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1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia yang memegang peranan penting 

dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan akan mempengaruhi kestabilan ekonomi dan 

stabilitas nasional. Di Indonesia istilah pangan erat hubungannya dengan beras yang 

berperan sebagai bahan pangan pokok. Ketergantungan masyarakat Indonesia akan beras 

sangatlah tinggi. Sebagai makanan pokok, beras seringkali dijadikan sebagai sumber 

utama dalam pemenuhan gizi. Di lain sisi, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk 

meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia dengan menyediakan alternatif-alternatif 

lain selain beras yang memiliki kandungan gizi tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan 

yang semakin besar di Indonesia. Terdapat berbagai jenis serealia di Indonesia yang 

berpotensi dijadikan sebagai sumber bahan pangan kaya karbohidrat seperti singkong, 

ubi, jali, milet (jewawut), sorgum, dan lain sebagainya. Dengan pemanfaatan sumber daya 

lokal yang baik dapat meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan di Indonesia 

sehingga ketahanan pangan di Indonesia akan semakin kuat (Anonim, 2014).  

 

Jali atau hanjeli (Coix lacryma-jobi L.) merupakan salah satu tanaman jenis serealia yang 

memiliki potensi untuk dijadikan bahan pangan pokok alternatif non beras. Keberadaan 

jali telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Jawa Barat (Qosim & 

Nurmala, 2011). Jali sangat berpotensi dijadikan sebagai bahan pangan pokok oleh karena 

tanaman ini mudah beradaptasi dan mudah tumbuh khususnya di daerah tropis seperti di 

Indonesia. Selain itu, sebagai makanan pokok jali memiliki kandungan gizi yang tinggi 

serta memiliki berbagai komponen yang baik bagi kesehatan. Dalam 100 gram biji jali 

lokal mengandung 380 kalori; 12,2 g air; 15,4 g protein; 6,2 g lemak; 65,3 g karbohidrat; 

0,8 g serat; 25 mg kalsium; 435 mg pospor; 5 mg besi; 0,28 mg vitamin B1 (thiamin); 

0,19 vitamin B2 (riboflavin); dan 4,3 mg niacin (Duke, 1983 dalam Nurmala, 2011). 

Selain itu, pada aspek sensori didapatkan pula bahwa jali memiliki rasa yang cukup netral 

berbeda dengan bahan pangan sumber karbohidrat lainnya seperti singkong dan ubi. 

Disamping itu, biji jali memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan beras. 

Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, jali sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai 

bahan pangan pokok alternatif selain beras.  
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Menuju zaman yang serba modern, kebutuhan masyarakat akan produk-produk yang 

serba praktis dan alami semakin meningkat. Produk instan dapat dibedakan menjadi 3 

kategori yakni ready to eat, ready to serve, dan ready to cook. Produk instan siap masak 

atau pre-cooked merupakan salah satu produk yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang serba instan seperti sekarang ini. Melalui terobosan produk instan ini 

proses pemasakan bahan pangan pokok seperti beras, jali maupun serealia lainnya tidak 

memakan waktu yang lama lagi namun dapat dipersingkat. Pada negara maju seperti 

Amerika, Jepang, dan Korea produk pre-cooked atau instan ini cukup populer oleh karena 

praktis dan hanya mengandung sedikit bahkan tidak sama sekali mengandung bahan 

tambahan pangan.  

 

Dalam produk instan, sifat porositas dari bahan sangatlah berpengaruh pada karakteristik 

produk yang dihasilkan. Variasi porositas dan ukuran rata-rata pori-pori memiliki efek 

yang signifikan pada mekanis, tekstur, dan karakteristik kualitas bahan kering 

(Rodriguez-Ramirez et al., 2012). Produk yang dapat dikatakan instan memiliki sifat 

porositas bahan yang baik. Oleh karena itu, dalam pembuatan produk instan diperlukan 

berbagai metode yang bertujuan untuk meningkatkan porositas bahan. Salah satu metode 

peningkatan porositas bahan adalah dengan merendam bahan dengan menggunakan 

bahan perendam dalam suhu dan waktu tertentu. Struktur yang porous akan menyebabkan 

produk instan dapat menyerap air lebih cepat dan lebih baik. Bahan perendam yang biasa 

digunakan adalah air, natrium sitrat, dan sodium tripolifosfat. Bahan perendam dapat 

memodifikasi dan mengubah struktur dalam jali khususnya protein yang kemudian akan 

mempengaruhi karakteristik nasi jali instan (Smith et al., 1985). Akan tetapi, penggunaan 

bahan perendam yang berlebihan akan menimbulkan cita rasa yang tidak diinginkan. 

