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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan yang paling penting dalam 

kehidupan makhluk hidup baik hewan maupun manusia. Makanan memiliki 

tujuan utama yaitu sebagai komponen utama dalam pembentukan energi dan juga 

sebagai komponen utama dalam pembentukan metabolisme yang ada di dalam 

tubuh. Dengan mengonsumsi makanan, makhluk hidup dapat tumbuh dan 

berkembang. Dengan mengonsumsi makanan, manusia dapat menjalankan 

aktivitas sehari-harinya.  

Jenis-jenis makanan yang dikonsumsi manusia dapat berupa karbohidrat 

seperti nasi, terigu, jagung, umbi-umbian dan tanaman buah-buahan seperti sukun 

dan sagu yang merupakan sumber karbohidrat. Seiring dengan perkembangan 

zaman, terjadi perubahan gaya hidup dan selera akan makanan pada masyarakat. 

Salah satu makanan olahan yang biasa dikonsumsi manusia adalah produk bakery 

yang salah satunya adalah produk roti tawar. Masyarakat yang awalnya 

mengonsumsi nasi sebagai asupan karbohidrat dapat disubsitusikan dengan 

produk roti sebagai pengganti asupan karbohidrat. Roti tawar merupakan salah 

satu produk pangan yang cukup populer di Indonesia. Berdasarkan data dari Data 

Hakim (2017) menyebutkan bahwa penduduk yang ada di Indonesia 

mengonsumsi roti tawar sebanyak 0,367 per tahunnya.  
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Tabel 1.1  Data Statistik Konsumsi Pangan 2017 

No 

Jenis 

Makanan 

/ Food 

items 

Satuan / 

Unit 

Tahun / Years Rata-rata 

Pertumbuhan 

/ Growth 

average 

2013-2017 

(%) 

2013 2014 2015 2016 2017 

A. Konsumsi seminggu (kap / minggu) / Weekly consumption (capita / week) 

1. Roti 

Tawar / 

Ordinary 

Bread 

Bungkus 

Kecil / 

small 

pack 

0,064 0,062 - - 0,367 - 

2. Roti 

Manis/ 

roti 

lainnya / 

Other 

bread 

Ons / 

0,1 kg 
0,488 0,495 - - 1.104 - 

Sumber: Hakim (2017) 

Menurut Beranbaum (2012:16) menyatakan bahwa “Bread in one form or 

another is part of everyone’s childhood memories. Bread has been a part of our 

civilization for a long time.” Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti 

memutuskan untuk membuat kreasi pada produk roti tawar, dimana peneliti akan 

menginovasi salah satu komponen dari roti tawar. 

Air legen atau masyarakat mengenalnya dengan air nira merupakan 

minuman yang dibuat dari pohon aren (Arenga pinnata Merr.) yang bunganya 

berbentuk menjadi bentuk sulur. Sulur bunga tersebut dipotong sedikit demi 

sedikit untuk diambil getahnya dan ditampung di dalam sebuah tabung yang 

biasanya terbuat dari potongan batang bambu dengan ukuran satu ruas atau 

penduduk asli pada umumnya disebut dengan nama bumbung atau dengan istilah 

lain tandan. Biasanya masyarakat memanfaatkan air legen baik secara masih segar 
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dan sudah terfermentasi. Menurut Lempang dan Mangopang (2012:27) hasil nira 

yang disadap dari pohon aren dengan jumlah empat sampai lima liter pada 

pengumpulan pagi hari dan dua sampai tiga liter pada pengumpulan sore hari 

sehingga total jumlah nira aren yang terkumpulkan sebanyak tujuh liter per 

harinya. Air legen juga memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin 

C dan mineral yang berguna untuk tubuh. Masyarakat pada umumnya sudah 

mengenal air legen sebagai pengganti gula tebu. Air legen dengan kualitas yang 

baik adalah air legen yang barusan disadap dan tidak dibiarkan semalaman dengan 

alasan agar tidak mengubah cita rasa (Mussa, 2014:55). 

