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4. PEMBAHASAN 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji jali. Biji jali berasal dari 

tanaman jali (Coix lachryma-jobi L.) dengan nilai nutrisi yang tinggi termasuk 

kandungan karbohidrat dan protein. Agar dapat dimanfaatkan lebih lanjut, biji jali 

ini ditepungkan dan kemudian diolah menjadi flakes jali. Namun flakes jali 

tersebut memiliki tekstur yang sangat keras, sehingga diperlukan suatu perlakuan 

yang dapat merubah karakteristiknya. Sehingga pada biji jali dilakukan proses 

fermentasi dengan menggunakan ragi tape komersial merk “NKL”. Biji jali yang 

telah difermentasi tersebut kemudian dikeringkan dan dihaluskan sehingga 

diperoleh tepung jali. Hasil tepung jali difermentasi tersebut diharapkan dapat 

memberikan karakteristik yang lebih baik pada flakes jali.  

4.1. Biji Jali 

Proses fermentasi biji jali pada penelitian ini dilakukan dengan cara merendam 

biji jali dalam larutan ragi tape 1% selama 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan 48 jam. 

Setiap jam perlakuan dilakukan pengukuran pH dan derajat brix pada larutan 

bekas rendaman untuk mengetahui keberhasilan proses fermentasi. 

Pada hasil pengamatan dapat dilihat nilai pH dan derajat brix dari biji jali yang 

telah difermentasi dalam berbagai jam. Nilai pH mengalami penurunan yang 

signifikan pada tiap jamnya. Nilai pH yang cenderung mengalami penurunan ini 

disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme selama masa fermentasi yang memecah 

pati sehingga menghasilkan asam-asam organic (Murtiu, 2016). Pada saat 

fermentasi berlangsung mikroorganisme akan memecah pati menjadi gula-gula 

yang lebih sederhana. Kemudian gula-gula sederhana ini dijadikan sebagai 

substrat untuk menghasilkan asam-asam organic (Juliana dkk , 2017). Asam-asam 

yang dihasilkan berupa asam asetat, asam laktat, asam formiat, asam butirat, dan 

asam propionat. Asam-asam ini berasal dari pemecahan gula dan alkohol. 

Sehingga semakin lama waktu fermentasi, pH semakin menurun  

Pada hasil pengamatan dapat dilihat bahwa derajat brix cenderung mengalami 

kenaikan. Pada pengukuran derajat brix ini yang terukur adalah zat terlarut pada 
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cairan yang terhitung sebagai sukrosa (Hidayanto & Rofiq, 2010). Pada saat 

fermentasi berlangsung pati akan terurai menjadi gula sederhana (Akbar, 2014). 

Gula-gula ini akan lebih mudah untuk larut kedalam air perendaman. Sehingga 

menyebabkan derajat brix meningkat salaam proses fermentasi berlangsung. 

Namun gula sederhana ini akan digunakan untuk substrat yang akan membentuk 

alcohol dan asam organik, sehingga menurut teori gula sederhana ini akan 

semakin berkurang selama proses fermentasi berlangsung (Anggraini et al., 2015). 

Hasil pengamatan yang kurang sesuai dengan teori ini disebabkan karena derajat 

brix mengukur zat terlarut dalam cairan, selama proses fermentasi berlangsung 

banyak zat-zat terlarut lain yang ikut terhitung/ tidak murni hanya gula sederhana, 

karena selama proses fermentasi berlangsung terjadi penambahan jumlah sel 

mikroorganisme, asam-asam organik yang ikut larut, serta alkohol yang dpaat 

menyebabkan kekeruhan pada cairan. Sehingga ketika diukur derajat brixnya akan 

semakin meningkat. 

4.2. Tepung Jali 

4.2.1. Kadar air Tepung Jali 

Kadar air dalam suatu bahan pangan perlu untuk diketahui karena dapat 

mempengaruhi kualitas dan karateristik suatu makanan. Kadar air dalam bahan 

pangan dapat menetukan kesegaran dan keawetan dalam bahan pangan. Semakin 

tinggi kadar air dalam suatu bahan pangan, maka bahan pangan tersebut akan 

lebih cepat busuk. Hal tersebut disebabkan kadar air yang tinggi akan 

mempermudah tumbuhnya mikroorganisme seperti kapang, khamir, dan bakteri. 