Sebelum dikonsumsi, beras jali instan perlu direhidrasi terlebih dahulu. Terdapat berbagai 

metode untuk melakukan rehidrasi seperti dengan melakukan perebusan atau dengan 

menggunakan rice cooker. Kualitas nasi instan setelah rehidrasi sangat mempengaruhi 

penerimaan konsumen (Chen et al.,2014).  
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1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Jali 

Jali atau Coix lachryma jobi L. merupakan tanaman yang berasal dari Asia khususnya 

pada negara bermusim tropis mulai dari India hingga semenanjung Malaysia yang 

kemudian menyebar ke negara-negara sekitar tropis lainnya hingga Afrika dan Amerika 

Serikat bagian selatan. Biji jali merupakan salah satu tanaman utama yang dijadikan 

sebagai makanan pokok pada beberapa negara sebelum jagung dan nasi tersebar luas 

(Lim, 2013). Jali berbentuk oval atau menyerupai bentuk telur dengan diameter kurang 

lebih 5 mm. Biji jali berwarna putih hingga putih keabuan. Akan tetapi semakin lama biji 

jali disimpan, warna bijinya akan berubah menjadi kuning kecoklatan (Nurmala, 2011). 

Pada umumnya biji jali dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat-obatan, pakan ternak 

dan barang kerajinan/ormanen. Biji jali adalah salah satu bahan pangan alternatif yang 

memiliki potensi tinggi oleh karena tanaman ini mudah dibudidayakan, mudah 

beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, serta memiliki nilai gizi yang baik. 

Durasi panen tanaman ini adalah 4-6 (-8) bulan (Lim, 2013). Tanaman jali termasuk 

dalam tanaman serealia yang dapat digunakan sebagai sumber energi seperti pada beras 

(Hidayat, 2013 dalam Munawar, 2016)  

 

Jali, jelen, jelai, atau hanjeli merupakan nama populer di Indonesia. Dalam bahasa inggris 

disebut Job’s tears, di Filipina disebut sebagai adlay atau terkadang disebut juga sebagai 

Chinese pearl-barley. Secara umum varietas biji jali dapat dibedakan menjadi 2 jenis 

yakni biji jali varietas yang dibudidayakan dan varietas liar. Varietas jali yang 

dibudidayakan biasa dikonsumsi oleh manusia sebagai produk pangan dan obat-obatan. 

Biji jali dapat diolah menjadi berbagai produk pangan seperti tepung, roti, difermentasi 

menjadi minuman seperti beer, dimasak menjadi bubur, maupun dikonsumsi secara 

langsung sebagai snack. Biji-bijian jali yang masih mentah memiliki rasa manis. Jali ini 

juga sering digunakan sebagai obat-obatan di beberapa negara di Asia. Ciri-ciri dari 

varietas ini adalah memiliki cangkang yang tipis dan mudah dipecahkan sehingga mudah 

didapatkan biji bagian dalamnya. Kemudian jenis kedua adalah jenis biji jali yang tumbuh 

secara liar dan biasa digunakan sebagai ornament, rosario, manik-manik kalung, dan lain 

sebagainya. Varietas ini tumbuh secara liar dan seringkali dianggap sebagai gulma karena 

mudah sekali tumbuh dalam alam liar. Berbeda dari jenis jali yang dibudidayakan, 
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varietas jali liar ini memiliki cangkang yang sangat keras seperti batu sehingga sulit 

dipecahkan (Nurmala, 2003 dalam Munawar, 2016). 

 

Jali memiliki potensi yang besar, akan tetapi pemanfaatan biji jali di Indonesia masih 

sangat terbatas. Di lain sisi, jali memiliki banyak manfaat. Salah satunya, jali sangat 

berpotensi untuk dijadikan makanan pokok subtitusi beras. Indonesia memiliki potensi-

potensi pangan lokal sumber karbohidrat yang dapat dijadikan sebagai pengganti beras 

seperti jali, sorgum, jawawut, ubi-ubian, dan lain sebagainya. Jali dapat meningkatkan 

ketahanan pangan di Indonesia. Pada Kabupaten Bandung, biji jali sudah dijadikan 

sebagai bahan pangan lokal subtitusi beras pada musim paceklik seperti di musim kering. 