Ubi cilembu merupakan jenis umbi-umbian yang tumbuh di daerah 

Indonesia, khususnya dari Desa Cilembu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan 

pada umumnya masih dijual dalam bentuk olahan ubi cilembu panggang. Menurut 

Waramboi dkk (2011) menyebutkan bahwa “Ubi cilembu (Ipomoea batatas L) 

merupakan salah satu umbi yang penting di seluruh dunia dengan produksi lebih 

dari seratus tiga puluh tiga juta ton, dikonsumsi oleh berjuta manusia, serta 

termasuk ke dalam tujuh tumbuhan penting sumber karbohidrat setelah gandum, 

beras, jagung, kentang, barley dan singkong.” Ubi cilembu juga memiliki 

keunikan dimana ubi cilembu memiliki kadar gula yang cukup tinggi. 

Dari pernyataan tersebut, peneliti juga tertarik untuk meneliti lebih spesifik 

mengenai air legen dan ubi cilembu yang dimanfaatkan sebagai salah satu 

komponen pada roti tawar yaitu ragi. Kombinasi antara air legen dan ubi cilembu 

yang dimanfaat sebagai ragi bertujuan untuk mengembangkan variasi olahan pada 

air legen dan ubi cilembu. 
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Pengolahan air legen dan ubi cilembu sebagai ragi serta proses pembuatan 

roti tawar dengan menggunakan ragi air legen dan ubi cilembu akan dijelaskan 

dalam penelitian kreasi produk ini. Selain itu, kandungan dan hasil uji 

organoleptik dari roti tawar yang menggunakan ragi air legen dan ubi cilembu 

juga akan dipaparkan dalam penelitian kreasi produk ini. Menurut Slameto 

(2010:180) menyebutkan bahwa “Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.” Dari 

pernyataan tersebut, peneliti juga mencantumkan minat responden dari produk roti 

tawar dengan ragi air legen dan ubi cilembu. 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian kreasi produk ini lebih jauh, 

terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama agar bisa dijadikan 

sebagai referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.2  Penelitian Terdahulu  

1 Judul              : Karakteristik Roti Tawar dengan Substitusi Tepung 

Sorgum (Sorghum bicolor (L) MOENCH) Terfermentasi 

dan Tanpa Fermentasi 

Ditulis Oleh    : Mustika.S, Ardhea; Kurniawati, Linda; Mustofa, Akhmad 

Publikasi         : 2015 

Persamaan Perbedaan 

1. Objek penelitian yang 

digunakan adalah roti tawar. 

2. Penilitan dilakukan ditinjau 

dari kandungan gizi dan uji 

organoleptik. 

1. Subjek penelitian yang digunakan 

adalah tepung sorgum. 

2. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode scoring 

test. 

2 Judul              : Karakteristik Roti Komposit Ubi Jalar Ungu dengan 

Penambahan α-amilase dan Glukoamilase 

Ditulis Oleh   : Wulandari, Endah; Lembong, Elazmanawati 

Publikasi       : 2016 

 Persamaan Perbedaan 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 1.2  Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 1. Objek penelitian yang 

digunakan adalah roti tawar. 

2. Penelitian dilakukan ditinjau 

dari nilai gizi 

1. Subjek penelitian yang digunakan 

adalah α-amilase dan 

Glukoamilase. 

2. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode diskriptif. 

3 Judul              : Pembuatan Roti Tawar Bebas Gluten Berbahan Baku Tepung 

Garut, Tepung Beras, dan Maizena (Konsentrasi Glukomanan dan 

Waktu Proofing). 

Ditulis Oleh   : Muthoharoh, Dini; Sutrisno, Aji 

Publikasi        : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Subjek penelitian adalah roti 

tawar. 

2. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode 

kualitatif. 

3. Penelitian dilakukan ditinjau 

dari nilai gizi dan uji 

organoleptik. 

1. Objek penelitian adalah tepung 

garut, tepung beras, dan tepung 

maizena. 

