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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik fisik, sensori, serta aktivitas 

antioksidan roti gandum dengan tambahan serbuk teh hijau. Digunakan lima formulasi dalam penelitian 

ini yang terdiri dari penambahan serbuk teh hijau dengan konsentrasi berbeda yaitu F1 (1%), F2 (2%), 

F3 (3%), F4 (4%), dan F5 (5%). Hasil uji tekstur menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada karakteristik fisik roti gandum dengan penambahan serbuk teh hijau untuk parameter 

tingkat kekerasan, kekenyalan, fraktur, daya rekat, dan kekakuan (α=5%). Untuk parameter warna, 

penambahan serbuk teh hijau dalam formulasi roti gandum menunjukkan penurunan nilai L dan a*, 

sedangkan nilai b* meningkat secara signifikan (α=5%). Evaluasi sensori tidak menunjukkan 

perbedaan signifikan pada parameter tekstur, warna, rasa, dan keseluruhan. Uji aktivitas antioksidan 

menunjukkan bahwa penambahan serbuk teh hijau pada formulasi roti gandum berefek signifikan pada 

peningkatan aktivitas antioksidan. 

 

Kata kunci: Aktivitas antioksidan, Roti gandum, Sifat fisik, Sensori, Serbuk teh hijau 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the physical and sensory characteristics and also 

antioxidant activity of wheat bread with green tea powder addition. Five formulations used in this 

research consist of the green tea powder addition namely F1 (1%), F2 (2%), F3 (3%), F4 (4%), and F5 

(5%). The texture analysis showed that the physical characteristics had significance difference for 

hardness, gumminess, fracture, adhesiveness, and stiffness from wheat bread with green tea powder 

addition (α=5%). For color analysis, increasing green tea powder addition in the wheat bread 

formulations showed decreasing in L and a* values, while b* values increased significantly (α=5%). 

Sensory evaluation showed no significance difference for texture, color, taste, and overall parameters, 

however F4 showed the highest acceptance rating for overall parameter. For antioxidant activity, the 

result showed that the addition of green tea powder to wheat bread had a significant effect on 

increasing antioxidant activity. 

 

Keywords: Antioxidant activity, Green tea powder, Physical characteristic, Sensory, Wheat bread 
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PENDAHULUAN 

Teh (Camellia sinensis L.), terutama jenis teh hijau, banyak dikonsumsi sebagai minuman 

terutama di negara Jepang dan China karena manfaat kesehatannya. Teh hijau sendiri mempunyai 

kandungan utama yang disebut katekin, yang merupakan senyawa polifenol utama pada teh hijau 

(Phongnarisorn et al., 2018). Katekin pada daun hijau terdiri dari epikatekin (EK), epigalokatekin 

(EGK), epigalokatekin galat (EGKG), dan epikatekin galat (EKG) yang memberikan rasa 

astringent dan pahit pada seduhan teh (Chen et al., 2009). 

 

Teh hijau merupakan teh yang diproduksi dengan cara mengeringkan daunnya sesegera 

mungkin untuk mempertahankan sebagian besar kandungan katekin di dalamnya, sedangkan teh 

hitam merupakan teh yang telah melalui proses oksidasi enzimatis, sehingga sebagian besar 

katekinnya telah teroksidasi menjadi teaflavin, tearubigin, dan oligomer- oligomer lainnya 

(Balentine et al., 1997 dan Graham, 1992 dalam Lee et al., 2014). Konsumsi teh mempunyai 

dampak positif bagi kesehatan karena kandungan antioksidannya yang dapat mencegah kanker, 

penyakit-penyakit kardiovaskular, diabetes (Sharangi, 2009), memperlancar pencernaan dan 

membantu proses transformasi lemak (Basu & Lucas, 2007). Selain penelitian yang telah 

dilakukan pada konsumen berkaitan dengan meningkatnya konsumsi teh hijau karena manfaat 

kesehatannya (Kim et al., 2013; Mennen et al., 2007), terdapat penelitian lain yang menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan keinginan konsumen untuk produk-produk convenience yang 

dilengkapi komponen nilai tambah yang lain, seperti antioksidan (Carrillo et al., 2012; Šebečić et 

al., 2007). Roti gandum termasuk dalam kategori produk convenience yang sudah umum 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan jumlah 

konsumsinya sampai tahun 2030 (Elliott et al., 2019). 

 

Penambahan serbuk teh hijau ke dalam produk bakery juga bisa berfungsi untuk menutupi 

rasa pahit dan sepat yang biasanya menjadi dominansi rasa teh hijau (Phongnarisorn et al., 2018). 

