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Kata Pengantar 
 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 

pertolonganNya saya dapat menyelesaiakan karya ilmiah yang berjudul ‘Sejarah Roti dan 

Cara Pembuatannya’. Meskipun banyak rintangan dan hambatan yang saya alami dalam 

proses pengerjaannya, tapi saya berhasil menyelesaikannya dengan baik. 

Tak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada pembimbing yang telah membantu 

kami dalam mengerjakan proyek ilmiah ini. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada 

teman-teman dalam pembuatan karya ilmiah ini.  

Tentunya ada hal-hal yang ingin saya berikan kepada masyarakat dari hasil karya 

ilmiah ini. Karena itu kami berharap semoga karya ilmiah ini dapat menjadi sesuatu yang 

berguna bagi kita bersama. 

Pada bagian akhir, kami akan mengulas tentang berbagai masukan dan pendapat dari 

orang-orang yang ahli di bidangnya, karena itu saya harapkan hal ini juga dapat berguna bagi 

kita bersama. 

Semoga karya ilmiah yang saya buat ini dapat membuat kita mencapai kehidupan yang lebih 

baik lagi. 

  

  

  

Tim Penyusun 
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BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada umumnya orang sering mengkaitkan roti dengan menu sarapan pagi,padahal roti 

juga bisa dijadikan makanan utama pengganti nasi. Roti yang tadinya dianggap sebagai 

makanan para bangsawan Belanda di zaman penjajahan, kini sudah jadi makanan pokok 

kedua setelah nasi. Kandungan gizi produk olahan dari tepung ini unggul dibandingkan 

dengan nasi dan mi. 

Di dalam ilmu pangan, roti dikelompokkan dalam produk bakery,bersama dengan 

cake, donat, biskuit, roll, cracker, dan pie. Di dalam kelompok bakery, roti merupakan 

produk yang paling pertama dikenal dan paling populer dijagat raya hingga saat ini. Sama 

halnya seperti di belahan dunia lain, budaya makan roti juga berkembang di Indonesia. 

Memang, mula-mula hanya pada kelompok masyarakat tertentu. Itu pun sebatas sebagai 

pengganti nasi pada saat sarapan pagi, yang umumnya disajikan bersama-sama dengan 

telur dadar atau segelas susu 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Kapan roti itu ada pada mulanya? 

Bagaimana cara pembuatan roti? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
Agar siswa dapat mengetahui sejarah tentang roti itu, dari kapan adanya dan dari 

mana roti itu berasal. Siswa juga dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan roti. 

 

1.4 Kerangka Teori 

1.4.1 Mulai dari sejarah roti 

Roti adalah salah satu makanan tertua di dunia. Sejarah berawal dari Mesir 

dan Mesopotamia. Saat mereka menemukan cara lain untuk menikmati gandum. 

Gandum yang awalnya dikonsumsi langsung ternyata dapat dilumat bersama air 

sehingga membentuk pasta. Pasta yang dimasak diatas api kemudian mengeras 

dan dapat disimpan beberapa hari. 

Teknik paling dasar memasak roti seperti ini masih digunakan dibeberapa 

negara walau perkembangan teknik dan jenis roti modern semakin beragam.  

Sebut saja tortila Mexico, roti canai India, Pita di Timur Tengah, dan lain-lain. 

Roti-roti semacam ini dikenal lebih dengan nama istilah roti datar. 

Ragi roti ditemukan saat mereka menyimpan sedikit adonan dari hari 

sebelumnya dan ditambahkan pada adonan yang baru. Kemudian dikembangkan 

pula jenis gandum yang baru yang memungkinkan terciptanya jenis roti yang 

baru. 

Yunani mengambil teknologi pembuatan roti dari Mesir. Teknologi yang 

kemudian menyebar di seluruh Eropa dan menjadikan roti sebagai makanan 

yang dianggap penting oleh masyarakatnya. Di Roma roti dan gandum lebih 

penting ketimbang daging. 
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Saat itu warna roti membedakan ‘kelas’ dalam masyarakat. Semakin gelap 

warna roti yang dikonsumsi semakin rendah satus sosialnya. Hal ini 

dikarenakan tepung putih yang mahal. Tetapi jaman sekarang roti berwarna 

gelap justru lebih mahal karena rasanya yang lebih enak dan kandungan gizinya 

yang lebih tinggi. 