(Nurmala, 2011). Biji jali tergolong dalam bahan pangan dengan indeks glikemik yang 

rendah. Jali bahkan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan 

beras coklat (Lin et al., 2010). Dibandingkan dengan serealia lainnya, biji jali memiliki 

nilai gizi yang cukup tinggi. Berikut merupakan perbandingan nilai gizi antara beras, jali 

dan biji serealia lainnya.  

 

Tabel 1. Kandungan Energi, Nutrisi Jali dan beberapa Biji Serealia dalam 100 gram porsi  

  yang dapat dimakan.  

Komponen Jali Beras Jagung Sorgum Jawawut 

Energi (kkal) 361 365 86 339 351 

Air (g) 11,6 11,62 76,05 9,20 12 

Protein (g) 14,8 7,13 3,27 11,30 11,2 

Lemak (g) 4,9 0,66 1,35 3,30 4,0 

Karbohidrat (g)  66,9 79,95 18,70 74,63 63,2 

Serat (g) 0,5 1,3 2,0 6,3 6,7 

Ca (mg) 47 28 2 28 31 

P (mg) 254 115 89 287 244 

Fe (mg) 6,00 0,80 0,52 4,40 2,8 

Thiamin (mg) 0,26 0,070 0,155 0,237 0,6 

Riboflavin (mg) 0,19 0,049 0,055 0,142 0,1 

Niacin (mg) 4,7 1,6 1,770 2,927 3,2 

(Lim, 2013) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa biji jali memiliki kandungan protein dan 

lemak yang paling tinggi dibandingkan dengan beras, jagung, sorgum, dan jawawut. 

Selain itu, jali juga memiliki kandungan kalsium (Ca) dan zat besi (Fe) yang paling tinggi 

dibandingkan serealia lainnya, serta memiliki kandungan phosphor (P) yang lebih tinggi 
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dibandingkan beras, jagung, dan jawawut. Kandungan riboflavin (vitamin B2) dan niacin 

(vitamin B3) pada jali juga cukup tinggi dibandingkan dengan serealia lainnya. Untuk 

kandungan thiamin (vitamin B1) jali lebih tinggi dibandingkan beras, jagung, dan 

sorgum. Zhu (2017) juga menambahkan bahwa biji jali merupakan serealia yang kaya 

akan mineral seperti P, K, Mg, S, 𝛾-tochopherol, 𝛾-tocotrienol dan karotenoid. Selain itu, 

jali juga mengandung asam-asam amino seperti asam amino arginin, histidin, lisin, 

tryptophan, fenilalanin, tirosin, metionin, sistein, treonin, leusin, isoleusin, valin, dan 

glutamin (Seetharam et al., 1986). Jali mengandung asam-asam lemak essensial, asam 

lemak palmitat, dan miristat. Asam lemak essensial pada jali terdiri dari 39% asam 

linoleat dan 45-55% asam oleat (Lau, 2003 dalam Nurmala, 2011). 

 

Berdasarkan pada Tabel 1. dapat diketahui pula bahwa salah satu komponen utama dalam 

jali adalah karbohidrat yang terdapat pada endosperma. Endosperma terdiri dari granula-

granula pati sebagai komponen utama. Pati merupakan polimer karbohidrat yang paling 

umum ada pada serealia, kacang-kacangan, sayuran, dan umbi-umbian. Pati yang belum 

terproses sulit untuk dicerna dalam sistem manusia. Pati terdiri dari dua jenis 

makromolekul yakni amilosa dan amilopektin yang keduanya terdiri dari polimer 

glukosa. Amilosa merupakan polimer linier dimana unit-unit glukosa terikat melalui 

ikatan-ikatan. ∝-1,4 glikosidik. Sebaliknya, amilopektin terdiri dari ikatan-ikatan ∝-1,4 

glikosidik namun juga terdiri dari ikatan ∝-1,6 glikosidik dalam proporsi yang tinggi. Hal 

ini yang menyebabkan amilopektin lebih bercabang dan memiliki molekul yang lebih 

besar dibandingkan dengan amilosa (Simpson, et al., 2012). Dalam granula, amilosa 

berbentuk kristalin sedangkan amilopektin membentuk struktur amorf (porous) karena 

bercabang (Tester et al., 2004). Secara alami jumlah amilosa 20 hingga 30% dari pati. 