Penelitian sebelumnya menunjukkan juga bahwa penambahan serbuk teh hijau ke dalam produk 

cookies, mie, dan cake yang adonannya dibuat dengan tepung gandum, menunjukkan efek pada 

sifat-sifat fisikokimia, warna, tekstur, serta umur simpan (Ahmad et al., 2015; Li et al., 2012; Lu 

et al., 2010), namun belum tersedia penelitian untuk roti gandum. Penelitian sebelumnya juga 

menunjukkan bahwa secara sensori produk cakes dengan tepung gandum yang ditambahkan 20% 

serbuk teh hijau memperoleh tingkat penerimaan yang bagus oleh konsumen (Lu et al., 2010). 
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Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penambahan serbuk teh hijau pada 

karakteristik fisik, sensori, serta aktivitas antioksidan roti gandum. 
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BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan baku pembuat roti gandum adalah tepung gandum utuh yang dibeli dari Fakultas 

Pertanian dan Bisnis UKSW, serbuk teh hijau merk Tacha, ragi roti merk Fermipan, dan bahan- 

bahan lain untuk membuat roti tawar. Bahan kimia yang digunakan adalah DPPH merk Sigma. 

Alat 

Alat yang akan di gunakan yaitu standing mixer (Turbo Mixer Grande Ehm 9595), 

Desain Penelitian 

Pembuatan roti gandum serta pengujian sensori dilakukan di Laboratorium Food Processing 

dan Laboratorium Sensori Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKSW., pengujian aktivitas 

antioksidan dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Matematika UKSW, sedangkan 

pengujian warna dan fisik dilakukan di Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Unika 

Soegijapranata. Bahan formulasi roti gandum dapat dilihat pada Tabel 1 dan rancangan penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 2 

Tabel 1. Bahan Formulasi Roti Gandum 
Jenis Bahan Berat (g) 

  Prefermented Dough  
Tepung gandum 115 
Air 85 
Yeast instant 2 
Garam 3.5 

  Roti Gandum  
Tepung gandum 385 
Air 240 
Garam 7 
Yeast instant 3.5 
Gula 18 
Mentega 40 
Susu bubuk 18 

  Prefermented dough  191  

 

Persentase penambahan serbuk teh hijau dihitung dari total berat tepung gandum yang 

digunakan pada formulasi roti tawar gandum. 
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Tabel 2. Rancangan Penelitian Penambahan Serbuk Teh Hijau pada Adonan Roti Gandum 

Konsentrasi Penambahan 
Serbuk Teh Hijau (%) 

Kode 

0% Kontrol 

1% F1 

2% F2 

3% F3 

4% F4 

  5%  F5  

Tahapan Penelitian 

Mula-mula adonan roti gandum dibuat dengan menggunakan penambahan green tea 

extract powder sesuai dengan rancangan penelitian pada Tabel 1. Setelah itu, pada roti 

gandum yang telah jadi, dilakukan uji warna dan analisis fisik dan selanjutnya dilakukan uji 

sensori. 

Metode 

Pembuatan Roti Gandum 

Bahan dan metode pembuatan roti gandum merujuk pada Suas (2009). Pertama-tama 

pre-fermented dough dibuat dengan cara mencampurkan semua bahan dan dibiarkan 

terfermentasi selama satu jam pada temperatur ruang. Pre-fermented dough ini nantinya 

dicampurkan ke dalam adonan roti gandum. Bahan-bahan roti gandum kemudian disiapkan 

dan dicampurkan menggunakan kecepatan sedang menggunakan standing mixer sampai 

konsistensi sedang tercapai. Pengecekan konsistensi adonan dilakukan dengan cara 

mengambil sedikit adonan, melebarkannya sampai adonan tembus cahaya, yang artinya 

dalam adonan roti tersebut gluten sudah terbentuk dengan baik. Adonan roti kemudian 

dibiarkan terfermentasi pertama selama 45 menit, setelah itu adonan dibagi-bagi seberat 500 

g, dibentuk bola. Adonan dimasukkan ke dalam loyang, kemudian dibiarkan beristirahat 

selama 25 menit sebelum dimasukkan ke dalam proofer. Selanjutnya, di dalam proofer, 

adonan dibiarkan selama 1 jam 30 menit pada temperatur 27 0C dengan RH 65%. Tahap 

terakhir, adonan roti kemudian dipanggang dalam oven selama 35 menit pada temperatur 

1960C 

Prosedur Analisis  

Analisis Warna 

Pengujian warna dilakukan pada bagian crumb dan bagian dalam roti. Pengujian 

warna dilakukan menggunakan chromameter, chromameter sebelumnya dikalibrasi terlebih 

dahulu menggunakan standar warna putih yang terdapat pada alat tersebut. Hasil analisis 
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warna berupa nilai L(tingkat kecerahan), a*(tingkat warna merah ke hijau, nilai positif ke 

negatif berturut-turut), b* (tingkat wana kuning ke biru, nilai positif ke negatif berturut-turut) 

(Altindag et al., 2015). 

Analisis Fisik 

Analisis fisik yang dilakukan pada roti adalah berat roti (menggunakan neraca 

analitik), volume, analisis moisture, dan analisis tekstur (Krupa-Kozak et al., 2012). Analisis 

tekstur akan dilakukan menggunakan texture analyzer sehingga akan diperoleh data hardness, 

springiness, cohesiveness, dan chewiness. Masing-masing perlakuan diambil data dari tiga 

sampel sehinga bisa dihitung rata-rata dan standar deviasinya. 