Menurut SNI 3751:2009 tentang tepung terigu, batas maksimal kadar air tepung 

adalah 14,5%. Pada hasil pengamatan dapat dilihat bahwa kadar air tepung jali 

kontrol dan jali tepung terfementasi berada di bawah 14,5%, sehingga telah 

memenuhi standar.  

Dari hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa kadar air tepung jali kontrol lebih 

tinggi daripada kadar air tepung jali difermentasi. Hal ini diakibatkan karena 

aktivitas mikroorganisme pada saat fermentasi, dimana mikrooorganisme 

merombak senyawa kompleks seperti karbohidrat, protein, lemak, dan senyawa 
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organic lainnya dalam biji jali menjadi senyawa yang lebih sederhana 

(Kusumaningrum & Sumardiono, 2011). Pada senyawa kompleks tersebut 

terdapat molekul air yang terikat, namun saat terjadi perombakan air tersebut akan 

terlepas dan menjadi air bebas (Murtiu, 2016). Air bebas ini akan lebih mudah 

menguap dibandingkan dengan air terikat saat dilakukan proses pengeringan. Hal 

ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dalam proses fermentasi dengan 

ragi tape terjadi perombakan pati yang dikenal dengan nama degradasi pati (Aini, 

Wijonarko, & Sustriawan, 2016). Dimana degradasi pati ini adalah keadaan 

dimana saat terjadi pemecahan pati, pati kehilangan gugus hidroksil yang 

menyebabkan kemampuan untuk mempertahankan airnya semakin berkurang. 

4.2.2. Kadar Pati, Amilosa, dan Amilopektin pada Tepung Jali 

Pati adalah karbohidrat kompleks yang tersusun atas amilosa dan amilopektin 

(Pramesti, Henny & Siadi, Kusoro & Cahyono, 2012). Amilosa dan amilopektin 

adalah susunan dari glukosa yang terikat. Amilosa adalah polisakarida dengan 

rantai linier dimana penyusun polimernya adalah glukosa dan memiliki ikatan α-

1,4. Sedangkan amilopektin adalah polisakarida dengan struktur rantai cabang, 

dimana terdapat cabang dengan ikatan α-1,6 disetiap 20-25 unit glukosanya. Pati 

mudah dipisahkan dari zat lainnya karena memiliki sifat yang tidak larut dalam 

air.  

Kadar pati dan perbandingan antara amilosa dengan amilopektin dalam suatu 

bahan mempengaruhi beberapa karakteristik bahan tersebut, seperti suhu 

gelatinasi, viskositas, hingga tekstur (Murtiu, 2016). Bahan dengan kadar pati 

tinggi cenderung memiliki kemampuan mengikat air yang lebih baik. Selain itu 

bahan dengan kadar amilosa yang lebih tinggi memiliki tingkat kekerasan yang 

lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan amilosa mampu membentuk gel yang 

kokoh sehingga dapat mempengaruhi tingkat kekerasan suatu bahan. Pada jagung 

kandungan patinya terbagi atas amilosa sebesar 25-30% dan amilopektin sebesar 

70-75% (Kurniasih, 2016). Amilopektin dalam suatu bahan dapat mepengaruhi 

terjadinya proses puffin. Flakes dari bahan yang memiliki kandungan amilopektin 

akan bersifat porus, garing, dan renyah, seperti flakes yang terbuat dari jagung. 
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Pada hasil pengamatan dapat dilihat bahwa semakin lama proses fermentasi kadar 

pati semakin menurun. Hal ini telah sesuai dengan teori, dimana kadar pati akan 

menurun sejalan dengan proses fermentasi dikarenakan pati dijadikan substrat 

oleh kapang diragi tempe untuk dipecah menjadi gula-gula yang lebih sederhana 

(Rohmah, 2013). Pada ragi tape terdapat Aspergillus yang dapat menghasilkan 

enzim amilolitik yang berguna untuk memecah amilosa pada pati. Amilosa ini 

dipecah menjadi gula-gula yang lebih sederhana sehingga gula-gula ini dapat 

dijadikan substrat oleh mikroorganisme lain dirombak menjadi alcohol dan asam 

organic. Dapat dilihat pada hasil pengamatan kadar amilosa semakin menurun. 