2. Menggunakan prosedur dan 

pengumpulan data Rancangan Acak 

Kelompok (RAK). 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan ragi air legen dan ubi cilembu dalam 

proses pembuatan roti tawar?  

2. Bagaimana proses pembuatan roti tawar dengan menggunakan ragi air 

legen dan ubi cilembu? 

3. Bagaimana reaksi perkembangan pada adonan roti tawar dengan ragi 

air legen dan ubi cilembu? 
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4. Bagaimana tampilan, warna, aroma, tekstur, dan rasa (uji 

organoleptik) dari roti tawar dengan menggunakan ragi air legen dan 

ubi cilembu?  

5. Bagaimana kandungan gizi dari roti tawar dengan ragi air legen dan 

ubi cilembu? 

6. Bagaimana minat dari responden terhadap roti tawar dengan 

menggunakan ragi air legen dan ubi cilembu?  

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan ragi air legen dan ubi cilembu 

dalam pembuatan roti tawar. 

2. Untuk mengetahui cara pembuatan roti tawar dengan menggunakan 

ragi air legen dan ubi cilembu. 

3. Untuk mengetahui reaksi perkembangan pada adonan roti tawar 

dengan ragi air legen dan ubi cilembu. 

4. Untuk mengetahui hasil tampilan, warna, aroma, tekstur, dan rasa (uji 

organoleptik) dari roti tawar dengan menggunakan ragi air legen dan 

ubi cilembu. 

5. Untuk mengetahui kandungan gizi dari roti tawar dengan ragi air legen dan 

ubi cilembu. 
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6. Untuk mengetahui minat responden terhadap roti tawar dengan 

menggunakan ragi air legen dan ubi cilembu. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1.  Roti tawar dengan menggunakan ragi air legen dan ubi cilembu. 

a. Aroma 

Diharapkan roti tawar dengan ragi air legen dan ubi cilembu memiliki 

aroma yang khas dan manis. 

b. Warna 

Diharapkan roti tawar dengan ragi air legen dan ubi cilembu 

menghasilkan warna cokelat keemasan yang dikenal masyarakat 

sebagai warna roti tawar pada umumnya. 

c. Rasa 

Diharapkan roti tawar dengan air legen dan ubi cilembu memiliki rasa 

manis dari ubi cilembu dan rasa khas dari air legen. Akan tetapi 

menurut Aditianto dkk (2016:27) menyatakan bahwa “Nira 

mempunyai sifat yang mudah asam karena terjadi fermentasi oleh 

Saccharomyces cereviceae.” Sehingga bisa membuat rasa dari roti 

tawar menjadi semakin asam. 

d. Fungsi 

Diharapkan ragi dari air legen dan ubi cilembu bisa berfungsi untuk 

mengembangkan adonan seperti adonan roti tawar yang masyarakat 

konsumsi pada umumnya. 
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e. Tekstur 

Diharapkan roti tawar dengan ragi air legen dan ubi cilembu memiliki 

tekstur yang lembut seperti roti tawar yang sering diketahui oleh 

masyarakat.  

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pemanfaatan air legen dan ubi cilembu masih terbatas dalam produksi 

pembuatan roti tawar. Maka dari itu, adanya penelitian kreasi produk pada 

pengembangan produk roti tawar dengan air legen dan ubi cilembu bisa 

memberikan variasi baru dalam mengonsumsi roti tawar sehingga masyarakat 

dapat lebih menikmati roti tawar dengan air legen dan ubi cilembu. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dalam penelitian ini, produk roti tawar dengan ragi air legen dan ubi 

cilembu dikembangkan dengan beberapa asumsi, antara lain: 

1. Masyarakat masih kurang dalam memanfaatkan air legen dan ubi cilembu. 

Menurut Pratiwi (2016) menyebutkan bahwa “Ubi cilembu merupakan 

jenis umbi-umbian yang ketersediannya cukup banyak di Indonesia dan 

umumnya masih dijual dalam bentuk olahan sederhana dengan nilai 

ekonomi rendah seperti ubi jalar cilembu panggang.” Sedangkan air legen 

menurut Fawaid (2013:2) menyebutkan bahwa “Nira adalah yang paling 

banyak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di desa atau di 
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sekitar hutan.” Akan tetapi, masyarakat masih belum memanfaatkan air 

legen sebagai bahan pengembang pada roti terutama roti tawar. 