Analisis Sensori 

Roti gandum diuji sifat-sifat sensorinya menggunakan panelis yang tidak terlatih 

sebanyak 35 orang dengan menggunakan uji hedonik dengan sistem 5 skala (1 = sangat tidak 

suka, 5 = sangat suka). Parameter sensori yang diuji terdiri dari visual warna, aroma, rasa, 

tekstur, dan penerimaan secara overall (Krupa-Kozak et al., 2011; Krupa-Kozak et al., 2012). 

Analisis Aktivitas Antioksidan 

Analisis aktivitas antioksidan pada masing-masing roti gandum dilakukan menggunakan 

metode DPPH (Bajerska et al., 2010). 

Analisis Statistik 

Keseluruhan data selanjutnya dianalisis dengan perhitungan ANOVA (Analysis of Variance) 

pada α=5% untuk mengetahui adanya perbedaan nyata pada setiap parameter uji. Apabila 

menunjukkan perbedaan nyata, maka perhitungan statistik dilanjutkan dengan uji Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT) pada α = 5% untuk menentukan tingkat perlakuan yang 

memberikan perbedaan nyata (Altindag et al., 2015). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Karakteristik Fisik 

Serbuk teh hijau yang digunakan merupakan serbuk yang halus, larut air, dan 

berwarna hijau. Perbandingan karakteristik tekstur serta warna dari kontrol dan roti 

gandum yang sudah ditambahkan serbuk teh hijau dapat dilihat berturut-turut pada Tabel 

3 dan Tabel 4. Hasil uji tekstur untuk parameter cohesiveness, springiness, dan chewiness 

tidak ditampilkan dalam tabel karena tidak berpengaruh secara signifikan. Analisis varian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari penambahan serbuk teh hijau pada 

adonan roti gandum pada tingkat hardness, gumminess, fracture, adhesiveness, dan 

stiffness dari roti gandum. 

Hardness merupakan salah satu karakteristik roti yang penting, yang biasanya 

digunakan untuk menentukan kualitas dari roti. Perubahan hardness biasanya disebabkan 

karena hilangnya resiliensi saat penyimpanan (Spies, 1990). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hardness dari roti gandum semakin bertambah seiring semakin 

banyaknya persentase serbuk teh hijau yang ditambahkan dalam formulasi adonan roti. 

Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa roti gandum yang hardness-nya berbeda signifikan 

dibandingkan kontrol adalah pada roti gandum Formulasi 5. 

Matriks roti merupakan sistem yang kompleks, oleh karena itu sampai saat ini, 

mekanisme yang berperan pada peningkatan hardness roti dengan variasi penambahan 

serbuk teh hijau masih belum banyak diketahui (Wang et al., 2007). Variasi perubahan 

hardness pada roti gandum dengan penambahan serbuk teh hijau kemungkinan juga 

dipengaruhi oleh aktivitas enzim serta ragi yang digunakan saat proses pengolahan. 

Zhang dan Kashket (1998) melaporkan bahwa polifenol yang terkandung dalam teh hijau 

dapat menurunkan aktivitas enzim amilase dalam air liur manusia, ditunjukkan dengan 

berkurangnya produksi maltosa yang umumnya dilihat sebagai indikator dari aktivitas 

amilase. Sehingga, penambahan serbuk teh hijau dalam adonan roti juga kemungkinan 

menghambat aktivitas amilase sehingga menyebabkan kurangnya maltosa yang berfungsi 

untuk mendukung aktivitas ragi selama proses pengembangan roti (proofing). Aktivitas 

ragi yang berkurang menyebabkan turunnya jumlah gas yang terbentuk selama proses 

fermentasi dan menyebabkan volume roti berkurang dengan tekstur yang keras dan padat. 

Gumminess merupakan hasil perkalian antara parameter firmness dan 

cohesiveness. Firmness didefinisikan sebagai kekuatan bertahan dari kompresi yang 
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dilakukan pada produk, sedangkan cohesiveness didefinisikan sebagai seberapa baik 

produk dapat bertahan pada deformasi kedua relatif pada deformasi pertama (Wang et al., 

2006). Pada penelitian ini, tingkat gumminess pada roti gandum yang ditambahkan serbuk 

teh hijau berbeda signifikan berdasarkan hasil analisis varian, di mana roti gandum 

Formulasi 5 mempunyai perbedaan yang signifikan dibandingkan kontrol. 

Peningkatan gumminess pada roti gandum di penelitian ini kemungkinan disebabkan 

karena adanya senyawa glutelin yang terkandung dalam teh hijau (Shen et al., 2008). Glutelin 

dari teh hijau ini kemudian bercampur dengan prolamin dalam tepung gandum untuk 

membuat jaringan dan memperkuat struktur adonan, namun sampai batas tertentu, yang 

nantinya justru akan melemahkan matriks gluten dan menurunkan kualitas roti (Wang et al., 

2007). 

