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ABSTRACT

The research aim to investigate the appropriaten ratio effect of rice bran flour and taro flour
on physical, chemichal and sensories fresh bread. The experiment was conducted in laboratory and
arranged with CRD (Completely Randomize Desingn) of single factor rice bran and taro flour ration of
6 treatment. f0 (control) 100% wheat flour, f1 (wheat flour 50%: rice bran flour  20%:  taro flour
30%), f2 (wheat flour 50%:rice bran  flour 25%: taro flour 25%), f3 (wheat flour  50%: rice bran
flour  30%:taro flour  20%), f4 (wheat  flour  50%: rice bran flour  35%:  taro flour 5%) and  f5
(wheat  flour 50%: rice bran  flour  40%: taro flour 10%) with three replication. The observed data
was analyzed using analysis of variance at the significant of 5% using Co-Stat Softwar and tested
further by further Orthogonal Polinomial test if there is real the advanced test hoinsetely value
parameter, for the sensory parameters using the advanced test honestly Significant Difference (HSD).
The result showed that the ration of rice bran flour and taro flour had significant to chemical
parameter (moisture, ash, protein), physical parameter (bread loaf volime) bread . Fo (control) 100%
gluten flour was the best treatment with moisture contetnt (25,4912%), ast contet (2,3916%),
protein contetnt (10,38%), bread loaf volume (4,61) slightly like by panelist.

Keyword: Bread, rice bran flour, taro flour

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio tepung bekatul dan tepung talas
terhadap sifat fisik, kimia dan sensoris roti tawar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode eksperimental dengan rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan satu faktor tunggal terdiri atas 6 perlakuan yaitu  f0 (tepung terigu 100%), f1 (tepung terigu
50%: tepung bekatul 20%:tepung talas 30%), f2 ( tepung terigu 50%:tepung bekatul 25%: tepung
talas 25%), f3 (tepung terigu 50%: tepung bekatul 30%:tepung talas 20%), f4 ( epung terigu 50%:
tepung bekatul 35%:  tepung talas 5%) dan f5 (tepung terigu 50%: tepung talas 40%: tepung
talas10%) dengan tiga kali ulangan . Data hasil hasil pengamatan dianalisis dengan analisis
keragaman (ANOVA) pada taraf 5% menggunakan Softwar Co-Stat dan diuji lanjut menggunakan uji
lanjut Polynomial Orthogonal jika terdapat berbeda nyata pada uji nilai gizi sedangkan untuk
parameter sensoris menggunakan uji Lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT).  Hasil penelitian
menunjukkan bahwa rasio tepung bekatul dan tepung talas memberikan pengaruh yang berbeda
nyata terhadap parameter kimia  (kadar air, kadar abu, kadar protein), parameter fisik (daya
kembang)  roti tawar. Perlakuan f0 (kontrol) 100% tepung terigu denga kadar air (25,4912%), kadar
abu (2,3916%), kadar protein( 10,38%),  daya kembang  (4,61) yang disukai panelis.

Kata kunci : Tepung bekatul, tepung talas, roti tawar
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PENDAHULUAN

Makanan yang beraneka ragam dapat
diciptakan dengan memvariasikan berbagai
bahan pokok dengan teknologi pengolahan
pangan. Pengolahan pangan tidak hanya dari
aspek produksi pangan yang dihasilkan, tapi juga
perlu meningkatkan kualitas hidup. Seiring
dengan itu perlu dilakukan upaya untuk
mengubah perilaku masyarakat agar
mengkonsumsi beranekaragam makanan yang
bermutu tinggi. Kebiasaan masyarakat untuk
mengkonsumsi produk olahan roti dan kue. Roti
adalah produk makanan yang terbentuk dari
fermentasi terigu dengan menggunakan ragi
(Sacharomyces cerevisiae) atau bahan
pengembang lainnya (Mudjajanto dan Yulianti,
2004). Roti khususnya roti tawar menjadi salah
satu pangan olahan dari tepung terigu yang
banyak dikonsumsi masyarakat. Harga yang
relatif murah, menyebabkan roti tawar mudah
dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik
lapisan bawah menengah hingga atas. Tingginya
konsumsi roti baik itu sebagai panganan sarapan
pagi, maupun sebagai snack/ cemilan,
menyebabkan kebutuhan terigu yang merupakan
produk impor semakin tinggi (Bramtarades,
2013).

