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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ketersediaan sumber pangan hingga saat ini menjadi salah satu masalah di Indonesia 

yang belum teratasi dan diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya diakibatkan 

karena kurangnya akses dalam pengembangan sumber pangan dan meningkatnya 

jumlah penduduk yang tidak seimbang diikuti dengan meningkatnya produksi pangan. 

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil pangan terutama serealia. Jali 

merupakan salah satu jenis serealia yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selama 

ini jali diolah menjadi nasi dan bubur, namun biji jali masih sedikit beredar di pasaran 

dan harga biji jali masih tergolong mahal. Kandungan yang terdapat di dalam jali 

terutama protein berpotensi dalam pemanfaatan jali menjadi bahan pangan fungsional.  

 

Hasil penelitian Syahputri, (2015) kandungan protein yang terdapat di dalam jali sebesar 

14%. Protein dapat diartikan sebagai komponen fungsional dasar yang menunjukkan 

sifat produk dari proses pengolahan. Protein juga menjadi salah satu atribut yang paling 

penting dalam menentukan atribut sensori yang diinginkan. Atribut sensori ditentukan 

berdasarkan karakteristik fungsional protein pada setiap bahan pangan yang berbeda-

beda (Zayas, 1997). Karakteristik fungsional protein meliputi kelarutan protein, daya 

ikat air, daya gel, daya emulsi, dan daya pembentukan busa (Trianto, 2013). 

 

Karakteristik fungsional protein yang paling penting yaitu kelarutan protein, karena 

kelarutan protein dapat mempengaruhi karakteristik lainnya meliputi daya ikat air, daya 

gel, daya emulsi dan daya pembentukan busa. Pembagian protein berdasarkan 

kelarutannya dimaksudkan supaya diketahui protein mana yang memiliki karakteristik 

fungsional paling menonjol. Protein yang memiliki kelarutan tinggi, pengaplikasian 

protein dapat dilakukan secara luas dibandingkan dengan protein yang kelarutannya 

rendah (Vaclavik, 2003). 

 

Pembagian protein berdasarkan kelarutannya dibagi menjadi 4 kelompok yaitu albumin, 

globulin, glutelin, dan prolamin.Sifat albumin larut dalam air dan dapat terkoagulasi 

olehpanas. Globulin memiliki sifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan 
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garamencer dan mengendap dalam larutan garam konsentrasi tinggi, serta dapat 

terkoagulasi oleh panas. Glutelin memiliki sifat larut dalam larutan asam atau 

basaencer. Sedangkan prolamin bersifat larut dalam alkohol 70-80% dan tidak larut 

dalam air maupun alkohol absolut (Apirattananusorn, 2007). 

 

Karakteristik fungsional protein lainnya yaitu daya ikat air, daya gel daya emulsi dan 

daya pembentukan busa. Daya ikat air merupakan kemampuan protein dalam mengikat 

air tambahan selama aplikasi gaya-gaya, pemanasan, tekanan dan sentrifugasi (Astawan, 

2016). Daya gel terbentuk karna adanya jaringan kokoh yang mempunyai kemampuan 

menahan air didalamnya, jaringan tersebut terbentuk karna ada interaksi protein dengan 

protein yang dibantu oleh perlakuan panas (Damodaran et al., 2008). Daya emulsi 

merupakan kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan emulsi. Daya busa 

merupakan kemampuan untuk membentuk dan menghasilkan busa (Nafi et al., 2015). 