Adhesiveness merupakan daya yang dibutuhkan untuk menarik produk dari 

permukaannya, nilainya diperoleh dari area yang berada diantara area kompresi pertama dan 

kedua. Semakin besar nilai adhesiveness berarti produk pangan semakin cenderung tidak 

menghasilkan sifat lengket (sticky). Pada penelitian ini, penambahan serbuk teh hijau secara 

signifikan menyebabkan peningkatkan nilai adhesiveness pada roti gandum. Peningkatan 

adhesiveness ini disebabkan karena senyawa yang mengandung gugus hidroksil yang 

terkandung pada teh hijau, yaitu polifenol dan polisakarida. Penelitian dari Zhou et al. (2009) 

senyawa hidroksil mempengaruhi kekuatan adonan, dimana semakin tinggi kandungannya 

akan melemahkan matriks gluten dan membuat adonan menjadi tidak stabil. Akibat 

ketidakstabilan adonan menyebabkan roti bertekstur lebih keras dan tidak mengembang. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Tekstur pada Roti Gandum dengan Penambahan Serbuk Teh Hijau 

Formulasi 
Hardness (gf) Gumminess 

(kgf) 
Fracture 

Force (kgf) 

Adhesiveness 

Force (kgf) 

Stiffness (gf/cm) 

Kontrol 251.34 ± 127.361 0.01 ± 0.001 0.00 ± 0.001 0.01 ± 0.001 1072.13 ± 390.921 

Formulasi 1 398.39 ± 152.581 0.03 ± 0.011,2 0.01 ± 0.001 0.03 ± 0.011,2 1430.94 ± 366.371 

Formulasi 2 449.13 ± 127.501 0.03 ± 0.021,2 0.01 ± 0.001,2 0.03 ± 0.011 1589.32 ± 324.001 

Formulasi 3 659.13 ± 57.471 0.02 ± 0.011 0.02 ± 0.001 0.04 ± 0.011 1637 ± 166.981 

Formulasi 4 886.66 ± 157.121 0.02 ± 0.011,2 0.02 ± 0.001,2 0.04 ± 0.011,2 1781.62 ± 399.351 

Formulasi 5 1079.95 ± 381.342 0.05 ± 0.042 0.03 ± 0.012 0.04 ± 0.022 2774.90 ± 312.592 

Keterangan: Angka superscript yang berbeda yang terdapat pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (α=5%) 

 

Stiffness didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerima kompresi tanpa 

menyebabkan terjadinya deformasi. Dapat dilihat pada Tabel 1, tingkat stiffness dari roti 

gandum meningkat seiring penambahan persentase serbuk teh hijau dalam adonan roti. Hasil 

analisis varian juga menunjukkan bahwa penambahan serbuk teh hijau berpengaruh signifikan 
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pada tingkat stiffness roti gandum. Stiffness roti gandum seiring penambahan serbuk teh hijau 

kemungkinan disebabkan oleh kandungan dari teh hijau, yaitu senyawa fenolik dan 

antioksidan yang interaksinya berefek pada kualitas roti (Wang et al., 2006). Wang dan Zhou 

(2004) melaporkan bahwa terdapat kemungkinan interaksi antara senyawa fenolik dengan 

protein gandum lewat ikatan hidrogen selama proses penyiapan adonan saat ditambahkan 

serbuk teh hijau. Peningkatan selulosa pada adonan akan menyebabkan penurunan daya 

absorpsi air pada adonan yang menyebabkan kandungan air untuk pembentukan kurang dan 

sifat viskoelastis roti menjadi tidak baik dan menjadi kaku (Sivam et al., 2010). Dilihat dari 

hasil uji tekstur, tingkat stiffness berkaitan dengan fracture, di mana semakin meningkat nilai 

stiffness nilai fracture juga semakin meningkat. 

Warna merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan 

konsumen. Pendeteksian warna secara kuantitatif dilakukan menggunakan chromameter 

untuk memperoleh nilai tingkat kecerahan (L), nilai rona warna merah (a*) dan nilai rona 

warna kuning (b*) pada sampel roti. Dari hasil uji chromameter untuk mengidentifikasi 

warna dari roti gandum seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2, terlihat terjadi penurunan 

nilai L, penurunan a*, serta kenaikan nilai b* secara signifikan antara kontrol serta formulasi 

roti gandum yang lain. Analisis varian (ANOVA) membuktikan bahwa hal ini disebabkan 

karena semakin banyaknya persentase serbuk teh hijau yang digunakan dalam formulasi 

pembuatan roti gandum. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Warna pada Roti Gandum dengan Penambahan Serbuk Teh Hijau 

Formulasi L a* b* 

Kontrol 48.23 ± 2.11
3
 5.28 ± 0.50

4
 21.89 ± 0.70

2
 

F1 40.89 ± 0.34
2
 2.93 ± 0.19

3
 19.59 ± 0.58

1
 

F2 40.07 ± 2.42
1,2

 2.29 ± 0.22
2
 19.83 ± 0.74

2
 

F3 36.04 ± 2.41
1
 2.01 ± 0.13

2
 19.89 ± 0.96

1
 

F4 35.46 ± 6.41
1
 1.80 ± 0.62

2
 20.77 ± 0.93

1,2
 

F5 34.03 ± 2.59
1,2

 1.06 ± 0.22
1
 20.83 ± 0.20

1,2
 

Keterangan: Angka superscript yang berbeda yang terdapat pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (α=5%) 