Konsumsi terigu yang semakin
meningkat ini perlu diupayakan suatu alternatif
untuk mengurangi pemakaian terigu dalam
pembuatan roti khususnya roti tawar,
dikarenakan terigu adalah olahan hasil dari
gandum, dan gandum adalah bahan import dari
luar bukan pangan lokal. Salah satu alternatif
untuk mengurangi pemakaian terigu dalam
pengolahan roti tawar adalah dengan
menggunakan komoditas lain yang dari daerah
setempat/lokal dan memiliki komposisi gizi yang
tidak jauh berbeda akan tetapi memiliki harga
yamh murah (Bramtarades, 2013). Salah satu
bahan alternatif yang bisa digunakan adalah
dengan memanfaatkan umbi-umbian yaitu talas
dan bekatul yang jumlahnya sangat banyak
Indonesia.

Bekatul (bran) adalah lapisan luar dari
beras yang terlepas saat proses penggilingan
gabah menjadi beras, berwarna krem atau coklat

muda. Menurut wulandari dan Handasari (2010),
bekatul dinilai sebagai bahan kurang bermanfaat
karena bekatul merupakan limbah dalam proses
pengolahan gabah menjadi beras. Sisa dari
penumbukan atau penggilingan padi ini
dinamakan bekatul. Sejak dulu bekatul hanya
dikenal masyarakat sebagai bahan pakan ternak
dengan mutu yang rendah, untuk meningkatkan
manfaat bekatul yang jumlahnya meningkat
dimasyarakat, memiliki nilai ekonomi yang
rendah, maka bekatul dapat digunakan sebagai
bahan makanan campuran pada produk
makanan.

Menurut  Wulandari dan Handasari
(2010) dilihat dari gizi dan manfaatnya,
Kandungan zat gizi yang dimiliki bekatul yaitu
protein 13,11 – 17,19 persen, lemak 2,52 –5,05
persen, karbohidrat 67,58 – 72,74 persen, dan
serat kasar 370,91 -387,3 kalori serta kaya akan
vitamin B, terutama vitamin B1 (thiamin).
Berdasarkan sumbernya, protein yang terdapat
dalam bekatul dapat dimanfaatkan  untuk dibuat
suatu produk yang dimungkinkan dapat
mengatasi masalah kurang gizi. Selain memiliki
kandungan protein yang cukup tinggi bekatul
juga tergolong sebagai bahan makanan yang
aman untuk dikonsumsi. Sehingga dengan
berkembangnya teknologi yang semakin maju
saat ini bekatul dapat dimanfaatkan untuk
olahan makanan seperti berbagai bahan
tambahan pembuatan brownies, cookies, mie
basah dan roti tawar.

Menurut Lestari (2015) tanaman talas
merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang
memiliki peranan cukup strategis tidak hanya
sebagai sumber bahan pangan dan bahan baku
industri. Ubi talas dapat diolah menjadi tepung
talas.  Tepung ubi talas ini dapat dimanfaatkan
lebih lanjut sebagai bahan baku industri
makanan seperti biskuit, cake, kripik, dan lain-
lain.  Tepung ubi talas dapat menghasilkan
produk yang lebih awet karena daya mengikat
airnya yang tinggi. Tepung ubi talas
mengandung gizi yang cukup tinggi
dibandingkan dengan ubi – ubi yang lainnya.
Kandungan kalsium (Ca) dan posfor (P) dari
tepung umbi talas cukup tinggi dan lebih tinggi
10 dibandingkan beras (Richana, 2012).
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Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk
melakukan sebuah penelitian pembuatan pangan
berupa roti tawar menggunakan sumber bahan
pangan lokal yaitu bekatul dan ubi talas. Selain
bertujuan untuk diversifikasi pangan pembuatan
roti tawar ini diharapkan mampu memberikan
energi yang dapat memenuhi kebutuhan gizi
harian makanan. Oleh karena itu, telah dilakukan
penelitian dengan judul “Rasio Tepung Bekatul
dan Tepung Talas (Colocasia esculenta (L)
Shoot) Terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Sensoris
Produk Roti Tawar”