 

Karakteristik fungsional protein merupakan sifat protein yang dapat mempengaruhi 

hasil akhir produk. Selain itu, karakteristik fungsional protein akan mempengaruhi 

atribut sensori yang berbeda. Adanya proses pengolahan, protein yang terdapat di dalam 

bahan pangan akan mempengaruhi sifat tekstur, sensori, dan juga kandungan nutrisi 

pada produk yang dihasilkan (Zayas, 1997). Pentingnya mengetahui karakteristik 

fungsional protein, ketika akan melakukan pengembangan produk dan mengetahui sifat 

bahan dari karakteristik fungsional protein maka akan dihasilkan produk yang sesuai 

dengan sifat nya. Hal ini bertujuan supaya jali dengan karakter fungsional yang dimiliki 

dapat diaplikasikan ke produk pangan. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian 

mengenai karakteristik fungsional dari protein jali supaya dapat diaplikasikan secara 

tepat ke dalam produk pangan. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Jali 

Jali merupakan tanaman serealia dari famili Poaceae yang bisa dimanfaatkan sebagai 

bahan pangan dan pakan (Tati, 2009). Menurut FAO jali memiliki 2 varietas yaitu 

varietas cangkang lembut yang bisa dikonsumsi (Coix lacryma-jobi var. ma-yuen) 

danvarietas cangkang keras (Coix lacryma-jobi var. stenocarpa and var. monilifer) yang 
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biasanya digunakan untuk manik-manik.Jali memiliki kandungan karbohidrat yang 

tinggi dan juga kandungan protein yang lebih tinggi dari serealia lainnya dan setara 

dengan gandum yaitu sebesar 14% (Syahputri, 2015). Menurut penelitian 

Apirattananusorn, (2007) fraksi protein jali terdiri dari albumin, globulin, glutelin dan 

prolamin. Gambar jali dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1.Biji jali (Coix lacryma jobi L) yang sudah dikupas kulitnya 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Di Indonesia varietas cangkang lembut lebih dikenal dengan sebutan jali yang memiliki 

cangkang tipis dan mudah dipecahkan.Sifat dari cangkang tipis dan mudah dipecahkan 

inilah yang memudahkan untuk mendapatkan biji dalamnya (Qosim dan Nurmala, 

2011). Pada umumnya pengolahan biji jali sama dengan pengolahan serealia lainnya. 

Hasil olahan dari biji jali dapat dimanfaatkan sebagai bahan bubur jali, tape dan kue-kue 

yang menggunakan tepung jali sebagai tepung campuran (Tati et al, 2009). Komposisi 

kimia yang terdapat dalam biji jali dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi kimia dalam biji jali 

Komposisi Kimia Nilai (%) 

Karbohidrat  71,81% 

Kadar Air 11,04% 

Protein 10,89% 

Lemak 5,18% 

Kadar Abu 1,38% 

(Tati et al, 2009). 
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1.2.2. Karakteristik Fungsional Protein 

Karakteristik fungsional protein meliputi kelarutan protein, daya ikat air, daya gel, daya 

emulsi, dan daya pembentukan busa (Trianto, 2013). Karakteristik fungsional protein 

yang paling penting yaitu kelarutan protein, karena kelarutan protein dapat 

mempengaruhi karakteristik lainnya meliputi daya ikat air, daya gel, daya emulsi dan 

daya pembentukan busa. Pembagian protein berdasarkan kelarutannya dimaksudkan 

supaya diketahui protein mana yang memiliki karakteristik fungsional paling menonjol. 

Protein yang memiliki kelarutan tinggi, pengaplikasian protein dapat dilakukan secara 

luas dibandingkan dengan protein yang kelarutannya rendah (Vaclavik, 2003). 

 

Pembagian protein berdasarkan kelarutannya dibagi menjadi 4 kelompok yaitu albumin, 

globulin, glutelin, dan prolamin. Sifat albumin larut dalam air dan dapat terkoagulasi 

oleh panas. Globulin memiliki sifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan 

garam encer dan mengendap dalam larutan garam konsentrasi tinggi, serta dapat 

terkoagulasi oleh panas. Glutelin memiliki sifat larut dalam larutan asam atau basa 

encer. Sedangkan prolamin bersifat larut dalam alkohol 70-80% dan tidak larut dalam 

air maupun alkohol absolut (Apirattananusorn, 2007). 