Akan tetapi, presentase amilosa juga tergantung pada spesies dan bagian yang digunakan 

untuk penyimpanan pati. Proporsi amilosa dan amilopektin serta ukuran dan struktur dari 

pati akan memberikan sifat yang berbeda (Simpson, et al., 2012). Pada jali sendiri jumlah 

amilosa 22,46% sedangkan amilopektinnya sebesar 77,54% dari pati (Kartini & Putri, 

2018). Struktur amilosa dapat dilihat pada Gambar 1. sedangkan struktur amilopektin 

dapat dilihat pada Gambar 2.: 
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Gambar 1. (A) Struktur Amilosa

 

Gambar 2. (B) Struktur Amilopektin 

(Simpson, et al., 2012) 

 

1.2.2 Nasi Jali Instan 

Nasi jali instan merupakan salah satu produk makanan pokok cepat saji yang 

menggunakan jali sebagai sumber karbohidrat utama. Produk nasi jali instan merupakan 

salah satu inovasi terbaru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk cepat 

saji.  Produk pangan pokok instan di Indonesia merupakan salah satu hal yang baru dan 

belum banyak diketahui. Akan tetapi pada negara maju seperti Amerika dan Jepang, 

produk nasi instan merupakan salah satu produk yang populer oleh karena 

kepraktisannya. Beras instan (pasca tanak) merupakan modifikasi pemasakan beras 

menjadi nasi dalam waktu yang relatif cepat dengan cara merehidrasi kembali nasi kering 

menggunakan air mendidih selama beberapa waktu untuk siap dikonsumsi. Produk ini 

memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai pangan darurat bagi logistik (Luna 

et al., 2015).  

 



7 

 

 

 

Menuju zaman yang serba modern, kebutuhan masyarakat akan produk pangan siap 

konsumsi semakin tinggi. Produk makanan instan dinilai lebih menghemat waktu, tenaga 

(Srinivasan et al., 2014). Produk instan dapat dibedakan menjadi 3 kategori yakni ready 

to eat, ready to serve, dan ready to cook. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) 

dalam Hendy (2007) menyatakan bahwa pangan instan merupakan langsung atau tanpa 

dimasak lama, dapat dimakan atau dapat diminum. Bahan pangan instan melewati 

berbagai perlakuan baik fisik maupun kimia sehingga dapat memperbaiki karakteristik 

hidrasi dari suatu produk pangan dalam bentuk kering. Adapun beberapa kriteria produk 

pangan instan yakni memiliki sifat mudah mengikat air (hidrofilik), pada produk akhir 

rehidrasi produk yang dihasilkan tidak mengendap maupun menggumpal, dan tidak 

memiliki lapisan gel yang tidak permeabel sebelum digunakan yang dapat menghambat 

laju pembasahan (Hartomo & Widiatmoko, 1992 dalam Hendy 2007). Selain itu, produk 

akhir harus memiliki penampakan yang normal sama seperti nasi jali pada umumnya dan 

butir nasi jali instan harus memiliki ukuran yang berbeda dari butir jali yang tidak 

dimodifikasi. Selain itu nasi harus memiliki karakteristik yang sama seperti nasi pada 

umumnya dan saat dimasak nasi instan memiliki flavor, tekstur, rasa, dan penampakan 

yang sangat mirip dengan nasi yang dimasak secara konvensional. Nasi instan yang 

dihasilkan dari metode pengolahan tersebut diharapkan berupa biji-bijian utuh yang kuat 

dan tidak pecah atau patah. Pencegahan biji beras yang patah bertujuan untuk 

meminimalkan kehilangan pati dan gizi/nutrisi selama proses pembuatan nasi instan 

(Smith et al., 1985) 

  

Pengolahan nasi instan merupakan salah satu upaya peningkatan mutu nasi. Nasi yang 

diolah menjadi nasi instan akan memiliki umur simpan yang lebih panjang. Syarat dari 

produk yang dapat dikatakan nasi instan adalah dapat disajikan dalam waktu 5-10 menit 

atau kurang dari 5 menit dengan cara persiapan yang sederhana (Pamungkas et al., 2013). 