METODELOGI

Bahan Penelitian

Adapun bahan-bahan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah bekatul beras putih
(dari Puyung, Lombok Tengah), talas, tepung
terigu merek Segitiga Biru, telur,  gula pasir
merek Kupu-kupu , margarine merek Blue Band,
ragi merk Pamaya, garam beryodium cap Kapal,
susu bubuk merk Dancow, bread improver merk
Bakerine Plus, H2SO4 0,1 N, H3BO3 3%, NaOH
40%, CuSO4, K2SO4 dan aquades.

Alat-alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Loyang berukuran 10x10x20
cm, penggaris, sendok, spatula, baskom,
timbangan digital merek Kern, pisau/cutter,
bakom, cabinet dryer, wadah plastik, ayakan 60
mesh, Loyang, blender merek Philip, oven
pemanggangan merek Memmert, kuas, rolling
pin, mesin proofer merk Getra, cawan porselin,
desikator, oven kadar air merek Memmert, oven
kadar abu (tanur) merek Fumace, mortar,
destilator, labu kjedhal, erlenmeyer penampung
250 ml.

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode eksperimental yang
dilaksanakan di laboratorium. Rancangan
percobaan disusun menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dengan faktor tunggal yaitu
tepung bekatul dan tepung talas (f) dengan 6
aras sebagai berikut:
f0 = proporsi tepung terigu 100%
f1 = Tepung terigu 50%: tepung bekatul  20%:

tepung talas 30%
f2 = Tepung terigu 50%: tepung bekatul 25%:

tepung talas 25%
f3 = Tepung terigu 50%: tepung bekatul 30%:

tepung talas 20%
f4 = Tepung terigu 50%: tepung bekatul  35%:

tepung talas 15%
f5 = Tepung terigu 50% tepung bekatul 40%:

tepung talas 10%
Masing-masing perlakuan diulang

sebanyak 3 kali sehingga diperolah sehingga
diperoleh 18 unit sampel. Data hasil pengamatan
beberapa komponen mutu dan organoleptik
dianalisis dengan analisis keragaman (analysis of
variance) pada taraf nyata 5% menggunakan
software Co-Stat. Apabila terdapat perbedaan
nyata akan diuji Polynomial Orthogonal α = 5%
untuk uji kimia, dan uji lanjut dengan uji Beda
Nyata Terkecil (BNT) α = 5% untuk parameter
organoleptik pada taraf nyata yang sama
(Hanafiah, 2002).

Parameter yang dianalisa meliputi kadar
air, kadar abu, kadar protein, daya kembang dan
uji sensoris meliputi warna, aroma, rasa dan
tekstur.

Pelaksanaan Penelitian

Pembuatan Roti Tawar

a. Persiapan Bahan
Disiapkan bahan baku yang akan digunakan

yaitu tepung ubi talas, tepung bekatul, tepung
terigu, telur, margarin, gula, garam, ragi, susu
bubuk bread improver dan air. Kemudian semua
bahan ditimbang sesuai formulasi yang sudah
ditentukan.

b. Pencampuran dan pengadukan
Pencampuran bahan dilakukan dengan

memulai memasukkan bahan satu persatu ke
dalam baskom adonan. Bahan- bahan kering
diaduk terlebih dahulu sebelum bahan cair.
kemudian masukkan bahan-bahan kering seperti
tepung terigu, tepung ubi talas, tepung bekatul,
gula, susu bubuk bread improver, ragi dan
garam yang diletakkan secara terpisah, setelah
itu kemudian dicampur rata kemudian masukkan
air es dan diaduk kemudian masukkan mentega
(shortening).
c. Peragian atau fermentasi