 

Tingkat kecerahan dari roti dipengaruhi oleh senyawa-senyawa berwarna coklat 

yanng dihasilkan dari proses oksidasi katekin menjadi teaflavin, tearubigin, dan teabrownin 

pada saat proses baking dengan temperatur tinggi (Ning et al. 2017). Keberadaan protein (telur 

dan susu) dan gula yang cukup tinggi pada bahan adonan roti mempengaruhi tingkat 

kecerahan karena berefek pada reaksi Maillard dan karamelisasi saat proses baking 

(Adiluhung dan Sutrisno, 2018; Harzau dan Estiasih, 2013). Selain itu teh hijau yang juga 
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mengandung senyawa klorofil, terdegradasi dan menghasilkan magnesium klorofil yang juga 

berwarna coklat (Wan, 2007 dalam Ning et al., 2017). 

2. Karakteristik Sensori dan Aktivitas Antioksidan 

Data hasil uji sensori pada 35 panelis tidak terlatih menggunakan uji hedonik 

rating kesukaan 5 skala dapat dilihat pada Tabel 5. Perhitungan ANOVA untuk data sensori 

yang diperoleh pada empat parameter uji menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan dengan penambahan persentase serbuk teh hijau pada roti gandum. Rating tertinggi 

secara overall diperoleh roti gandum Formulasi 4 

 

Tabel 5. Hasil Uji Sensori Penerimaan Rating Kesukaan 

Formulasi Tekstur Warna Rasa Overall 

Kontrol 3.17 ± 0.61 3.04 ± 0.75 3.18 ± 0.71 3.25 ± 0.97 

F1 3.23 ± 0.97 3.14 ± 0.97 3.71 ± 1.13 3.57 ± 0.92 

F2 3.49 ± 1.10 3.26 ± 1.07 3.59 ± 1.17 3.51 ± 0.95 
F3 3.54 ± 1.22 3.31 ± 1.11 3.77 ± 1.24 3.57 ± 1.15 

F4 3.57 ± 1.22 3.54 ± 1.07 3.66 ± 1.37 3.83 ± 0.99 

F5 3.49 ± 1.25 3.57 ± 1.07 3.72 ± 1.06 3.63 ± 1.09 

 
 

Aktivitas antioksidan dari roti gandum pada penelitian ini dianalisis menggunakan metode 

DPPH. Hasil dari uji DPPH dalam bentuk % inhibisi dapat dilihat pada Tabel 6, di mana 

penambahan serbuk teh hijau pada adonan roti gandum menunjukkan pengaruh signifikan 

pada aktivitas antioksidan. Semakin besar persentase serbuk teh hijau yang ditambahkan 

dalam adonan roti menunjukkan aktivitas antioksidan yang semakin besar. Penelitian Komes 

et al. (2010) menunjukkan bahwa teh hijau mempunyai aktivitas antioksidan yang signifikan, 

mengkonfirmasi bahwa teh hijau merupakan salah satu sumber antioksidan terbaik. Selain itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Ning et al. (2017).  

 

Tabel 6. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Roti Gandum dengan Penambahan Serbuk Teh Hijau 
Formulasi Aktivitas Antioksidan (%inhibisi) 

Kontrol 3.34 ± 0.15
1
 

F1 25.69 ± 0.66
2
 

F2 56.82 ± 1.52
3
 

F3 59.72 ± 1.25
4
 

F4 66.69 ± 2.86
5
 

F5 91.41 ± 1.69
6
 

Keterangan: Angka superscript yang berbeda yang terdapat pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (α=5%) 
 

Penelitian Mildner-Szkudlarz et al. (2009) menunjukkan bahwa serbuk teh hijau 

mempunyai efek antioksidan yang berfungsi untuk menstabilkan lemak pada biskuit serta 

dapat menginhibisi pembentukan hidroperoksida hingga sekitar 47 – 73%. Namun, kapasitas 
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antioksidan dari katekin, salah satu senyawa antioksidan yang terkandung dalam teh, 

berkurang disebabkan karena proses baking roti yang umumnya menggunakan temperatur 

tinggi sehingga katekin teroksidasi. Untuk menjaga kapasitas antioksidan dalam serbuk teh 

hijau, teknologi mikroenkapsulasi dapat dipertimbangkan pada saat digunakan dalam 

pengolahan produk bakery (Pasrija et al. 2015). 
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SIMPULAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan serbuk teh hijau pada roti 

gandum mempengaruhi karakteristik fisik, sensori, serta aktivitas antioksidan dari roti 

gandum. Perbedaan signifikan ditunjukkan pada karakteristik fisik roti gandum untuk 

parameter tingkat kekerasan, kekenyalan, fraktur, daya rekat dan kekakuan pada α=5%. 