 

1.2.3. Kelarutan Protein 

Kelarutan protein dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yaitu berat molekul protein, 

komposisi asam amino dan konformasi protein. Asam amino tersusun dari molekul 

polar dan non polar yang akan menjadikan protein bersifat hidrofilik dan hidrofobik. 

Sifat hidrofilik dan hidrofobik yang dimiliki protein akan mempengaruhi kelarutan 

protein. Faktor eksternal yang mempengaruhi kelarutan protein yaitu pH, suhu, jenis 

pelarut, kekuatan ionic atau konsentrasi garam (Bolontrade et al., 2013). Kelarutan 

protein diartikan sebagai proporsi nilai N protein dalam makanan yang dapat larut pada 

kondisi tertentu.Interaksi antara air dan protein terjadi melalui ikatan peptida dalam 

rantai polipeptida atau interaksi melalui dipole-dipole dan melalui rantai cabang asam-

asam amino atau interaksi melalui polar, non polar, dan ionisasi (Bolontrade et al., 

2013). 

Protein yang kelarutannya tinggi maka molekul protein dapat menyebar dengan baik. 

Penyebaran protein yang baik maka dapat menghasilkan suatu produk pangan yang baik 
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pula. Protein yang memiliki kelarutan tinggi, pengaplikasian protein dapat dilakukan 

secara luas dibandingkan dengan protein yang kelarutannya rendah. Protein yang 

berasal dari bahan yang berbeda akan menghasilkan kelarutan yang berbeda, sehingga 

memiliki karakteristik masing-masing yang dipengaruhi oleh faktor pH, konsentrasi 

garam dan temperatur (Vaclavik, 2003). 

 

1.2.4. Daya Ikat Air  

Daya ikat air merupakan kemampuan protein dalam mengikat air tambahan selama 

aplikasi gaya-gaya, pemanasan, tekanan dan sentrifugasi. Sifat dari daya ikat air 

tergantung pada konformasi dan komposisi molekul protein melalui ikatan hidrogen. 

Grup asam amino hidrofilik yang memiliki hubungan dengan daya ikat air adalah 

amino, imino, karboksil, hidroksil, sulfidril dan. karbonil. Faktor yang mempengaruhi 

daya ikat air yang dimiliki oleh protein jali yaitu pH, suhu, konsentrasi protein, efek 

pemanasan, kekuatan ion, keberadaan komponen lain seperti lemak, garam, polisakarida 

hidrofilik dan kondisi penyimpanan. Peningkatan konsentrasi protein juga akan 

meningkatkan daya ikat air. Jumlah air yangterikat oleh protein tergantung pada 

komposisi asam amino polarnya (Sudrajat, 2016). 

 

Protein hewani memiliki daya ikat air lebih tinggi dibandingkan protein nabati, hal ini 

disebabkan karena protein hewani memiliki lebih banyak gugus amin.Daya serap air 

protein akan meningkat seiring dengan meningkatnya polaritas protein pada pH 

lebihtinggi dari isoelektriknya. Daya ikat air akan menurun pada titik isoelektrik dan 

suhu tinggi. Daya ikat air berperan penting dalam industri pangan karena mempengaruhi 

tekstur pada hasil produk pangan (Kristinsson et al, 2000). Menurut Wijayanti et al, 

(2015) daya ikat air merupakan salah satu karakteristik protein yang dipilih untuk 

digunakan dalam industri pangan, terutama pada produk pudding, yoghurt dan roti. 

Padaproduk yoghurt dan pudding, peran penting daya serap air untuk menghasilkan 

tekstur yang kental dan mencegah terjadinya pemisahan (Soderberg, 2013). 

