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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan produk bakery dengan mensubstitusi tepung terigu banyak 

dikembangkan. Substitusi dengan menggunakan tepung dari bahan lokal bertujuan 

untuk menambah nilai gizi dari produk. Salah satu produk bakery yang diminati adalah 

bolu kukus. Bolu kukus dipilih karena pembuatannya cukup mudah dengan bahan dasar 

yang mudah diperoleh, serta mempunyai prospek pemasaran yang baik, karena hampir 

semua lapisan masyarakat mengkonsumsi.  

 

Sudah banyak penelitian yang mensubstitusi tepung terigu pada produk bakery dengan 

beragam jenis tepung lokal, seperti tepung pisang, tepung singkong, dan masih banyak 

lagi. Walaupun memiliki nilai fungsional yang lebih seperti meningkatkan kadar 

protein, kadar kalium, dan nilai gizi lainnya, akan tetapi substitusi tepung terigu pada 

bolu kukus cenderung menurunkan kualitas bolu kukus (Andriani,2012; Hapsari, 2015; 

Basuki et al..,2016; Salehi dan Kashaninejad, 2017; Setyani et al., 2017). Volume 

pengembangan bolu kukus berbahan tepung lokal cenderung menurun jika 

dibandingkan bolu berbahan tepung terigu, sehingga masih perlu penelitian lebih lanjut 

untuk mendapatkan hasil yang terbaik.  

 

Biji jali (Coix lacryma-jobi L.) merupakan serealia yang bisa beradaptasi di daerah 

tropis dengan suhu 25-35oC (Grubben dan Patohardjono, 1996), oleh karena itu, 

tanaman jali dapat berkembang di Indonesia. Namun, biji jali masih kurang familiar di 

Indonesia, padahal biji ini mempunyai potensi nutrisi dan manfaat kesehatan. Biji jali 

mengandung protein, lemak, kalsium, dan vitamin B1 lebih tinggi dibandingkan 

tanaman serealia lainnya (Burnette, 2012). Biji jali yang telah dibuat tepung 

mengandung protein dan serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu 

(Kutschera dan Wunwisa, 2012). Selain itu, biji ini juga mengandung komponen 

bioaktif termasuk polisakarida, polifenol, karatenoid, spiroenone, dan laktam. 

Komponen-komponen ini bisa menjadi antioksidan, anti-cancer, anti-inflamasi, anti-

alergi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain. Walapun biji jali 

mempunyai potensi nutrisi, akan tetapi biji jali belum banyak diaplikasikan pada produk 
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bakery, biasa hanya dikonsumsi dengan dibuat bubur, minuman, obat-obatan, flakes, 

dan perhiasan seperti rosario dan kalung (Kutschera and Wunwisa, 2012; Naufal dan 

Fitriyani, 2015). Dalam penelitian ini, jali digunakan sebagai bahan lokal pengganti 

tepung terigu. 

 

Daun kelor merupakan salah satu daun yang dapat tumbuh dengan subur di Indonesia 

dan memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Daun kelor 

mengandung antioksidan yang tinggi (Kasolo et al, 2010). Senyawa antioksidan yang 

terdapat pada daun kelor adalah asam askorbat, flavonoid, phenolic, dan karotenoid 

(Krisnadi, 2015). Selain itu, daun kelor juga mengandung protein dan kalsium yang 

cukup tinggi (Zakaria et al..,2012). Penambahan daun kelor pada berbagai produk 

mampu meningkatkan sifat fungsional produk (Oyenyika dan Samson, 2016). 

Diharapkan penambahan daun kelor pada bolu kukus berbasis jali akan memiliki 

kandungan protein, serat kasar, kalsium, dan antioksidan yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan produk bolu kukus berbahan tepung terigu.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Biji Jali 

Jali merupakan salah satu serealia yang bisa tumbuh di suhu tropis termasuk di 

Indonesia. Gambar dari tanaman jali dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Tanaman Jali (Sumber: www.pertanianku.com) 

 

Biji jali dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Subdivisi : Spermatophyta  
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Kelas  : Liliopsida  

Ordo  : Cyperales  

Familia : Poaceae  

Genus  : Coix L. 

Species : Coix Lacryma-jobi 

(USDA, 2018) 

 

Biji jali pada umumnya berbentuk bulat lonjong dengan permukaan kulit yang 

bercangkang. Jenis biji jali dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu biji jali ketan dan biji 

jali batu. Jenis biji jali ketan memiliki tekstur yang lebih lunak dan warna biji kusam. 

Karena teksturnya yang lunak, jenis ini biasanya lebih digunakan untuk bahan pangan 

dan obat karena proses pengolahannya jauh lebih mudah. Gambar biji jali ketan dapat 

dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Biji Jali Ketan (Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Jenis biji jali batu memiliki warna mengkilap dan tekstur permukaan kulit yang sangat 

keras serta licin. Biji jali batu yang keras ini menandakan kekompakan komponen biji. 