Penambahan serbuk teh hijau juga mempengaruhi parameter warna dari roti gandum 

meliputi penurunan nilai L dan a*, serta peningkatan nilai b* secara signifikan pada α=5%. 

Hasil evaluasi sensori dari roti gandum yang telah ditambahkan serbuk teh hijau pada 

adonannya tidak menunjukkan perbedaan signifikan pada parameter tekstur, warna, rasa, 

dan keseluruhan. Uji aktivitas antioksidan pada roti gandum dengan penambahan serbuk 

teh hijau menunjukkan efek yang signifikan pada peningkatan aktivitas antioksidannya 
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Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

Teh (Camellia sinensis L.), terutama jenis teh hijau, banyak dikonsumsi sebagai 

minuman terutama di negara Jepang dan China karena manfaat kesehatannya. Teh hijau 

sendiri mempunyai kandungan utama yang disebut katekin, yang merupakan senyawa 

polifenol utama pada teh hijau (Phongnarisorn et al., 2018). Katekin pada daun hijau terdiri 

dari epikatekin (EK), epigalokatekin (EGK), epigalokatekin galat (EGKG), dan epikatekin 

galat (EKG) yang memberikan rasa astringent dan pahit pada seduhan teh (Chen et al., 2009). 

Teh hijau merupakan teh yang diproduksi dengan cara mengeringkan daunnya sesegera 

mungkin untuk mempertahankan sebagian besar kandungan katekin di dalamnya, sedangkan 

teh hitam merupakan teh yang telah melalui proses oksidasi enzimatis, sehingga sebagian 

besar katekinnya telah teroksidasi menjadi teaflavin, tearubigin, dan oligomer- oligomer 

lainnya (Balentine et al., 1997 dan Graham, 1992 dalam Lee et al., 2014). Konsumsi teh 

mempunyai dampak positif bagi kesehatan karena kandungan antioksidannya yang dapat 

mencegah kanker, penyakit-penyakit kardiovaskular, diabetes (Sharangi, 2009), 

memperlancar pencernaan dan membantu proses transformasi lemak (Basu & Lucas, 2007). 

Selain penelitian yang telah dilakukan pada konsumen berkaitan dengan meningkatnya 

konsumsi teh hijau karena manfaat kesehatannya (Kim et al., 2013; Mennen et al., 2007), 

terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keinginan konsumen 

untuk produk-produk convenience yang dilengkapi komponen nilai tambah yang lain, seperti 

antioksidan (Carrillo et al., 2012; Šebečić et al., 2007). Roti gandum termasuk dalam kategori 

produk convenience yang sudah umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan diprediksi 

akan terus mengalami peningkatan jumlah konsumsinya sampai tahun 2030 (Elliott et al., 

2019). 

Penambahan serbuk teh hijau ke dalam produk bakery juga bisa berfungsi untuk 

menutupi rasa pahit dan sepat yang biasanya menjadi dominansi rasa teh hijau 

(Phongnarisorn et al., 2018). Penelitian sebelumnya menunjukkan juga bahwa penambahan 

serbuk teh hijau ke dalam produk cookies, mie, dan cake yang adonannya dibuat dengan 

tepung gandum, menunjukkan efek pada sifat-sifat fisikokimia, warna, tekstur, serta umur 

simpan (Ahmad et al., 2015; Li et al., 2012; Lu et al., 2010), namun belum tersedia penelitian 

untuk roti gandum. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa secara sensori produk 
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cakes dengan tepung gandum yang ditambahkan 20% serbuk teh hijau memperoleh tingkat 

penerimaan yang bagus oleh konsumen (Lu et al., 2010). Oleh sebab itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efek penambahan serbuk teh hijau pada karakteristik fisik, 

sensori, serta aktivitas antioksidan roti gandum. 

Tujuan Penelitian 

Mula-mula adonan roti gandum dibuat dengan menggunakan penambahan green tea 

extract powder sesuai dengan rancangan penelitian pada Tabel 1. Setelah itu, pada roti 

gandum yang telah jadi, dilakukan uji warna dan analisis fisik dan selanjutnya dilakukan uji 

sensori. 

Pengalaman Partisipan Penelitian  

a. Karakterisitik partisipan 

Karakteristik partisipan dalam penelitian ini adalah 35 orang yang berada di kota salatiga. 

Partisipan yang dilibatkan memiliki kirteria wanita dan pria uisan remaja sampai 

dewasa berusia 18 – 40 tahun. Pertisipan dalam kondisi fisik dan psikis yang sehat, serra 

bersedia untuk melakukan uji sensori. 

 

b. Sifat keterlibatan partisipan 

Sifat keterlibatan partisipan dalam penelitian ini adlah keterlibatan dalam moril atau 

sukarela, tanpa paksaan, tidak terikat, dan tidak mengharapkan imbalan pada sebelum 

dan sesudah penelitian. 

 

c. Bagaimana memperoleh partisipan 

Peneliti akan mengidentifikasi partispan/panelis yang berada di kota Salatiga. Untuk 

menghubungi partisipan, peneliti akan mencari dan menghubungi  secara langsung 

calon partisipan/panelis yang bersedia untuk jadi partisipan/panelis. 