Hal ini jauh lebih cepat dibandingkan memasak beras pada umumnya yang memerlukan 

waktu sekitar 60 menit dari persiapan hingga dapat dikonsumsi (Luh, 1991). Selain itu, 

tekstur biji jali lebih keras dibandingkan dengan beras padi pada umumnya sehingga 

memiliki waktu pemasakan yang lebih panjang. Wakktu pemasakan yang lama akan 

berpengaruh pada biaya, bahan bakar, dan energi (Ghadge et al., 2008). 
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Pada dasarnya pembuatan produk pangan instan dilakukan dengan menghilangkan kadar 

airnya (Luna et al., 2015) Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan produk pangan 

instan berbasis serealia diantaranya pre-treatment, pemasakan, pendinginan, 

pengeringan, dan rehidrasi. Tahap pre-treatment dilakukan dengan metode perendaman 

pada bahan perendam. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan bahan dengan struktur 

fisik yang lebih porous sehingga dapat menyerap air lebih baik saat perendaman maupun 

rehidrasi. Proses perendaman akan meningkatkan kedalaman dan keseragaman migrasi 

air ke dalam biji jali selama pemasakan. Kecepatan perpindahan air perendaman ke dalam 

jali dipengaruhi oleh waktu perendaman dan suhu air perendam. Proses ini akan 

mengurangi kecenderungan butiran untuk hancur atau patah akibat tekanan osmotik 

internal yang akan memecahkan biji selama proses perebusan atau pemasakan dan diikuti 

dengan menghilangnya pati ke air pemasakan (Smith et al., 1985). Selama proses 

perendaman granula pati dapat menyerap air hingga 30% dengan tidak merusak struktur 

granulanya oleh karena granula pati tidak larut dalam air dingin (Koswara, 2009). Selain 

itu perlakuan perendaman dalam bahan kimia akan mengurangi penggumpalan pada 

produk (Luh, 1991) 

 

Tahapan selanjutnya adalah pemasakan. Pada tahapan ini biji akan tergelatinisasi 

sehingga didapatkan bahan yang lebih lunak. Adanya panas dan air akan menyebabkan 

beras mengembang oleh karena rusaknya struktur kristal dan rantai polisakarida 

mengambil posisi acak. Rantai polisakarida yang tersusun secara acak tersebut kemudian 

akan memerangkap air. Untuk biji jali sendiri akan mulai mengembang pada suhu diatas 

75oC (Chaisiricharoenkul et al., 2011). Selama proses gelatinisasi terjadi peristiwa 

terputusnya ikatan hidrogen lalu dilanjutkan dengan mencairnya kristalit, pembengkakan 

granula yang bersifat irreversible dan kelarutan amilosa yang akan mendifusi keluar 

amilosa keluar dari granula (Simpson, et al., 2012). Semakin lama waktu 

pemanasan/pemasakan, maka gelatinisasi pati akan meningkat sehingga tekstur jali yang 

dihasilkan akan semakin lunak (Prienchob et al., 2012). Proses ini bergantung pada kadar 

air dari produk, waktu dan suhu pengolahan. Bahan baku yang kaya akan pati, proses 

instanisasi dilakukan dengan menggelatinisasi pati untuk memastikan waktu persiapan 

yang lebih rendah pada produk akhir di konsumen (Bhattacharya, 2015).   
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Setelah itu, bahan memasuki proses pendinginan dan thawing untuk menghindari hasil 

akhir produk yang menggumpal. Proses pembekuan akan menguatkan struktur gel hingga 

pada batasan tertentu, sehingga akan mengurangi kelengketan ekstrim dari kompleks gel 

pati-glutelin yang dihasilkan oleh proses instanisasi. Selain itu terjadi koagulasi dan 

penyusutan gel pati dan glutenin. Glutenin ini akan terhidrasi hingga pada taraf tertentu 

pada kondisi pembekuan. Koagulasi kemudian akan melepaskan air bebas ke dalam 

rongga-rongga yang terbuka akibat terjadinya koagulasi dan penyusutan dan air yang 

dibebaskan berpindah dan meningkatkan ukuran dari inti kristal es yang ada. Proses 

pembekuan dengan demikian membebaskan air dari gel sementara sebagian 

mendenaturasi struktur protein. Hal ini kemudian akan mengurangi kecenderungan biji 

untuk saling bersatu dan untuk hancur atau pecah saat diberi tekanan (Smith et al., 1985). 

