat 

semakin tinggi. Produk fermentasi bakteri asam 

laktat antara lain asam organik, CO2, etanol, 
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asetaldehid, diasetil serta senyawa lainnya. 

Metabolit primer dan sekunder yang dihasilkan oleh 

bakteri asam laktat akan memperbaiki tekstur roti 

manis. Menurut Didar dan Khodaparast (2010) 

tingkat keasaman yang cukup akan meningkatkan 

kemampuan gluten untuk menahan gas. Hal 

tersebut menyebabkan adonan roti memiliki tekstur 

yang lebih lembut dan elastis (Korakli dkk., 2001).  

Penyimpanan pada hari ke-2 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka nilai kesukaan panelis terhadap 

tekstur roti manis yang dihasilkan semakin 

meningkat. Menurut panelis nilai kesukaan tekstur 

roti manis tertinggi terdapat pada perlakuan 

konsentrasi sourdough 50% yakni sebesar 3,50 

dengan kriteria suka, menurut panelis tekstur yang 

dihasilkan yaitu lembut. Sedangkan nilai kesukaan 

tekstur terrendah terdapat pada perlakuan 

konsentrasi sourdough 10% yakni sebesar 2,65 

dengan kriteria agak suka, menurut panelis tekstur 

yang dihasilkan yaitu agak lembut. Hal ini 

disebabkan karena bakteri asam laktat yang 

terdapat pada sourdough akan menghasilkan 

metabolit berupa asam dan CO2, CO2 akan 

diperangkap oleh gluten sehingga terjadi 

pengembangan pada roti manis sedangkan asam 

akan membantu meningktakan kemampuan gluten 

sehingga tekstur roti manis semakin baik (Korakli 

dkk., 2001).   

Penyimpanan pada hari ke-4 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka nilai kesukaan panelis terhadap 

tekstur roti manis yang dihasilkan semakin 

meningkat. Menurut panelis nilai kesukaan tekstur 

roti manis tertinggi terdapat pada perlakuan 

konsentrasi sourdough 50% yakni sebesar 3,40 

dengan kriteria agak suka, menurut panelis tekstur 

yang dihasilkan yaitu agak lembut. Sedangkan nilai 

kesukaan tekstur terrendah terdapat pada 

perlakuan konsentrasi sourdough 10% yakni 

sebesar 2,40 dengan kriteria tidak suka, menurut 

panelis tekstur yang dihasilkan yaitu agak keras. 

Hal ini disebabkan karena bakteri asam laktat yang 

terdapat pada sourdough akan menghasilkan 

metabolit berupa asam dan CO2, CO2 akan 

diperangkap oleh gluten sehingga terjadi 

pengembangan pada roti manis sedangkan asam 

akan membantu meningktakan kemampuan gluten 

sehingga tekstur roti manis semakin baik (Korakli 

dkk., 2001).   

Penyimpanan pada hari ke-6 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi sourdough yang 

digunakan maka nilai kesukaan panelis terhadap 

tekstur roti manis yang dihasilkan semakin 

meningkat. Menurut panelis nilai kesukaan tekstur 

roti manis tertinggi terdapat pada perlakuan 

konsentrasi sourdough 50% yakni sebesar 2,40 

dengan kriteria tidak suka, menurut panelis tekstur 

yang dihasilkan yaitu agak keras. Sedangkan nilai 

kesukaan tekstur terrendah terdapat pada 

perlakuan konsentrasi sourdough 0% yakni sebesar 

1,50 dengan kriteria tidak suka, menurut panelis 

tekstur yang dihasilkan yaitu agak keras. Hal ini 

disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi 

starter sourdough maka jumlah bakteri asam laktat 

semakin tinggi. Produk fermentasi bakteri asam 

laktat antara lain asam organik, CO2, etanol, 

asetaldehid, diasetil serta senyawa lainnya. 