Cangkang kulit biji jali batu sangat keras biasanya berwarna kuning, abu-abu, hitam, 

hingga kebiru-biruan. Biji jali batu sangat keras sehingga sulit untuk diolah menjadi 

makanan. Jenis biji jali batu ini biasanya lebih banyak digunakan sebagai bahan 

souvenir seperti kalung, gelang, tasbih (rosary) dan bahan mainan lainnya (Nurmala, 

2011). Gambar biji jali batu dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini. 
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Gambar 3. Biji Jali Batu (Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Nurmala (2011) menyatakan bahwa kandungan gizi pada biji jali berpotensi sebagai 

salah satu bahan baku pangan. Kandungan protein, lemak, vitamin B1, dan Ca yang 

dikandung biji jali cukup tinggi dibandingkan dengan serealia lain. Perbandingan nilai 

gizi biji jali, beras, jagung millet, dan sorgum dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Perbandingan Kandungan Nutrisi Jali, Beras, Jagung, Millet, dan Sorgum per 

100 gram bahan 

Komponen Hanjeli Beras Jagung Milet Sorgum 

Energi (kkal) 1506,00 1711,00 1690,00 1573,00 1628,00 

Karbohidrat (%) 76,40 87,70 83,00 78,90 82,00 

Protein (%) 14,10 8,80 10,50 12,80 11,40 

Lemak (%) 7,90 2,10 4,90 5,60 4,20 

Serat (%) 0,90 0,80 2,70 1,70 2,50 

Abu (g) 1,60 1,30 1,60 2,70 1,70 

Ca (mg) 54,00 18,00 16,00 56,00 25,00 

Fe (mg) 0,80 3,20 3,20 10,10 4,30 

Vitamin B1 (mg) 0,48 0,39 0,34 0,35 0,37 

Vitamin B2 (mg) 0,10 0,08 0,13 0,16 0,20 

Niacin (mg) 2,70 5,80 2,40 2,00 4,40 

(Sumber: Grubben dan Partohardjono, 1996)  

 

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa biji jali (hanjeli) memiliki kadar protein, lemak, 

vitamin B1 yang lebih tinggi daripada serealia lainnya. Kadar kalsium, serat dan 

karbohidrat dari biji jali juga cukup tinggi yang masing-masing kandungannya 54 
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mg/100 gram, 0,90% dan 76,4%, sehingga biji jali ini cukup layak untuk dijadikan salah 

satu bahan pangan dengan nilai gizi yang tinggi (Grubben dan Partohardjono, 1996).  

 

1.2.2. Daun Kelor 

Menurut Krisnadi (2015), Moringa oleifera Lam atau daun kelor merupakan salah satu 

tanaman yang bergizi, sejak dahulu dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman yang 

berkhasiat. Menurut Haryadi (2011), daun kelor kering per 100 g mengandung air 7,5%, 

205 kalori , karbohidrat 38,2 g, protein 27,1 g, lemak 2,3 g, serat 19,2 g, kalsium 2003 

mg, magnesium 368 mg, fosfor 204 mg, tembaga 0,6 mg, besi 28,2 mg, sulfur 870 mg, 

potasium 1324 mg. Selain itu, tanaman kelor juga mengandung antioksidan yang tinggi. 

Antioksidan yang terdapat dalam daun kelor di antaranya tanin, steroid, triterpenoid, 

flavonoid, saponin, antarquinon, dan alkaloid (Kasolo et al, 2010). Menurut Joni M.S et 

al., (2008), apabila daun kelor dikeringkan atau dijadikan serbuk (tepung), kandungan 

gizi kecuali vitamin C pada daun kelor akan meningkat. Vitamin A yang terdapat pada 

serbuk daun kelor setara dengan 10 kali vitamin A yang terdapat pada wortel, setara 

dengan 17 kali kalsium yang terdapat pada susu, setara dengan 15 kali kalsium yang 

terdapat pada pisang, setara dengan 9 kali protein yang terdapat pada yogurt dan setara 

dengan 25 kali zat besi yang terdapat pada bayam.  

 

Substitusi bahan oksidan dalam roti akan memperbaiki volume pengembangan pada roti 

karena dapat memperkuat struktur gluten dan meningkatkan kemampuan adonan dalam 

mempertahankan gas hasil fermentasi (Cauvain dan Young, 2001). Bahan oksidan yang 

sering dipakai salah satunya yaitu asam askorbat. Daun kelor mengandung senyawa 

antioksidan alami. Zat aktif yang terkandung dalam daun kelor yang berpotensi sebagai 

antioksidan adalah berbagai vitamin (A, C, E, K, B1, B2, B3, B6)  flavonoid, alkanoid, 

saponim, tanin, dan terpenoid (Kurniasih, 2013). Asam askorbat atau vitamin C 

memiliki dua peran yaitu sebagai reduktan ketika dalam keadaan tanpa oksigen tetapi 

pada proses pencampuran asam askorbat akan bereaksi dengan oksigen sehingga 

berubah peran menjadi oksidan. Adanya oksigen mengubah asam askorbat menjadi 

DHA atau dehydroascorbic acid (Cauvain dan Young, 2001). Dalam jurnal Xijin Chen 

(1996), mengatakan bahwa dalam proses mixing yang cepat, asam askorbat akan 

mengoksidasi sulphydryl (SH) menjadi ikatan disulfida (SS). Pada proses pencampuran, 
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karena adanya oksigen, asam askorbat akan teroksidasi dan diubah menjadi 

dehydroascorbic acid oleh enzim asam askorbat oksidase. Selama proses ini, oksigen 

akan terperangkap dalam adonan dan digunakan untuk mengoksidasi asam askorbat 

menjadi dehydroascorbic acid. Setelah teroksidasi, asam askorbat akan bertindak 

sebagai agen oksidan. Dehidroascorbic acid akan mengoksidasi dua gugus sulfhidril 

(SH) dari protein gluten dan membentuk ikatan disulfida (SS) dan memperkuat struktur 

gluten menjadi lebih kokoh (Cauvain dan Young, 2001).  