Glutenin merupakan fraksi protein yang paling dominan dan bersifat tidak larut air 

sehingga dapat menghambat penyerapan air dan pengembangan volume butir padi selama 

pemanasan (Oktavia, 2002) Selain itu Ghadge et al (2008) juga menambahkan bahwa 

pendinginan sebelum tahapan pengeringan akan mempercepat laju proses pengeringan. 

Hal ini terjadi oleh karena adanya perpindahan kelembaban pada permukaan dalam 

bentuk kristal es yang akan menguap lebih cepat dibandingkan perpindahan kelembaban 

dalam matriks. Proses pendinginan juga dapat membuka saluran pada matriks jali yang 

akan membantu perpindahan massa saat pengeringan (Ghadge et al, 2008). Rewthong et 

al (2011) juga menambahkan bahwa proses pembekuan akan membantu mencegah proses 

retrogradasi pati dan menghasilkan nasi dengan kualitas tinggi. Proses ini juga 

mengurangi kerusakan dari dinding sel tumbuhan sehingga tekstur tetap terjaga.  

 

Selanjutnya dilakukan pengeringan untuk menghilangkan sebagian besar air dalam bahan 

sehingga didapatkan produk yang lebih kering. Tahapan ini merupakan tahapan kristis 

yang akan mempengaruhi mutu dari nasi instan yang dihasilkan. Semakin cepat proses 

pengeringan maka akan dihasilkan kualitas produk yang semakin baik. Pada tahapan ini 

pula akan dihasilkan butiran dengan struktur yang lebih porous sehingga akan 

memudahkan meresapnya air ke dalam beras pada saat rehidrasi. Selama proses 

pengeringan, air dalam bahan akan keluar oleh adanya driving force dari air (Prienchob 

et al., 2012). Hal ini sesuai pula dengan pernyataan Luna et al (2015) yang menyatakan 

bahwa dalam pembuatan produk instan digunakan pati yang telah tergelatinisasi dan 
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dikeringkan. Meskipun pati yang telah tergelatinisasi bersifat irreversible atau tidak dapat 

balik namun pati kering masih memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam jumlah 

yang besar dan lebih mudah oleh karena telah tergelatinisasi. Melalui pengeringan pula 

didapatkan bahwa menguapnya air keluar meninggalkan matriks akan menyebabkan 

timbulnya ruang-ruang kosong antar partikel (porous) sehingga air dapat dengan mudah 

masuk ke dalam produk. Semakin porous (semakin banyak ruang kosong antar partikel) 

produk maka akan menyebabkan air yang dapat masuk menjadi semakin banyak dan 

jumlah air yang dibutuhkan akan semakin banyak. Proses pengeringan inilah yang 

memberikan perubahan pada struktur dan sifat fungsional dari protein seperti daya cerna, 

denaturasi protein, dan perubahan dalam kapasitas penyerapan air (Bhattacharya, 2015). 

Kualitas dari bahan kering secara umum berhubungan dengan sifat struktural (densitas, 

porositas, ukuran pori, dan volume spesifik); optik (warna dan penampakan); tekstur; 

thermal; sensori (aroma, flavor, dan rasa); nutrisi (vitamin dan protein); dan sifat rehidrasi 

(kecepatan rehidrasi dan kapasitas rehidrasi) (Rodriguez-Ramirez et al., 2012).  

 

Tahap terakhir merupakan tahapan penyajian dengan rehidrasi (Widowati et al., 2010). 

Penyajian produk pangan instan dilakukan dengan rehidrasi atau penambahan air panas 

sesuai dengan selera (Luna et al., 2015). Keuntungan dari makanan instan adalah 

meringankan pekerjaan dan mengurangi waktu persiapan, mendorong peningkatan sifat 

fungsional seperti rehidrasi dengan cepat, meningkatkan karakteristik penanganan dan 

memungkinkan kandungan gizi yang lebih tinggi (superior) (Bhattacharya, 2015). 

 

1.2.3 Bahan Perendam 

Bahan kimia dapat berperan untuk memodifikasi struktur protein dan/atau komponen pati 

dengan merubah susunan struktur, gangguan, dan/atau disintegrasi (Smith et al., 1985). 