Setelah proses pencampuran bahan,
selanjutnya adalah proses fermentasi atau
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peragian, dimana adonan akan dikeluarkan dari
kom adonan dan dibulatkan, adonan didiamkan
dalam ruang fermentasi dengan suhu 360C.
Fermentasi pertama berlangsung selama 30
menit.
d. Pencetakan Adonan

Tahap selanjutnya pembentukan
adonan dengan cara adonan yang telah
diistirahatkan kemudian digiling menggunakan
roll pin, kemudian digiling atau dibentuk sesuai
dengan jenis roti yang didinginkan..
e. Fermentasi II

Setelah proses pencetakan bahan,
selanjutnya adalah proses fermentasi atau
peragian II, dimana adonan yang sudah
dimasukkan kedalam loyang, adonan kemudian
didiamkan dalam ruang fermentasi dengan suhu
360C. Fermentasi kedua berlangsung selama 45
menit.
f. Pemanggangan.

Roti dipanggang atau dibakar dalam oven
pada suhu ± 1800C. Setelah fermentasi cukup,
adonan dimasukkan ke dalam oven dan dibakar
sampai kulit atas dari roti biasanya berwarna
coklat, bahkan ada yang sedikit gosong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data awal hasil pengamatan nilai gizi

yang terdiri dari parameter kadar air, kadar abu,

dan kadar protein bahan baku.

Tabel 1. Hasil Pengamatan Analisis Bahan
Baku

Parameter Tepung
Bekatul (%)

Tepung
Talas (%)

Kadar Air 6,66 10,73
Kadar Abu 5,51 3,18
Kadar
Protein

18,54 -

Pengamatan yang dilakukan meliputi

kadar air, kadar abu, kadar protein, daya

kembang dan uji sensoris. Berikut hasil

pengamatan dan analisa parameter.

Tabel 2. Analisis Uji Lanjut Plynomial
Ortogonal Nilai Gizi dan Fisik Roti
Tawar Tepung Bekatul dan Tepung
Talas

Keterangan: S = SignifikSan (berbeda nyata)
NS = Non Signifikan ( Tidak memberikan

Pengaruh yang berbeda nyata)

Tabel 3. Analisis Keragaman Nilai Sensoris
Roti Tawar pada Taraf 5%

Parameter Signifikan
Hedonik Skoring

Warna
Aroma
Rasa

Tekstur

S
S
S
S

S
S
S
NS

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

nyata).

A. Nilai Gizi

1. Kadar Air

Kadar air salah satu karakteristik yang
sangat penting dalam bahan pangan karena iar
dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan
cita rasa bahan pangan. Hasil analisis keragaman
menunjukkan bahwa perlakuan rasio tepung
bekatul dan tepung talas memberikan pengaruh
berbeda nyata kadar air (Tabel 2). Hasil uji lanjut
Polinomial Ortogonal rasio tepung bekatul dan
tepung talas terhadap kadar air rori tawar
Gambar 1.

Respon Signifikan
Kadar
Air

Kadar
Abu

Kadar
Protein

Daya
Kemba
ng

Linear
Kuadratik
Kubik
Kwartil

S
S

NS
NS

S
S

NS
NS

S
S

NS
NS

S
S
S
S
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Gambar 1. Grafik Rasio Tepung Bekatul dan
tepung Talas Terhadap Kadar Air
Roti Tawar.

Berdasarkan Gambar 1. menunjukkan
bahwa semakin tinggi penambahan tepung
bekatul dan semakin rendah penambahan
tepung talas, kadar air roti tawar meningkat.
Kadar air roti tawar tertinggi dihasilkan pada
perlakukan f4 dengan rasio tepung bekatul 35%
dan tepung talas 15% dengan kadar air
34,7604%, sedangkan kadar air terendah
terdapat pada perlakuan f0 yang merupakan
kontrol yaitu 100% tepung terigu dengan kadar
air 25,4912%. Hal ini disebabkan karena
kandungan air yang dimiliki bahan baku.
Tepung bekatul diketahui memiliki kadar air
lebih rendah dibandingkan dengan kadar air
tepung talas yakni 6,66%, sedangkan kadar air
tepung talas 10,73%. Menurut Mulyani (2015)
yang menyatakan bahwa serat dapat mengikat
air dengan cukup kuat, hal ini disebabkan
karena bahan baku yang yang digunakan
seperti bekatul yang memiliki serat yang cukup
tinggi. Menurut Sipayung (2014) menyatakan
bahwa tingginya daya serap air dikarenakan air
yang terserap dalam molekul sehingga
meningkatkan daya serap air apada suatu
bahan pangan dan terputusnya ikatan hidrogen
antara molekul sehingga air lebih mudah masuk
kedalam suatu bahan.