   

d. Bentuk keterlibatan partisipan 

Keterlibatan Partisipan hanya pada saat uji analisis snesori yaitu menjadi panelis dalam uji 

sensori (Organoleptik) yang dilakukan dengan pengisian formulir biodata calon 

partisipan/panelis, pengisian daftar hadir,hingga pelaksanaan analisi sensori dengan uji 

hedonik untuk sample Roti Gandum dengan Tambahan Teh Hujau Bubuk (Lembar Penilaian 

) kuisioner tingkat kesukaan untuk sampel yang diujikan. Para Panelis akan diminta untuk 

mengkonsumsi produk Roti Gandum Dengan Tambahan Teh Hijau Bubuk dan memeberikan 

penilaian berdasarkan tingkat kesukaan/ketidaksukaan terhadap produk tersebut  secara 

keseluruhan dan menilai intensitas  beberapa atribut rasa, aroma, dan tekstur dari produk Roti 

gandum dengan tambahan teh hijau bubuk. 



20 
 

Durasi 

Durasi penelitian berlangsung pada awal bulan juli hingga pertengahan agustus, dengan 

pengumpulan dan analisis data penelitian pada awal september hingga pertengahan oktober. 

Resiko 

Dala penelitian ini partisipan hanya akan dilibatkan pada uji sensori (Organoleptik). 

Partisipan akan diminta untuk mengkonsumsi produk (sampel) Roti gandum dengan 

tambahan teh hujau bubuk dan memberikan penilaian berdasarkan atribut rasa, aroma dan 

tekstur. Jenis resiko untuk dampak dan peluang/potensinya adalah tidak beresiko. 

Hasil 

Hasil yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan statistik dengan metode 

ANOVA dan Duncan’s. Hasil analisi akan dibahas dalam bentuk jurnal yang diperiksa oleh 

pembimbing dan institusi. Hasil dan penelitian dalam bentuk jurnal yang telah memenuhi 

persyaratan akan dipublikasi. 

 

Kerahasiaan 

Hasil penelitian terutama data yang penting dan rahasia disimpan oleh program studi dan 

akan dijadikan bahan penelitian ataupun pembelajaran selanjutnya. Data dari partisipan akan 

dihancurkan (dihapus) jika dapat dirasa sudah tidak relevan atau sudah tidak diperlukan lagi. 

Data penelitian ini dapat diakses atau digunakan oleh peneliti lain jika telah mendapat 

persetujuan secara tertulis adari peneliti dalam penelitian ini. 

 

Keluhan 

Jika terdapat keluhan dalam proses penelitian ini, maka dapat diajukan kepada Peneliti utama 

atau pembimbing utama atau kepada komisi etik penelitian kesehatan FKIK UKSW, Jl. 

Kartini 11A, Telepon………………….., Fax…………………….., 

surel……………………… 

 

 

Narahubung 

Mahasiswa TA : Ervina Trivena Nadia Senduk 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Kristen Satya Wacana 

Telepon: 081297210431 

Surel: 472014030@student.uksw.edu 

 

 

Pembimbing utama: Monika Rahardjo, S.T ., MSi 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Kristen Satya Wacana 

Telepon: 082217176262 

Surel : monika.rahardjo@staff.uksw.edu 

mailto:472014030@student.uksw.edu
mailto:monika.rahardjo@staff.uksw.edu
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Peneliti dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana 

mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penelitian ini. 
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KRITERIA PANELIS DALAM UJI SENSORI 

UJI HEDONIK  DAN UJI ATRIBUT PADA SAMPEL PRODUK ROTI GANDUM 

DENGAN TAMBAHAN BUBUK TEH HIJAU  

 

Pada penelitian yang berjudul “Karakteristik Fisik, Sensori Serta Aktivitas Antioksidan Roti 

Gandum Dengan Tambahan Serbuk Teh Hijau”, peneliti akan menggunakan 45 orang panelis 

tidak terlatih. Para panelis akan diminta untuk mengonsumsi produk roti gandum dengan 

tambahan bubuk teh hijau dan memberikan penilaian berdasarkan tingkat 

kesukaan/ketidaksukaan terhadap produk tersebut secara keseluruhan dan menilai intensitas 

beberapa atribut rasa, aroma, tekstur dari prosuk roti gandum dengan tambahan bubuk teh 

hijau. Persyaratan dan pemilihan panelis umum maupun khusus adalah sebagai berikut: 

1. Pria/Wanita, berumur 17-40 tahun. 

2. Tertarik dan bersedia tanpa paksaan untuk melakukan uji organoleptik sensori dan 

mau berpartisipasi dalam semua kegiatan pengujian. 

3. Berbadan sehat, bebas dari penyakit THT, tidak buta warna, tidak menderita 

gangguan psikologis, tidak memiliki riwayat alergi pada produk berbasis susu sapi. 

4. Tidak melakukan uji setelah makan atau sedang makan, minimal 1 jam sesudah 

makan. 