Metabolit primer dan sekunder yang dihasilkan oleh 

bakteri asam laktat akan memperbaiki tekstur roti 

manis. Menurut Didar dan Khodaparast (2010) 

tingkat keasaman yang cukup akan meningkatkan 

kemampuan gluten untuk menahan gas. Hal 

tersebut menyebabkan adonan roti memiliki tekstur 

yang lebih lembut dan elastis (Korakli dkk., 2001).  

Berdasarkan Tabel 16, menunjukkan bahwa 

selama penyimpanan nilai kesukaan panelis 

terhadap tekstur roti manis mengalami penurunan. 
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Menurut panelis nilai kesukaan tertinggi selama 

penyimpanan terdapat pada penyimpanan 0 hari, 

dimana rentang nilai kesukaan panelis terhadap 

tekstur roti manis berkisar antara 2,75 sampai 3,55 

dengan kriteria agak suka sampai suka, menurut 

panelis tekstur yang dihasilkan yaitu agak lembut 

sampai lembut. Sementara pada penyimpanan 6 

hari rentang nilai kesukaan panelis turun menjadi 

1,50 sampai 2,40 dengan kriteria tidak suka, 

menurut panelis tekstur yang dihasilkan yaitu agak 

keras. Hal ini disebabkan karena selama 

penyimpanan terjadi proses staling atau 

pengerasan roti manis yang disebabkan karena 

perpindahan air dari roti manis ke lingkungan 

sehingga dengan semakin berkurangnya kadar air 

pada roti maka tekstur roti semakin mengeras. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis serta uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup penelitian 

ini maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Penggunaan starter sourdough dengan berbagai 

konsentrasi memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap nilai pH, total BAL, total kapang, 

volume pengembangan serta organoleptik warna, 

rasa, aroma dan tekstur pada roti manis selama 

penyimpanan. Penggunaan starter sourdough pada 

roti manis menghasilkan kadar air berkisar 26% b/b 

sampai 36% b/b dan telah memenuhi standar SNI 

No. 01-3480-1995. Penggunaan starter sourdough 

dengan berbagai konsentrasi pada roti manis 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap pertumbuhan kapang dimana semakin 

tinggi konsentrasi starter sourdough maka total 

kapang yang tumbuh semakin sedikit. Konsentrasi 

starter sourdough 30%, 40% dan 50% mampu 

memperpanjang masa simpan roti manis hingga 6 

hari dengan total mikroba <3,18 log CFU/g. 

Penggunaan konsentrasi starter sourdough pada 

roti manis memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap total bakteri asam laktat roti manis 

dimana semakin tinggi konsentrasi starter 

sourdough maka total BAL semakin meningkat. 

Total BAL yang dihasilkan berkisar antara 8,50 log 

CFU/g sampai 9,50 log CFU/g. Penggunaan starter 

sourdough dengan konsentrasi sebesar 30% 

direkomendasikan sebagai perlakuan terbaik dalam 

pembuatan roti manis berdasarkan nilai pH 3,60-

3,65, nilai kadar air sebesar 29-33% b/b, volume 

pengembangan 193,53%, total BAL sebesar 9,08 

log CFU/g, dan aman dikonsumsi sampai 

penyimpanan 6 hari dengan nilai total kapang relatif 

rendah <3,18 log CFU/g. 

Saran 

Berdasarkan hasil analisis serta uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup penelitian 

ini, maka dikemukakan saran sebagai berikut: 

Untuk mencapai mutu roti manis terbaik maka 

disarankan menggunakan konsentrasi starter 

sourdough 30%. Mengingat starter yang digunakan 

dalam pembuatan sourdough hanya satu jenis, 

maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai jenis starter sourdough dan konsentrasi 

starter sourdough pada pembuatan roti manis. 

Mengingat dalam pembuatan starter sourdough 

hanya dilakukan selama 5 hari, maka perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

lama fermentasi starter sourdough. 
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