2. Kadar Abu
Kadar abu merupakan parameter untuk

menunjukkan nilai kandungan bahan organic.
Semakin tinggi nilai kadar air maka semakin
banyak kandungan bahan organik didalam
produk tersebut. Hasil analisis keragaman
menunjukkan bahwa perlakuan rasio tepung
bekatul dan tepung talas terhadap kadar abu roti

tawar memberikan pengaruh yang berbeda
nyata (Tabel 2). Hasil uji lanjut Polinomial
Ortogonal rasio tepung bekatul dan tepung talas
terhadap kadar abu rori tawar dapat dilihat pada
Gambar 2.

Gambar 2. Grafik Rasio Tepung Bekatul dan
Tepung Talas Terhadap Kadar Abu
Roti tawar.

Berdassarkan Gambar 2. menunjukkan
bahwa semakin tinggi penambahan tepung
bekatul dan semakin rendah penambahan
tepung talas, kadar abu roti tawar meningkat.
Kadar abu roti tawar tertinggi dihasilkan pada
perlakukan f5 dengan rasio tepung bekatul
40%:10% tepung talas dengan kadar abu
3,6418% sedangkan kadar abu terendah
terdapat pada perlakuan f0 yang merupakan
kontrol yaitu 100% tepung terigu dengan kadar
air 2,3916%. Hal ini disebabkan karena kandung
abu yang dimiliki bahan baku. Tepung bekatul
diketahui memiliki kadar abu lebih tinggi
dibandingkan dengan kadar abu tepung talas
yakni 5,51%, sedang tepung talas 3,18%.
Sehingga semakin tinggi penambahan tepung
bekatul dan semakin rendah tepung talas yang
ditambahkan akan menghasil kadar abu roti
tawar meningkat. Menurut Sudarmadji dkk
(1997) dalam Prasetyo (2018), tingginya kadar
abu  pada suatu bahan pangan yang dihasilkan
menunjukkan tingginya kandungan mineral pada
bahan tersebut.

3. Kadar Protein

Protein merupakan suatu zat makanan
yang sangat penting bagi tubuh karena berfungsi
sebagai zat pembangun, pengatur dan sumber
energi. Hasil analisis keragaman menunjukkan
bahwa perlakuan rasio tepung bekatul dan
tepung talas terhadap kadar protein roti tawar
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memberikan pengaruh yang berbeda nyata
(Tabel 2). Hasil uji lanjut Polinomial Ortogonal
rasio tepung bekatul dan tepung talas terhadap
kadar protein rori tawar dapat dilihat pada
Gambar3.

Berdasarkan Gambar 3. menunjukkan
bahwa semakin tinggi penambahan tepung
bekatul dan semakin rendah tepung talas, kadar
protein roti tawar meningkat. . Kadar protein roti
tawar tertinggi dihasilkan pada perlakuan f5
dengan rasio tepung bekatul 40% dan tepung
talas 10% dengan kadar protein 10,73%
sedangkan kadar protein terendah terdapat pada
perlakuan 10,04%. Hal ini disebabkan karena
kandungan protein yang dimiliki bahan baku.
Tepung bekatul diketahui memiliki kadar protein
lebih tinggi dibandingkan dengan kadar air
tepung talas yakni 18,54%, sedangka tepung
talas 1,9% (Depkes, 1979). Sehingga semakin
tinggi penambahan tepung bekatul dan semakin
rendah tepung talas yang ditambahkan akan
menghasilkan kadar ptotein semakin meningkat.
Hal ini sejalan dengan penlitian Yunani (2017)
adanya peningkatan kadar protein biskuit hingga
pada substitusi tepung bekatul beras merah
10%, Kenaikan kadar protein total dari substitusi
0% sampai 10% disebabkan  karena kadar
protein pada tepung bekatul beras merah lebih
tinggi yaitu 11,3- 14,9 gram/100 gram
(Champagne dkk, 1992).