 

1.2.5. Daya Gel 

Gel menurut Herawati (2018) sebagai karakteristik struktural, tekstural, dan reologi 

protein. Terbentuknya gel terjadi saat sebagian protein yang tidak terlipat berkembang 
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menjadi uncoiled polipeptida yang berinteraksi pada titik tertentu untuk membentuk 

jaringan ikatan silang tiga dimensi. Pembentukan jaringan tiga dimensi protein sebagai 

hasil dari interaksi protein – protein dan protein – air menentukan proses pembentukan 

gel (Herawati, 2018). Menurut Damodaran et al., (2008) gel terbentuk karna adanya 

jaringan kokoh yang mempunyai kemampuan menahan air didalamnya, jaringan 

tersebut terbentuk karna ada interaksi protein dengan protein yang dibantu oleh 

perlakuan panas.  

 

Pada konsentrasi tinggi maka terjadi peningkatan pembentukan gel, interaksi antara 

protein – protein dan protein – air. Protein yang memiliki berat molekul besar dan asam 

amino dalam jumlah besar dengan grup hidrofobik cenderung menghasilkan jaringan 

yang kuat dari sistem gel. Pembentukan gel dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

faktor lingkungan (ionic strength dan pH) metode persiapan protein, kondisi 

pemrosesan, waktu pemanasan dan pendinginan (Sudrajat, 2016). 

 

1.2.6. Daya Emulsi 

Daya emulsi merupakan kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan emulsi 

(Nafi et al., 2015). Kapasitas dari droplet-droplet emulsi untuk tetap terdispersi tanpa 

pemisahan disebut stabilitas emulsi. Aktivitas dan stabilitas emulsi tergantung pada 

hidrofobisitas molekul,bentuk hidrasigrup polar, dan muatan. Besarnya kapasitas emulsi 

berhubungan dengan perbandingan jumlah asamamino yang lipofilik-hidrofilik yang 

seimbang. Kemampuan protein dalam membentuk emulsi ditentukan oleh perbandingan 

jumlahasam amino hidrofilik-lipofilik, hal ini penting untuk tegangan interfasial 

menjadi menurun (Astawan, 2016). 

 

Hidrofilik-lipofilik protein mampu teradsorpsi pada interfasial minyak air dengan 

mekanisme lipofilik yang berikatan pada sisi minyak dan hidrofilik yang berikatan 

dengan fase air. Protein akan berkumpul di interfase lemak-air dan permukaan yang 

bertekanan rendah, sehingga emulsi lemak-air mudah terbentuk. Droplet-droplet minyak 

yang teremulsi akan stabil akibat protein-protein yang berkumpul di permukaan droplet 

membentuk suatu perlindungan yang mencegah emulsi pecah atau rusak (Astawan 



7 

 

 
 

2016). Pemanfaatan daya emulsi digunakan dalam produk pangan seperti cake 

(Soderberg, 2013). 

 

1.2.7. Daya Pembentukan Busa 

Pembusaan dapat terbentuk karena adanya grup hidrofobik yang berinteraksi dengan 

molekul air akibat pengaruh mekanis seperti pengocokan, sehingga udara terdispersi ke 

dalam campuran protein dan air (Nafi, 2015). Mekanisme pembentukan busa diawali 

dengan ikatan dalam molekul protein yang terbuka sehingga rantai protein menjadi 

lebih panjang.Lalu udara masuk diantara molekul protein yang terbuka, kemudian 

bertahan, sehingga volume protein menjadi mengembang. Faktor utama yang paling 

mempengaruhi pembentukan busa adalah kemampuan protein untuk menurunkan 

tegangan permukaan dari fase cairan. Faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan 

pembentukan yaitu suhu, pH, konsentrasi protein, metode pembusaan dan waktu 

pencampuran (Sudrajat, 2016). Pemanfaatan daya pembentukan busa digunakan dalam 

produk pangan seperti whipped cream (Damodaran et al, 2008).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui karakteristik fungsional protein 

jali melalui analisa kelarutan protein, daya ikat air, daya gel, daya emulsi dan daya 

pembentukan busa. Dengan mengetahui karakteristik fungsional protein jali, diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas produk pangan berdasarkan karakteristik fungsional 

protein jali.  

 

 

 

 

 

  