Menurut Widowati et al (2010), perendaman dalam larutan kimia tertentu dapat 

meningkatkan penyerapan air dan pengembangan volume pada beras. Bahan perendam 

yang biasa digunakan diantaranya garam sitrat, senyawa fosfat, dan lain sebagainya.  

 

1.2.3.1 Natrium Sitrat 

Bahan perendam yang dapat memodifikasi struktur beras salah satunya adalah garam 

sitrat seperti kalsium sitrat, natrium sitrat, dan magnesium sitrat. Penggunaan garam sitrat 
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pada umumnya dikombinasikan dengan perlakuan pemanasan. Hal ini disebabkan oleh 

karena garam sitrat tidak berpengaruh secara optimal untuk menghasilkan produk nasi 

instan yang diinginkan apabila hanya digunakan tersendiri. Penggunaan garam sitrat perlu 

dikombinasikan dengan perlakuan panas agar cukup efektif dalam menghasilkan nasi 

instan (Smith et al., 1985). Perendaman beras dalam natrium sitrat akan menyebabkan 

terganggu dan terurainya struktur protein beras sehingga butiran menjadi lebih porous 

(Luna et al., 2015). Struktur beras yang porous ini akan mengakibatkan butiran lebih 

mudah menyerap air dan mengalami pengembangan volume pada saat pemasakan 

(Widowati et al., 2010).  Natrium sitrat merupakan buffer dan sekuestran. Sekuestran 

merupakan bahan tambahan pangan yang dapat mengikat ion logam polivalen untuk 

membentuk kompleks sehingga meningkatkan stabilitas dan kualitas pangan (Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2013). Menurut U.S. Food and Drug 

Administration (FDA) (2018), natrium sitrat tergolong dalam bahan tambahan yang 

GRAS atau Generally Recognized as Safe.  

 

1.2.3.2 Sodium Tripolyphosphate (STPP) 

Bahan perendam lainnya yang sering digunakan ialah sodium tripolyphosphate atau STPP 

(Na5P3O10). Sodium tripolifosfat merupakan serbuk atau granul putih yang memiliki sifat 

sedikit higroskopis, sangat mudah larut dalam air, tidak dapat larut dalam etanol dan 

sering disebut sebagai Natrium tripolifosfat (Badan Standardisasi Nasional, 2015). Sama 

halnya dengan natrium sitrat, penggunaan bahan perendaman ini dilakukan untuk 

meningkatkan daya hidrasi dan pengikatan air pada produk sehingga mempercepat 

rehidrasi produk. Selain itu, sodium tripolifosfat juga berperan dalam mencegah 

terjadinya kekerasan pada produk serta untuk mengawetkan makanan. Sodium 

tripolifosfat memiliki sifat basa dengan garam yang bersifat basa untuk memperkuat 

struktur dinding sel (Kusnandar, 2010 dalam Munawar, 2016).  

 

Sodium tripolifosfat termasuk dalam golongan polifungsional fosfat yang berperan 

sebagai salah satu agensia cross linking atau cross linking agent. Agen ini dapat bereaksi 

dengan gugus –OH pada struktur amilopektin atau amilosa dan menghasilkan ikatan 

silang yang menghubungkan satu molekul pati dengan molekul lainnya. Pembentukan 

ikatan silang antara pati dengan cross link agent ini termasuk dalam modifikasi pati secara 
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kimia. Dalam modifikasi ini, ikatan hidrogen akan diperkuat dalam molekul pati akibat 

adanya ikatan silang (Kusnandar, 2010 dalam Munawar, 2016). Ikatan hidrogen yang 

telah diperkuat kemudian akan menimbulkan sifat stabil pada kondisi asam, suhu tinggi, 

perlakuan mekanis serta menyebabkan granula pati tidak mudah pecah saat mengalami 

pembengkakan granula. Selain itu, pati yang terikat silang memiliki sifat menyerap air 

yang lebih tinggi dibandingkan pati alami oleh karena adanya gugus fosfat yang berikatan 

dengan pati. Semakin tinggi konsentrasi, larutan akan menjadi semakin basa sehingga 

akan terjadi terbukanya dinding sel dan struktur ikatan antar pati-protein menjadi 

renggang dan air lebih mudah masuk dan terperangkap dalam granula pati. Gugus fosfat 

memiliki kemampuan mengikat air dengan mudah secara intramolekuler sehingga 

meningkatkan daya ikat air dari pati (Romengga et al, 2011). Modifikasi pati secara ikatan 

silang ini bergantung pada kondisi perendaman yang sesuai dimana modifikasi dilakukan 

dengan merendam pati dalam larutan cross link agent (Kusnandar, 2010 dalam Munawar, 