 

Ananingsih dan Zhou (2012) mengatakan bahwa katekin dalam teh hijau yang 

merupakan antioksidan, mampu mengubah ikatan disulfida menjadi tiol dan membentuk 

ikatan katekin-tiol, sehingga mampu menurunkan kekerasan pada tekstur. Antioksidan 

yang ada pada daun kelor dapat sebagai agen pereduksi yang memecah ikatan disulfida 

menjadi ikatan sulphydryl (Cauvain dan Young, 2001). Antioksidan dalam daun kelor 

mampu mengikat tiol sehingga mampu mengokohkan adonan karena jaringan yang 

terbentuk lebih kuat.  

 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Daun Kelor per 100 gram bahan 

Komponen Daun Segar Serbuk Daun 

Kalori (cal) 92,0 205,0 

Protein (g) 6,7 27,1 

Lemak (g) 1,7 2,3 

Karbohidrat (g) 13,4 38,2 

Serat (g) 0,9 19,2 

Kalsium (mg) 440,0 2003,0 

Pottassium (mg) 259,0 1324,0 

Vitamin A (mg) 6,80 16,3 

Vitamin B1 (mg) 0,21 2,6 

Vitamin B2 (mg) 0,05 20,5 

Vitamin C (mg) 220,0 17,3 

Vitamin E (mg) - 113,0 

Arginin (mg) 406,6 1325,0 

Lysine (mg) 342,4 1325,0 

Phenylanaline 310,3 1388,0 

Threonine (mg) 117,7 1188,0 

(Sumber: Bey, 2010) 

 



7 
 

 
 

1.2.3. Bolu Kukus 

Bolu adalah kue yang dapat dibuat dengan cara dipanggang ataupun dikukus. Kue bolu 

terbuat dari bahan dasar tepung, pada umumnya tepung terigu, dan tanpa proses 

fermentasi. Selain tepung, bolu terbuat dari campuran bahan-bahan lain yang dapat 

dibedakan menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah bahan yang memberikan bentuk 

susunan bolu, yaitu tepung, telur, dan susu. Jenis kedua adalah bahan yang memberikan 

tekstur empuk, yaitu gula, lemak, dan baking powder serta bahan tambahan lain seperti 

pengemulsi. Dalam pembuatan bolu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu 

lama waktu dan cara pengocokan, serta lama waktu pengukusan. Pengocokan yang 

tidak sempurna dan merata dapat menyebabkan adonan belum mengembang atau jika 

terlalu lama adonan menjadi rusak dan tidak dapat mengembang ketika dipanggang atau 

dikukus. Lama waktu pemanggangan atau pengukusan juga mempengaruhi keberhasilan 

dalam pembuatan bolu (Andriani, 2012). 

 

Menurut Paran (2009) kue atau cake dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu 

sponge cake, butter cake, chiffon cake, dan all in one cake. Perbedaan pada masing-

masing jenis kue adalah pada cara pembuatan dan pencampuran bahan. Sponge cake 

adalah kue yang memiliki tekstur lembut. Proses pembuatan sponge cake dimulai 

dengan pencampuran gula dan telur terlebih dahulu, lalu bahan kering seperti tepung, 

susu, dan baking powder dimasukkan, kemudian margarin yang sudah dilelehkan 

dimasukkan paling terakhir karena margarin yang mengendap akan membuat adonan 

menjadi bantat. Pada penelitian ini, jenis bolu yang dibuat termasuk dalam golongan 

sponge cake. 

 

Bolu kukus yang tidak memerlukan volume pengembangan yang besar, berpotensial 

untuk mensubstitusi tepung terigu dengan tepung-tepung dari bahan pangan lokal. 

Substitusi tepung dilakukan untuk mengurangi impor tepung terigu dan 

mengoptimalkan bahan pangan lokal, serta menambah nilai fungsional dari bolu kukus. 

Seperti pada penelitian Noviyanti et al.. (2017), yang mensubstitusi bolu kukus dengan 

tepung kedelai ingin meningkatkan kadar proteinnya. Pada penelitian Kutscera dan 

Wunwisa (2012) butter cake yang terbuat dari substitusi biji jali meningkatkan nilai 

serat (0,31%) dan protein (5,8%) jika dibandingkan dengan bolu tepung terigu. 
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1.3. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung jali dan 

penambahan tepung daun kelor terhadap kualitas fisikokimia dan sensori bolu kukus.  
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