 

 1.4.2 Bahan dan cara pembuatan roti 

  1.4.2.1 Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti 

 tepung roti protein tinggi 250 gram 

 tepung terigu protein sedang 250 gram 

 gula pasir 100 gram 

 garam 7 gram 

 ragi instan 11 gram 

 susu bubuk 25 gram 

 telur ayam 1 butir 

 air 250 ml 

 shortening/ mentega putih 90 gram 

 susu evaporated secukupnya, untuk olesan 

 wijen putih 2 sendok makan 

1.4.2.2 Cara pembuatan roti 

1. Larutkan garam dan air, sisihkan. 

2. Campur semua bahan kecuali air garam, telur, margarin susu 

evaporated, dan wijen. Aduk dan ratakan. 

3. Pecahkan telur di tengah-tengah campuran adonan kering, tuang air 

perlahan sambil diuleni hingga adonan setengah kalis. 

4. Masukkan margarin, uleni kembali hinga adonan kalis. Bagi adonan 

menjadi 16 buah, bulatkan. Tutup adonan dengan plastik, istirahatkan 

selama 25 menit. 

5. Kempiskan adonan, bentuk bulat untuk burger atau bentuk lonjong 

untuk hot dog. 

6. Atur dalam loyang bersemir margarin, istirahatkan kembali selama 

kurang lebi 40-45 menit. 

7. Oles bagian atas roti dengan susu evaporated, taburi dengan wijen 

untuk burger. 

8. Panggang dalam oven bersuhu 180 derajat celcius selama kurang lebih 

20 menit (hingga matang). 

1.5 Sumber Data 
Data yang di ambil dari: 

 http://bakeryindonesia.co.id/sejarah-roti/ 
http://www.high5breadtown.com/high5_malay/legacy.php 

   http://uzey.blogspot.com/2010/05/penulisan-karya-ilmiah.html 

sumber: gwenalexa.blogetery.com 

 

http://bakeryindonesia.co.id/sejarah-roti/
http://www.high5breadtown.com/high5_malay/legacy.php
http://uzey.blogspot.com/2010/05/penulisan-karya-ilmiah.html
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BAB II Landasan Teori  

  Data yang saya ambil dari berbagai referensi ini berpacu pada 1 teori, yaitu sejarah 

tetntang roti dan bagaimana cara pembuatannya. Mulai pada awalnya dari Mesir dan 

Mesopotamia yang sekarang berkembang di seluruh dunia, juga dair bahan dan awal 

pembuatannya ada pada makalah yang saya tulis ini. 

 

 2.1 Refernsi utama 
  Diambil http://bakeryindonesia.co.id/sejarah-roti/.Karena data yang saya 

perukan ada di dalam situs itu, mulai dari sejarah darimana roti itu berasal dan 

juga cara pembuatannya. Menurutnya awal mula roti  muai dari Mesir dan 

Mesopotamia, dan awal mulanya ditemukannya ragi itu pada saat mereka 

menyimpan sedikit adonan roti dan kemudian itu menjadi ragi yang membuat roti 

terasa lebih empuk dan enak.  

 

2.2 Referensi tambahan 
  Dari beberapa cara membuat roti yang saya ambil berbeda-beda cara pembuatannya. 

Ada yang langsung d panggang, ada yang diberi ragi terlebih dahulu,dan ada yang tidak 

sama sekali yang di beri apa-apa. 

BAB III Kesimpulan dan Saran 

 3.1 Kesimpulan  

 Ada pun kesimpulan dari makalah ini adalh untuk memnuhi tugas komputer, selain 

itu saya juga ingin berbagi informasi tentang asal mula dan cara pembuatan roti, 

khususnya roti tawar. 

 3.2 Saran 

  Saya harap makalah ini bisa menjadi informasi bagi semua orang dan jangan 

menghilangkan cara tradisi membuat roti. Sekian dari saya. Semoga anda menyukainya. 

Sekian dan terima kasih. 

 

 

 

 

 

http://bakeryindonesia.co.id/sejarah-roti/