5. Minimal 1 jam setelah merokok, makan permen karet, atau makan makanan dan 

minuman ringan 

6. Tidak melakukan uji pada saat sakit. 

7. Tidak memakan makanan yang sangat pedas sebelum dilakukan pengujian. 

8. Tidak menggunakan kosmetik seperti parfum atau lipstik yang memiliki bau tertentu 

atau menyengat. 

9. Bersedia menjaga kebersihan diri maupun tempat saat pengujian berlangsung. 

10. Bersedia melaksanakan petunjuk uji sensori serta memberikan penilaian yang 

seobjektif mungkin berdasarkan sampel yang disediakan. 

11. Bersedia mengikuti arahan dari panel leader (peneliti) dalam proses persiapan baik 

sebelum maupun saat melakukan proses uji sensori. 

12. Bersedia mengisi formulir biodata calon panelis, menandatangani daftar hadir, dan 

mengisi scoresheet (lembar penilaian) dengan benar dan sejujur-jujurnya. 

13. Bersedia menanggung resiko yang disebabkan oleh kesalahan/ 

kelalaian/ketidakjujuran panelis pada saat memberikan informasi data diri, maupun 

pada saat menjalani proses pengujian sensori. 
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SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PANELIS  

DALAM UJI SENSORI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap  : ............................................................................................ 

Tempat Tanggal Lahir : ............................................................................................ 

Jenis Kelamin  : ............................................................................................ 

Pendidikan Terakhir  : ............................................................................................ 

Alamat  : ............................................................................................ 

No.Telepon/No.Hp  : ............................................................................................ 

Email  : ............................................................................................ 

 

Dengan ini menyatakan bahwa saya: 

1. Berbadan sehat baik kondisi fisik dan psikis, bebas dari penyakit THT, tidak buta 

warna,  tidak menderita gangguan psikologis dan tidaj memilki riwayat atau alergi 

pada gandum dan bubuk teh hijau. 

2. Bersedia menjadi Panelis pada Uji Sensori dalam penelitian yang berjudul 

“Karakteristik Fisik, Sensori Serta Aktivitas Antioksidan Roti Gandum dengan 

Tambahan Serbuk Teh Hijau”. 

3. Bersedia mengikuti semua proses pengambilan data pada tahap persiapan hingga 

tahap pengujian dengan mematuhi semua prosedur yang ada. 

4. Bersedia menanggung dan tidak mempemasalahkan akibat/resiko yang disebabkan 

oleh kesalahan/kelalaian/ketidakjujuan panelis pada saat memberikan informasi 

data diri, maupun pada saat menjalani proses pengujian sensori. 

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Salatiga,............................ 

 

(                                  ) 
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UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

Jln R. A. Kartini No. 11A, Salatiga 

Jawa Tengah, Indonesia 

 

Perihal : Permohonan Peminjaman Laboratorium   Kepada : 

        Yth. Kepala Laboratorium FKIK 

        Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Bersama surat ini saya : 

Nama    : Ervina Trivena Nadia Senduk 

NIM   : 472014030 

Program Studi  : Gizi                                               

 Mengajukan permohonan peminjaman Laboratorium Food Processing FKIK beserta 

peralatan laboratorium yang tertera dalam lampiran surat selama 4 hari yaitu pada tanggal 19 

Agustus – 21 Agustus 2019. Adapun tujuan peminjaman laboratorium beserta peralatannya 

untuk perlengkapan penelitian tugas akhir.  

 Demikian surat peminjaman ini di buat, kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin 

atas peminjaman terebut. Atas perhatian dan kerja sama saya ucapkan terimakasih. 

 

        Salatiga, 16 July 2019 

 

 Mengetahui        Hormat Saya 

 

 

Monika Raharjo, S.T.,M,Si.                                               Ervina Trivena Nadia Senduk 

Pembimbing 1 
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Nama panelis : 

Tipe sampel  : Roti Gandum 

Karakteristik yang diuji : Warna, rasa, tekstur, overall 

 

Instruksi  

1. Anda akan menerima 5 sampel Roti Gandum. 

2. Untuk setiap sampel Anda diminta untuk melakukan pengamatan 

(warna) dan pengujian dengan cara dicicip (rasa, tekstur). Setelah 

itu, Anda kami minta untuk memberikan penilaian secara 

keseluruhan terhadap produk cookies dengan sebelumnya 

menuliskan kode sampel diatas kotak. 

3. Penilaian untuk masing-masing parameter menggunakan ranking 

(1= paling disukai – 5 paling tidak disukai) yang ditulis di dalam 

kotak. 

4. Rankinglah masing-masing parameter dari kelima cookies yang 

diberikan. 

5. Untuk menguji rasa, tekstur dan overall dari ke lima sampel 

tersebut, cicipilah satu persatu sampel dari kiri ke kanan namun 

sebelum berganti ke sampel berikutnya minumlah air mineral 

terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

Warna 

 

 

Komentar: 

 

Rasa 

 

 

Komentar: 

 

Tekstur 

 

 

Komentar: 

 

Over All 

 

 

Komentar: 

 

 

 