2. Roti tawar dengan ragi air legen dan ubi cilembu akan memiliki rasa yang 

asam. Rasa asam tersebut berasal dari proses fermentasi air legen yang 

berlangsung lebih lanjut, maka akan semakin banyak alkohol yang 

dihasilkan sehingga keasaman bahan tersebut meningkat (Lempang dan 

Mangopang, 2012:28). 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan pengembangan pada produk roti 

tawar dengan ragi air legen dan ubi cilembu adalah terdapat rasa asam pada air 

legen yang membatasi minat panelis dan konsumen dalam menikmati produk roti 

tawar. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Ubi cilembu adalah jenis umbi-umbian yang memiliki warna kuning pada 

bagian kulit dan bagian tengah ubi. Serta, memiliki cairan gula yang 

bewarna putih. Ubi cilembu pada umumnya sering diolah oleh masyarakat 

dalam bentuk dikukus maupun digoreng. 

2. Air legen adalah cairan yang berasal dari tumbuhan yang tumbuh di 

wilayah tropis dan pada umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat 

sebagai minuman atau sebagai produk gula. 

3. Ragi air legen dan ubi cilembu adalah ragi yang terbuat dari olahan air 

legen dan ubi cilembu. Memiliki rasa asam yang berasal dari air legen. 

Ragi air legen dan ubi cilembu dipilih dengan alasan memiliki rasa yang 
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unik pada roti tawar. Ragi air legen dan ubi cilembu akan diolah lagi 

menjadi produk roti pada roti tawar. 

4. Fresh milk adalah cairan bewarna putih yang didapatkan dari sapi perah 

tanpa mengalami proses perubahan, penambahan, penggantian pada 

kandungan susu itu sendiri. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini peneliti membagi dalam lima bab dimana terdapat 

dua bagian. Bagian pertama akan memuat kajian analisis dan bagian kedua akan 

memuat produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan. Dalam penelitian 

ini, peneliti mengangkat judul bertema “Air Legen dan Ubi Cilembu sebagai Ragi 

dalam Pembuatan Roti Tawar.” 

Bab pertama akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk yang 

diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi keterbatasan pengembangan, teori 

prinsip, dan konsep yang akan digunakan oleh peneliti sebagai landasan dalam 

memecahkan masalah dalam pengembangan produk seperti tinjauan, manfaat, dan 

kandungan gizi.  

Bab kedua akan membahas tentang teori, prinsip, dan konsep yang 

digunakan oleh peneliti sebagai landasan dalam memecahkan masalah dalam 

pengenalan produk seperti tinjauan, manfaat, dan kandungan gizi.  
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Bab ketiga akan membahas tentang model pengembangan yang akan 

menjelaskan langkah-langkah yang harus dijalankan agar menghasilkan produk 

yang sesuai dengan keinginan peneliti.  

Bab keempat akan membahas tentang hasil pengembangan yaitu berupa 

hasil uji organoleptik dan uji kandungan gizi dari produk roti tawar dengan ragi 

air legen dan ubi cilembu yang paling disukai oleh panelis. Kandungan gizi yang 

akan diujikan adalah kalori dan kandungan protein pada produk roti tawar dengan 

ragi air legen dan ubi cilembu. Serta strategi pemasaran yang cocok untuk 

memasarkan produk roti tawar dengan ragi legen dan ubi cilembu.  

Bab kelima akan membahas hasil dari pengembangan yang berupa 

kesimpulan dari masalah-masalah yang dibahas dari bab-bab sebelumnya untuk 

keperluan pemanfaatan. 
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