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ABSTRAK 

 

Proses pembuatan roti Ganjel-Rel dimulai dari tahap persiapan, pecampuran/ 

pengadukan (mixing), pencetakan, pemanggangan dan pengemasan.Tepung, telur, gula, 

mentega, beragam rempah seperti cengkeh, kayu manis dan kembang lawang sesuai 

resep dicampur dalam mixer. Setelah tercampur rata adonan di cetak dan diatasnya 

ditaburi wijen sesuai produk yang akan dihasilkan kemudian di oven/ 

dipanggang.Kualitas dari roti Ganjel-Rel yang dihasilkan saat ini masih keras dan 

sedikit sulit untuk ditelan, sehingga kurang begitu disukai konsumen/wisatawan. Pada 

hari besar karena banyak wisatawan yang datang ke Semarang maka kebutuhan akan 

produk roti khas Semarang sebagai oleh oleh meningkat. Melihat permasalahan 

tersebut, diperlukan deversifikasi bahan untuk membuat roti sebagai oleh–oleh khas 

Kota Semarang.Untuk mengangkat nama roti Ganjel-Rel sebagai ikon kota Semarang 

tim mencoba membuat dengan menggunakan  tepung Mocaf sebagai bahan baku utama, 

sehingga dapat memperbaiki cita rasa  dan meningkatkan produktivitas, peningkatan 

hasil dan perbaikan mutu hasil. Dalam kegiatan ini akan dilakukan penerapan teknologi 

tepat guna mesin pencampur/mixer dengan memperhatikan aspek teknis, ekonomis dan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.Mesin pencampur/mixer yang diadopsikan 

ini berenergikan tenaga listrik.Metodologi yang digunakan adalah penerapan dan 

mengintroduksikan mesin mixer di UKM ibu Lilis . Metode pelaksanaannya melalui 

survay dan identifikasi lokasi UKM, pendampingan dan sosialisasi penggunaan, 

monitoring dan evaluasi.Kegiatan pendampingan dilakukan melalui pelatihan dan demo 

cara pengoperasian serta perawatan mesin .Kegiatan pelatihan dan cara pengoperasian 

dilakukan dilokasi pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.Untuk mempercepat 

proses transfer teknologi dan mempermudah penerapan dilapangan khususnya yang 

terkait cara pengoperasian, maka dibuatkan petunjuk pengoperasian (SOP). 

 

Kata kunci: Ganjel-Rel, mixer, mocaf 
 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah Kodya Semarang saat ini berupaya menggali potensi daerah yang 

dapat menunjang pendapatan daerah dengan menggerakan sektor perindustrian terutama 
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bidang industri pengolahan pangan. Hal ini terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang 

No. 22 Tahun 2000, tentang Otonomi Daerah. Sentra pengolahan pangan yang telah 

lama menjadi  produk unggulan Kota Semarang dan tersebar hampir di tiap Kecamatan 

antara lain: lumpia, bandeng presto, ganjel rel dan wingko babat.  

Kota Semarang telah dikenal sebagai ”kota lumpia”, dan kota industri atau 

dagang. Kota Semarang terletak disebelah utara pulau Jawa yang merupakan daerah 

pesisir pantai utara (pantura) Jawa. Kota ini banyak disinggahi oleh kapal turis manca 

negara sehingga memerlukan penanganan secara serius untuk menaikkan pendapatan 

daerah, khususnya dari wisatawan manca negara maupun wisatawan lokal. Tambahan 

pendapatan daerah ini bisa diperoleh diantaranya dari penjualan makanan ringan seperti: 

wingko babat, lumpia, bandeng presto dan roti ganjel- rel yang telah tersedia di toko 

khususnya oleh-oleh khas Semarang. 

Roti Ganjel-Rel bagi orang jawa yang mengetahui arti nama ini mungkin merasa 

penasaran seperti   apa bentuk dan rasa roti bernama unik ini. Ganjal diambil dari bahasa 

Jawa yang berarti pengganjal. Bentuknya mirip dengan kayu pengganjal rel kereta api, 

ganjal rel kereta api dulu dari kayu bukan dari besi seperti sekarang. Nama roti khas 

Semarang ini namanya diambil dari situ.  Meskipun berasal dari Semarang , roti ini jarang 

dijumpai dan harus blusukan di pasar johar. Dengan terbakarnya pasar johar, roti ini 

semakin jarang ditemui. Roti ganjal rel ini kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena 

teksturnya tidak lembut sehingga agak alot dan sulit dikonsumsi. Namun beberapa 

produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur 

yang agak alot ini menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. 

 Roti ganjal-rel ini kurang terkenal, tapi rasa dan sensasi saat makan sungguh 

membawa kita ke sebuah cita rasa klasik zaman pendudukan Belanda di Semarang. 

Rasanya begitu khas, roti ganjal rel kurang dikenal  padahal roti ini merupakan salah satu 

oleh-oleh khas Semarang. Sekilas ada kemiripan antara roti ganjal rel dengan onde-onde. 

Keduanya bertabur biji wijen. Namun soal bentuk dan rasa tentu saja berbeda. Permintaan 

roti ini akan meningkat saat bulan Ramadhan tiba. Mungkin karena permintaaan pasar 

yang cenderung melonjak saat bulan puasa tiba inilah yang menjadikan roti ganjal rel tidak 

diproduksi setiap hari. 

Roti yang resep aslinya dibuat dari singkong ini awalnya memiliki tekstur yang agak 

alot sehingga tidak mudah untuk dikonsumsi. Seperti yang telah diketahui bersama , 
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tepung singkong memiliki sifat kenyal. Roti ini berbentuk kotak dan berwarna coklat 

bertabur wijen, rasa roti ini ber cita rasa kayu manis. Selain menggunakan coklat dan gula 

jawa, aroma unik roti khas Semarang ini diperoleh kombinasi beragam rempah seperti 

cengkeh, kayu manis dan kembang lawang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan 

aroma coklat dan kayu manis yang nendang dilidah. 