Namun beberapa penurunnya tidak signifikan, hal ini disebabkan karena pada ragi 

tape terdapat mikroorganisme seperti bakteri asam laktat yang mampu 

menghasilkan pullulanase yang dapat memecah rantai cabang amilopektin dan 

merubah struktur amilopektin menjadi amilosa (Murtiu, 2016). Dengan adanya 

penurunan amilosa ini diharapkan memberikan kualitas tepung yang lebih baik 

sehingga dapat menghasilkan flakes jali dengan kualitas yang lebih baik.  

4.2.3. Warna 

Warna adalah salah satu atribut penting dalam suatu bahan pangan. Karena warna 

akan mempengaruhi presepsi seseorang (Hersoelistyorini, 2015). Pada hasil 

pengamatan dapat dilihat hasil warna dari tepung jali. Nilai L, a, dan b pada 

tepung jali kontrol cenderung berbeda secara signifikan terhadap tepung jali hasil 

fermentasi. Untuk tingkat L atau lightness tepung jali hasil fermentasi cenderung 

mengalami penurunan atau menjadi semakin gelap. Nilai a tepung jali hasil 

fermentasi cenderung mengalami peningkatan hingga jam ke-24, kemudian 

mengalami penurunan pada jam ke-30, dan mengalami peningkatan yang secara 

signifikan pada jam ke-42, yang berarti warna cenderung menjadi semakin merah. 

Nilai b pada tepung jali cederung mengalami peningkatan hingga jam ke-24, 

kemudian mengalami penurunan pada jam ke-30, dan mengalami peningkatan 

pada jam ke-48, yang berarti warna cenderung menjadi semakin kuning. Warna 

tepung setelah fermentasi cenderung menjadi lebih keabu-abuan. Hal tersebut 

dapat dikarenakan saat pembuatan tepung difermentasi dilakukan proses 
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pengeringan. Proses pengeringan ini dapat menyebabkan terjadinya reaksi 

pencoklatan seperti mailard (Nahariah dkk, 2010). Gula-gula dari proses 

fermentasi dan kandungan protein dalam jali serta dengan adanya suhu tinggi 

memicu terjadinya reaksi mailard. Terjadinya reaksi ini dapat mempengaruhi 

warna tepung, dimana warna tepung menjadi semakin gelap. 

4.3. Kualitas Fisik Flakes Jali 

4.3.1. Hardness Flakes Jali 

Kekerasan adalah salah satu atribut penting dalam flakes. Flakes diharapkan 

memiliki tigkat kekerasan yang tidak terlalu tinggi sehingga dapat mudah untuk 

dikonsumsi. Pada hasil pengamatan dapat dilihat bahwa tingkat kekerasan flakes 

mengalami penurununan. Atribut kekerasan dalam flakes jali ini sendiri 

berhubungan dengan kadar amilosa. Amilosa memiliki struktur granula yang 

kompak sehigga memiliki ikatan intermolekul yang kuat dan dapat 

mempertahankan integritas granulanya (Permana & Putri, 2015). Sehingga bahan 

yang memiliki kadar amilosa tinggi cenderung memiliki tingkat kekerasan yang 

tinggi pula. Pada saat proses fermentasi terjadi perombakan amilosa yang 

menyebabkan kadar amilosa menjadi menurun (Amri & Pratiwi, 2015). 

Perombakan amilosa ini akan merusak struktur granula amilosa dan menurunkan 

kekuatan ikatan intramolekulnya (Murtiu, 2016). Dengan adanya proses 

fermentasi, struktur amilosa yang awalnya kokoh menjadi rusak, sehingga dapat 

menurunkan tingkat kekerasan.  