4. Daya Kembang
Daya pengembangan suatu produk

merupakan suatu bahan mengalami
pertambahan ukuran (tinggi) sebelum dan
setelah pemanggangan. Hasil analisis keragaman
menunjukkan bahwa perlakuan rasio tepung
bekatul dan tepung talas terhadap daya
kembang roti tawar memberikan pengaruh yang

berbeda nyata (Tabel 2). Hasil uji lanjut
Polinomial Ortogonal rasio tepung bekatul dan
tepung talas terhadap daya kembang rori tawar
dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Grafik rasio tepung bekatul dan
tepung talas terhadap Daya
kembang tepung talas.

Berdasarkan Gambar 4. menunjukkan
bahwa semakin tinggi penambahan tepung
bekatul dan semakin rendah tepung talas, daya
kembang roti tawar menurun. Daya kembang
tertinggi dihasilkan pada perlakuan f0 dengan
100% tepung terigu dengan daya kembang
4,61%, sedangkan terendah dihasilkan paada
perlakuan f5 dengan daya kembang 0,66%. Hal
ini disebabkan karena tepung bekatul dan
tepung talas tidak mengandung protein jenis
glutein sehingga tidak dapat mengembangkan
adonan roti tawar. Fungsi glutein yaitu
menangkap karbondioksida yang dihasilkan oleh
ragi dan karbondioksida tersebut terperangkap
pada jaringan glutein sehingga menyebabkan
adonan mengembang.  Menurut Krisnawati
(2014), reaksi gliadin dan flutein dengan air
(hidrasi) aka membentuk massa elastis yang
sering disebut gluten yang sifatnya mengikat
gas. Fungsi glutein adalah  menahan gas hasil
fermentasi pada roti akibat penggunaan yeast.
Glutein yang memberikan volume roti atau
menyebabkan hasil akhir roti mengembang.

5. Sensoris Warna

Warna atau kenampakan merupakan
atribut mutu yang diungkapkan oleh mata
konsumen sebelum penilain atribut utu lainnya
dari produk (kartika, 1990). Berdasarkan hasil
pengamatan dan analisis keragaman pada tabel
3. dapat dilihat bahwa rasio tepung bekatul dan
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tepung talas memberikan hasil yang signifikan
(berbeda nyata) terhadap nilai sensoris
parameter warna roti tawar secara hedonik dan
skoring dapat dilihat pada Gambar
5

Gambar 5. Grafik rasio tepung bekatul dan
tepung talas terhadap sensoriwarna.

Berdasarkan Gambar 5. menujukkan rasio
tepung bekatul dan tepung talas memberikan
pengaruh yang berbeda-beda memberikan
pengaruh yang berbeda nyata terhadap waran
(uji hedonik dan skoring). Penilaian panelis
terhadap kesukaan roti tawar ini berada pada
kisaran nilai agak suka sampai suka, sedangkan
untuk warna (Skoring) penilaian panelis berada
pada kriteria kuning kecoklatan sampai kuning

6. Sensoris Aroma
Aroma merupakan rangsangan bau yang

ditimbulkan oleh saraf olfaktori yang berbeda
dari hidung ketika makanan masuk kedalam
mulut (winarno, 2004). Hasil analisis keragaman
menunjukkan bahwa rasio tepung bekatul dan
tepung meberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap aroma pada uji hedonik dan skoring
(Tabel 4). Rasio tepung bekatul dan tepung talas
terhadap aroma roti tawar dapat dilihat pada
Gambar

6.