Karena tekstur yang dihasilkan kurang diminati pasar, ada yang mengganti bahannya 

dengan tepung mocaf. Mocaf (modified cassava flour) adalah produk tepung dari ubi kayu/ 

singkong yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu dengan cara 

fermentasi. Mikroba yang tumbuh menyebabkan perubahan karaakteristik pada tepung 

yang dihasilkan, yaitu berupa naiknya viskositas, kemamouan gelasi, daya rehidrasi dan 

kemudahan melarut. Mikroba juga menghasilkan asam-asam organik, terutama asam laktat 

yang akan terimbibisi dalam tepung, dan ketika tepung tersebut diolah akan dapat 

menghasilkan aroma dan cita rasa khas. 

Keunggulan mocaf antara lain kandungan serta terlarut lebih tinggi dari pada tepung 

gaplek, kandunagn kalsium lebih tinggi (58) dibanding padi (6) atau gandum (16), 

oligasakarida penyebab flatulensi sudah terhidrolis, mempunyai daya kembang setara 

dengan gandum tipe II ( kadar protein menengah) serta daya cerna lebih tinggi 

dibandingkan dengan tapioka gaplek. 

Kandungan gizi Mocaf adalah sebagai berikut: bahan kering 87,99; kadar air 12,01; 

kadar abu 1,44; bahan organik 98,56; protein kasar 3,42; lemak kasar 0,83; serat kasar 2,39 

Melihat sifat dan kandungan gizi dari pada tepung mocaf, maka tepung mocaf akan 

menjadikan tekstur roti ganjal rel lebih lembut dan menjadi lebih mudah untuk disantap. 

Resepnya masih asli dari zaman belanda, belum berubah sedikitpun. Nama aslinya adalah 

roti Gambang tapi masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama Ganjal-rel, 

cocok sekali untuk temen minum teh dan juga  karena roti ini padat jadi sangat cocok 

untuk sarapan. 
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Gambar 1. Roti Ganjal-Rel atau roti Gambang 

 

METODE PELAKSANAAN 

Permasalahan yang dimiliki oleh UKM ditanggulangi dengan melihat kekuatan 

produk yang dihasilkan: 

a. Daya saing produk yang akan dihasilkan. 

Daya saing produk cukup baik karena bahan baku mudah di dapat dan relatif 

cukup stabil, tenaga kerja tersedia cukup banyak bahkan ikut memberdayakan 

perempuan di sektor ekonomi, menekan angka pengangguran dan harga murah. 

b. Peluang pasar. 

Peluang pasar sangat potensial karena permintaan tinggi, sehingga produksi roti 

Ganjal-Rel dapat terus dilakukan dengan penguatan usaha melalui perbaikan 

performa produk. 

Berdasarkan kekuatan produk tersebut kegiatan pengabdian masyarakat ini 

dilaksanakan dengan pemilihan metode pemecahan masalah yang dianggap tepat 

dimulai dari menentukan dan memilih khalayak sasaran, model pelatihan, dan transfer 

teknologi produksi yang digunakan. 

 Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran yang menjadi peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini 

adalah produsen roti kering, serta memiliki motivasi untuk maju dan mau 

mengembangkan usaha roti Ganjal-Rel sebagai ciri khas oleh oleh Semarang, 

sehingga sekaligus meningkatkan citra Kodya Semarang. 

 Bahan dan alat yang digunakan 
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Bahan dan alat untuk kegiatan relatif sederhana mengikuti proses produksi roti 

kering yang sudah berjalan. Bahan dan alat secara umum terdiri dari bahan 

untuk pembuatan roti kering seperti tepung mocaf, wijen,telur, gula, garam, 

mentega dan minyak goreng. Peralatan yang dipergunakan juga yang sudah ada 

ditambah Mixer yang kita hibahkan untuk menaikkan jumlah produksi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alih pengetahuan tentang cara produksi pangan yang baik (CPPB) diberikan 

dengan pendampingan oleh tim pengabdian. Alih pengetahuan juga diikuti 

penghitungan kandungan gizi oleh tim pengabdian. Kepada khalayak sasaran 

ditekankan bahwa pencantuman kandungan gizi, komposisi bahan, waktu kedaluarsa 

dan no P-IRT dalam kemasan merupakan hal penting dalam produksi pangan agar 

konsumen tau betul produk yang dibelinya serta menjadikan Ganjal-Rel dari Semarang 

lebih dikenal masyarakat  dari kota lain.Nilai gizi hasil analisa roti Ganjal-Rel yang 

dihasilkan produsen adalah: Kadar air 0,25%, Kadar abu 2,5 %, lemak 7,0%, protein, 

1,5% dan karbohidrat 8,5 %. 

Hasil peningkatan teknologi produksi roti Ganjal-Rel dimulai dengan diskusi 

bersama khalayak sasaran.Berdasarkan hasil diskusi diketahui bahwa umur simpan 

produk ternyata cukup singkat yaitu sekitar 1 minggu.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan ini adalah: 

1. Produsen  roti Ganjal-Rel telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang  

cara produksi  pangan  yang  baik (CPPB)   terutama  pentingnya  pelabelan  

yang   dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. 

2. Produsen  telah menata manajemen dengan baik dan  telah  menggunakan buku  

serta menjadi lebih paham pentingnya pengelolaan usaha untuk kelangsungan  

hidup usaha. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Perlu adanya pendampingan dari pihak terkait seperti Desperindakop 
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2. Perlu pengembangan produk lebih lanjut agar tidak terjadi kejenuhan dalam 

berproduksi. 
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