Selain karena amilosa, struktur amilopektin juga dapat mempengaruhi kekerasan 

suatu bahan (Okamoto dkk, 2002). Amilopektin yang telah dirombak dengan 

enzim pullulanase akan memiliki struktur rantai yang lebih pendek (Bello-Pérez 

dkk, 1996). Amilopektin dengan struktur rantai yang lebih pendek dapat 

menurunakan suhu gelatinisasi. Suhu gelatinisasi ini dapat mempengaruhi 

hardening rate suatu bahan. Semakin banyak amilopektin dengan rantai pendek, 

maka suhu gelatinisasinya akan semakin rendah, dan hardening rate akan 

semakin rendah (Okamoto dkk, 2002). Hardening rate  adalah waktu retrogradasi. 

Bahan mengandung pati bila dipanaskan akan mengalami gelatinisasi. Bahan yang 
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telah mengalami gelatinasi akan mengalami retrogradasi/ pembentukan kembali 

matriks pati. Proses retrogradasi ini akan mempengaruhi tingkat kekerasan 

produk. Sehingga waktu retrogradasi yang semakin rendah akan menurunkan 

tingkat kekerasan suatu bahan. Sehingga semakin lama proses fermentasi, 

kekerasan flakes akan semakin menurun. 

4.3.2. Warna 

Warna adalah salah satu atribut penting dalam suatu bahan pangan. Karena warna 

akan mempengaruhi presepsi seseorang. Pada hasil pengamatan dapat dilihat hasil 

warna dari flakes jali.Nilai L, a, dan b pada flakes jali kontrol cenderung berbeda 

secara signifikan terhadap tepung jali hasil fermentasi. Untuk tingkat L atau 

lightness flakes jali hasil fermentasi cenderung mengalami penurunan atau 

menjadi semakin gelap, dengan penurunan yang paling signifikan terjadi pada jam 

ke-24 dan jam ke-42. Nilai a flakes jali hasil fermentasi cenderung mengalami 

penurunan dengan penurunan. Nilai b pada flakes jali cederung mengalami 

penurunan. 

Warna flakes jali cenderung semakin cokelatsemakin lama fermentasi. Hal ini 

disebabkan karena pada saat pembuatan flakes terjadi proses pemanasan yaitu 

pengukusan dan pemanggangan. Kedua proses pemanasan tersebut dapat memicu 

terjadinya reaksi pencoklatan mailard (Siswanto, Maya, & Marsono, 2015). 

Rekasi mailard dipicu oleh gula-gula dan protein pada adonan serta suhu yang 

tinggi. Selama proses fermentasi semakin banyak amilosa yang terpecah sehingga 

semakin banyak gula yang dapat meningkatkan reaksi mailard sehingga warna 

menjadi semakin cokelat. 

4.3.3. Bowl-life 

Pada penelitian ini dilakukan uji Deff. Uji ini dilakukan untuk mengtehaui Bowl-

life. Deff adalah koefisien difusi zat cair dari suatu bahan. Bowl-lifeadalah 

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. Walaupun 
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ditambahkan susu, flakes diharapkan  akan tetap renyah atau tidak mudah untuk 

menjadi tidak renyah/ mlempem. 

Dapat pada hasil pengamatan bahwa Deff semakin lama fermentasi semakin 

mengalami kenaikan yang berarti bahwa koefisien difusi cairan kedalam flakes 

jali semakin besar (Agustina & Waluyo, 2013). Semakin besar koefisien difusi 

maka semakin cepat pula bahan tersebut menyerap cairan, sehingga menyebabkan 

bowl-lifenya rendah. Hal ini berhubungan dengan kadar amilosa. Semakin rendah 

tingkat amilosa maka semakin mudah menyerap air (Murtiu, 2016). Selama masa 

fermentasi terjadi pemecahan pati yang membuat amilosa menjadi berkurang 

kadarnya dan strukturnya menjadi rusak. Kerusakan amilosa ini akan 

menyebabkan granula pati lebih mudah menyerap air. Sehingga semakin lama 

fermentasi semakin rendah bowl-lifeflakes.  

 

 

  


