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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Jali (Coix lachyrma-jobi L) adalah salah satu biji-bijian yang tumbuh di Indonesia 

(Savitri, 2010 dalam Muliawati, 2015). Biji Jali ini memiliki kandungan nutrisi 

yang tinggi. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengenal biji 

jali ini. Selain kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia, pemanfaatan jali juga 

masih sangat minimal. Biasanya jali diolah dalam bentuk bubur atau dijadikan 

sebuah minuman.  

Salah satu upaya dalam pemanfaatan jali adalah pembuatan flakes dari tepung jali. 

Flakes adalah salah satu jenis sereal yang biasanya dijual di pasaran dan terbuat 

dari jagung (Hildayanti, 2012). Flakes ini biasanya disantap dengan 

mencampurkan susu cair. Flakes jali ini dapat menjadi alternatif menu sarapan di 

pagi hari. Produk flakes ini dipilih karena cara penyajiannya yang mudah dan 

cepat sehingga sesuai dengan life style masyarakat sekarang ini yang inginnya 

serba cepat dan instan.  

Dalam pembuatan flakes ini telah dilakukan percobaan awal. Pembuatan 

flakesdilakukan dengan bahan biji jali yang ditepungkan dan dicampur dengan 

bahan tambahan gula, garam, vanili, dan air (Permana & Putri, 2015). Kemudian 

bahan-bahan tersebut dicampur dan diolah menjadi flakes melalui proses 

pengukusan dan pemanggangan. Dari percobaan awal tersebut dihasilkan flakes 

dengan tekstur yang keras. Untuk mengurangi kekerasan flakesjali dalam 

pembuatan tepung jali sebagai bahan dasar pembuatan flakes perlu dilakukan 

proses fermentasi (Syahputri & Wardani, 2015).  

Fermentasi adalah salah satu proses pembuatan makanan atau minuman dengan 

cita rasa yang khas dengan bantuan mikroroganisme (Hasanah, 2008). Salah satu 

mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi adalah ragi. Ragi ini 

akan merombak karbohidrat dalam makanan (substrat) menjadi gula sederhana 

dan alkohol. Mikroorganisme yang digunakan akan mempengaruhi proses 

fermentasi yang berlangsung. Selain mikroorganisme yang digunakan, terdapat 
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beberapa hal lain yang dapat mempengaruhi proses fermentasi yaitu jenis bahan 

(substrat), suhu, pH, dan waktu. Untuk itu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh fermentasi terhadap kualitas fisik flakes jali. 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Jali 

 
Gambar 1. Biji Jali 

Sumber : dokumentasi pribadi 

Jali dikenal juga dengan nama Hanjali, Chinese Pearl Barley, dan Job’s Tears. 

Tanaman jali ini menghasilkan biji yang dapat dikonsumsi. Bentuk dari biji jali ini 

oval yang mirip dengan air mata (tears) (Utami, 2011 dalam Muliawati, 2015). 

Klasifikasi dari tanaman jali adalah :  

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom  : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Superdivisi  : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji) 

Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Klas  : Liliopsida (Tumbuhan monokotil) 

Subklas  : Commelinidae 

Ordo   : Cyperales 

Familia  : Poaceae (Rerumputan) 

Genus   : Coix L. 
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Species  : Coix lacryma-jobi L. 

(Natural Resources Conversation Service, 2002 dalam Muliawati, 2015) 

Di Indonesia dikenal dua varietas hanjali. Dua varietas  tersebut adalah varietas 

agrotis dikenal sebagai jali batu  dan varietas mayuenn yang dikenal dengan jali 

ketan (Faesal, 2013 dalam  Kurniasih, 2016). Varietas agrotis sering digunakan 

sebagai bahan kerajinan karena karakteristik bijinya yang mengeras setelah 

dikeringkan. Varietas Mayuen ini yang biasanya diolah menjadi makanan, dapat 

ditepungkan terlebih dahulu atau pun digunakan utuh.  