Gambar 6. Grafik rasio tepung bekatul dan
tepung talas terhadap aroma roti
tawar

Gambar 6. menujukkan rasio tepung
bekatul dan tepung talas memberikan pengaruh
yang berbeda-beda memberikan pengaruh yang
berbeda nyata terhadap aroma (uji hedonik dan
skoring). Penilaian panelis terhadap kesukaan
(hedonik) roti tawar ini berada pada kisaran
pada tingkat tidak suka  sampak agak suka,
sedangkan untuk aroma (Skoring) penilaian
panelis berada pada kriteria agak beraroma
bekatul sampai tidak beraroma bekatul.

7. Sensoris Rasa

Cita rasa merupakan salah satu faktor
penetu bahan makanan yang memiliki rasa yang
enak akan disukai oleh konsumen. Rasa pada
bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan
itu sendiri atau karena zat lain yang ditambahkan
pada saat proses pengilahan. Perbedaan penilain
panelis terhadap rasa dapat diartikan sebagai
penerimaan terhadap flavor, cita rasa yang
dihasilkan oleh kombinas bahan yang digunakan
(Kartika, 1998). Berdasarkan hasil pengamatan
dan analisis keragaman pada table 3. dapat
dilihat bahwa rasio tepung bekatul dan tepung
talas memberikan hasil yang signifikan (berbeda
nyata) terhadap nilai sensoris parameter rasa roti
tawar secara hedonik dan skoring dapat dilihat
pada
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Gambar 7. Grafik rasio tepung bekatul dan
tepung talas terhadap rasa roti
tawar.

Berdasarkan Gambar 7. menujukkan
rasio tepung bekatul dan tepung talas
memberikan pengaruh yang berbeda-beda
memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap rasa (uji hedonik dan skoring).
Penilaian panelis terhadap kesukaan roti tawar
ini berada pada kisaran nilai tidak suka sampai
agak suka, sedangkan untuk rasa (Skoring)
penilaian panelis berada pada kriteria berasa
bekatul sampai tidak berasa bekatul.

8. Sensoris Tekstur
Tekstur makanan berperan penting

dalam menentukan penerimaan konsumen.
Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis
keragaman pada table 3. dapat dilihat bahwa
rasio tepung bekatul dan tepung talas
memberikan hasil yang signifikan (berbeda
nyata) terhadap nilai sensoris parametertekstur
roti tawar secara hedonik dan skoring dapat
dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Grafik rasio tepung bekatil dan
tepung talas terhada tekstur roti
tawar.

Berdasarkan Gambar 8. menujukkan
rasio tepung bekatul dan tepung talas
memberikan pengaruh yang berbeda-beda
memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap tekstur(uji hedonik) Penilaian panelis
terhadap kesukaan roti tawar ini berada pada
kisaran nilai tidak suka sampai agak suka,
sedangkan untuk tekstur (skoring tidak
memberikan pengaruh yang berbeda nyata.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang terbatas pada

ruang lingkup penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut :

1. Pelakuan rasio tepung bekatul dan tepung talas memberikan

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

protein, daya kembang, hedonik (warna, rasa, tekstur dan aroma)

serta skoring (warna, rasa dan aroma namun tidak berbeda nyata

pada parameter tekstur) produk roti yang dihasilkan.

2. Nilai gizi roti tawar terbaik ditunjukkan oleh perlakuan f0 (100%

tepung terigu) dengan tepung terigu 100%  dari aspek kimia,

dengan total kadar air sebanyak  25,4912%, kadar abu 2,3916%,

kadar protein 10,3884%.

3. Nilai fisik dan sensoris terbaik dalam aspek fisik ditunjukkan pada

perlakuan f0 (100%) tepung terigu 100%, dengan tingkat

pengembangan 4,61%.

4. Perlakuan f0 (100% tepung terigu) memiliki nilai sensoris tertinggi

baik dari Hedonik maupun Skoring. Dengan nilai Hedonik warna

4,05 (suka), aroma 3,55 (agak suka), rasa 3,6 (agak suka),tekstur

3,76 (agak suka). Sedangkan nilai Skoring warna 4,05 (kuning),

aroma 3,55 (tidak beraroma bekatul) dan rasa 3,95 (agak suka)
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