Jali memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, tidak kalah dari jenis serealia yang 

lain seperti beras dan jagung dapat dilihat pada Tabel 1. Karena itu pemanfaatan 

atau pengolahan biji jali mulai banyak dilakukan. Beberapa penelitian telah 

mengolah jali menjadi tepung dan tepung tersebut dapat digunakan sebagai tepung 

susbtitusi untuk produk tertentu. Produk-produk tersebut diantaranya adalah 

cookies dan roti tawar (Syahputri & Wardani, 2015); pasta jali (Kurniasih, 2016); 

butter cake (Kutschera & Krasaekoopt, 2012); cake komposit (Muliawati, 2015); 

dan sebagainya. Dalam penelitian ini biji jali akan difermentasi kemudian 

ditepungkan dan diolah menjadi produk flakes. 

Tabel1. Kandungan Nutrisi Jali, Beras, jagung, Millet, dan Sorgum 

Komponen Hanjeli Beras Jagung Milet Sorgum 

Energi (kkal) 1506.00 1711.00 1690.00 1573.00 1628.00 

Karbohidrat (%) 74.50 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 dalam Nurmala, 2011 
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1.2.2. Flakes 

Flakes adalah salah stau jenis sereal yang beredar di masyarakat. Sereal ini biasa 

dimakan sebagai sarapan. Selain dimakan langsung flakes biasa disajikan dengan 

susu atau yoghurt. Sarapan siap saji ini pertama kali dikembangkan oleh John 

Harvey Kellog (Hildayanti, 2012). Sereal flakes ini termasuk dalam kategori 

sereal siap santap. Selain kategori sereal siap santap, terdapat empat kategori lain 

dari sereal yaitu, sereal tradisional, sereal panas instan tradisional, campuran 

sereal siap santap, dan bermacam sereal lain yang berbeda dari empat kategori 

yang telah disebutkan (Tribelhorn, 1991 dalam Hildayanti 2012). 

Di Indonesia, flakes ini termasuk dalam kelompok susu sereal. Susu sereal adalah 

serbuk instan yang terbuat dari susu bubuk dan sereal dengan atau tanpa 

penambahan makanan lain yang diizinkan (SNI, 1996). Syarat mutu Susu Sereal 

menurut SNI dapat dilihat dibawah ini : 

Tabel2. Syarat Mutu Susu Sereal (SNI 01-4270-1996) 

No.  Kriteria Uji  Satuan  Persyaratan  

1  Keadaan  

1.1  Bau  -  Normal  

1.2  Rasa  -  Normal  

2  Air  %b/b  Maks. 3,0  

3  Abu  %b/b  Maks. 4  

4  Protein (N x 6,25)  %b/b  Min. 5  

5  Lemak  %b/b  Min. 7,0  

6  Karbohidrat  %b/b  Min. 60,0  

7  Serat kasar  %b/b  Maks. 0,7  

8  Bahan Tambahan 

Makanan  

-  -  

8.1  Pemanis buatan  

(sakarin dan siklamat)  

-  Tidak boleh ada  

8.2  Pewarna tambahan  -  Sesuai dengan SNI  

01-0222-1987  

9  Cemaran Logam  -  -  

9.1  Timbal (Pb)  mg/kg  Maks. 2,0  

9.2  Tembaga (Cu)  mg/kg  Maks. 30,0  

9. 3  Seng (Zn)  mg/kg  Maks. 40,0  

9.4  Timah (Sn)  mg/kg  Maks. 40,0/250,0*  

9.5  Raksa (Hg)  mg/kg  Maks. 0,03  

10  Cemaran Arsen (As)  mg/kg  Maks. 1,0  
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11  Cemaran mikroba  -  -  

11.1  Angka lempeng total  koloni/g  Maks. 5 x 10
5
 

11.2  Coliform  APM/g  Maks. 10
2
 

11.3  Escherica coli  APM/g  < 3  

11.4  Salmonella/25 g  -  Negatif  

11.5  Staphylococcus aureus/g  -  Negatif  

11.6  Kapang  koloni/g  Maks. 10
2
 

*Dikemas dalam kaleng 

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam pembuatan flakes dengan 

menggunakan beberapa bahan lain selain jagung. Penelitian dilakukan dengan 

menepungkan bahan kemudian  disubstitusi dengan tepung lain seperti flakes 

jagung dengan substitusi tepung jantung pisang (Kurniasih, 2016); banana flakes 

(Rahayu, 2016); flakes jewawut (Hildayanti, 2012); flakes dengan substitusi 

bekatul, kacang merah & jagung (Permana & Putri, 2015); flakes talas (Sukasih & 

Setyadjit, 2012); dan yang lainnya. 

Menurut penelitian Permana & Putri (2015) flakes dapat dibuat secara tradisional 

dengan pembuatan formulasi tertentu dengan bahan tambahan (gula, garam, 

vanili, dan air). Selanjutnya formulasi tersebut dicampurkan hingga kalis. Lalu 

adonan tersebut dikukus. Kemudian dipipihkan dan dipotong dengan ukuran 

tertentu selanjutnya dipanggang. Pembuatan flakes dalam penelitian ini akan 

mengacu pada penelitian tersebut dengan beberapa modifikasi. 

1.2.3. Fermentasi 

Fermentasi adalah salah satu metode tertua dalam pengolahan makanan (Adams & 

Nout, 2001). Dalam prosesnya fermentasi dibantu oleh mikroorganosme dan 

dapat menghasilkan produk dengan cita rasa  yang khas dan nilai nutrisi yang 

lebih tinggi. Mikroorganisme yang dapat terlibat dalam proses fermentasi adalah 

kapang, yeast, dan bacteria. Pada umunya, selama proses fermentasi terjadi 

perubahan yang diakibatkan oleh reaksi biokimia dari mikroorganisme. 

Mikroorganisme akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat, 

protein, lemak, dan komponen makanan yang lain menjadi bagian yang lebih 

sederhana dan dapat menghasilkan produk sampingan seperti asam dan alkohol. 



6 

 

 

 

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses fermentasi adalah mikroorganisme 

yang digunakan, jenis bahan (substrat), suhu, pH, dan waktu.  

Starter adalah mikroorganisme yang ditambahkan dalam bahan pangan untuk 

mendukung proses fermentasi.  Pada penelitian ini dipilih starter ragi tape. Ragi 

tape terdiri dari beberpa spesies mikroorganisme seperti Saccharomyces, 

Aspergillus, Hansenulla, Candida, dan bakteri Acectobacter (Nurhartadi & 

Rahayu, 2011). Mikroorganisme tersebut bekerja secara sinergis. Mereka bekerja 

memecah pati dan menghasilkan gula-gula sederhana serta menguraikan gula 

tersebut menjadi alkohal dan zat organic lain. Mikroorganisme Aspergillus akan 

memproduksi enzim glukoamilase yang akan memecah pati menjadi glukosa 

(Utami, 2017). Glukosa tersebut akan dirombak menjadi alcohol dan senyawa 

organic lainnya oleh Saccharomyces, Hansenulla, dan Candida. Bakteri 

Acectobacter akan merombak alcohol menjadi asam (Utami, 2017). Pada 

umumnya fermentasi tape dilakukan secara anaerob dan diinkubasi pada suhu 26-

28 
0
C selama 2-3 hari.  

1.3.4. Deff 

Deff adalah koefisien difusi zat cair pada suatu bahan. Deff dapat menjadi salah satu 

parameter dalam mengetahui Bowl-life. Bowl-life adalah ketahanan flakes untuk 

tetap renyah selama berada dalam rendaman susu (Papunas, 2013). Hal tersebut 

dilakukan karena cara penyajian flakes yang sering dilakukan adalah dengan 

menambahkan susu atau cairan lainnya. Sehingga difusi zat cair pada flakes 

selama berada dalam rendaman susu perlu dilakukan.  

Pada flakes yang berada dalam rendaman zat cair, difusi akan terjadi dan akan 

terus berlangsung hingga tercapai keadaan jenuh atau setimbang (Pratiwi dkk, 

2013). Seberapa cepat absorbsi zat cair yang terjadi dapat digunakan untuk 

memprediksi koefisien difusi zat cair pada flakes. Semakin tinggi nilai Deff, berarti 

koefisien difusi cairan kedalam suatu bahan semakin besar (Agustina & Waluyo, 

2013). Semakin besar koefisien difusi maka semakin cepat pula bahan tersebut 

menyerap cairan, sehingga bowl-lifenya rendah. 
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1.3. Tujuan 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan biji jali dengan 

mengolahnya menjadi flakes. Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh lama waktu fermentasi terhadap kualitas fisik flakes jali. 

  