2016). Selain itu, perendaman dalam larutan bersifat alkali (fosfat) menyebabkan 

denaturasi protein. Semakin tinggi kandungan fosfat dalam produk maka akan dihasilkan 

produk nasi instan yang semakin lunak. Akan tetapi apabila penggunaan fosfat berlebihan 

(konsentrasi >0,5%) maka akan menyebabkan adanya fosfat bebas dalam produk 

sehingga menghasilkan cita rasa menyimpang (pahit dan bersabun), pengkelatan pada 

rongga mulut dan lidah akibat bereaksi dengan protein serta penampilan produk yang 

terlalu kenyal (Hendra et al, 2013 dalam Cahyanty, 2016). Menurut USDA (2019) batas 

aman penggunaaan STPP (sodium tripolyphosphate) adalah tidak melebihi dari 0,5%.    

 

1.2.4 Metode Rehidrasi 

Sebelum disajikan, nasi instan perlu direhidrasi terlebih dahulu. Kualitas nasi instan 

setelah rehidrasi sangat mempengaruhi penerimaan konsumen (Chen et al.,2014). 

Rehidrasi merupakan proses kompleks yang bertujuan untuk memulihkan sifat bahan 

baku ketika bahan kering dihubungkan dengan air. Selain itu, rehidrasi dapat digunakan 

untuk mengukur kerusakan bahan yang disebabkan oleh proses pengeringan dan 

perlakuan pendahuluan sebelum dehidrasi yang dapat mengubah struktur serta komposisi 

dari jaringan tumbuhan. Perlakuan pendahuluan, pengeringan, dan rehidrasi akan 

menyebabkan perubahan pada struktur dan komposisi dari jaringan jali yang akan 

berpengaruh pada sifat rekonstitusi bahan. Rehidrasi bahan kering terdiri dari 2 proses 
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yakni penyerapan air dan terluruhnya zat terlarut (Lewicki, 1998). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi rehidrasi dapat dibagi menjadi 2, yakni faktor instrinsik (komposisi kimia 

bahan, porositas bahan, proses instanisasi produk, teknik pengeringan, dan lain 

sebagainya) serta faktor ekstrinsik (teknik pemasakan, media imersi, suhu dan kondisi 

pemasakan). Neumann (1972) juga menambahkan bahwa denaturasi protein, kristalinitas 

pati, ikatan hidrogen makromolekul, hilangnya permeabilitas diferensial dalam membran 

protoplasma, serta hilangnya tekanan tugor dalam sel merupakan penyebab dan faktor 

yang berpengaruh pada rehidrasi. 

 

Terdapat berbagai macam metode yang dapat dilakukan untuk melakukan rehidrasi, 

seperti perebusan, penanakan dengan menggunakan rice cooker, dan lain sebagainya. 

Metode pemasakan rice cooker merupakan pemasakan dengan tekanan tinggi yang akan 

menyebabkan pati dalam jali tergelatinisasi (Pamungkas et al., 2013). Proses rehidrasi 

pada suhu tinggi akan menghasilkan produk dengan sifat penyerapan air dan 

pengembangan yang lebih mudah dan lebih baik. Pada rice cooker, thermostat terletak di 

bagian bawah pemasak yang akan mematikan pemanas secara otomatis saat air telah 

sepenuhnya terserap dan suhu mulai meningkat secara cepat. Rice cooker pada umunya 

mulai mendidih pada menit ke-13 dan mencapai suhu maksimum pada bagian bawah 

(102oC) di menit ke-17. Total waktu pemasakan biasanya 25-26 menit. Pada pemasakan 

dengan kompor gas biasanya mulai mendidih pada menit ke-9 dan suhu maksimal bagian 

bawah mencapai 106oC yang tercapai pada menit ke-14. Total waktu pemasakan kompor 

gas 14,5 menit (Luh, 1991). Prinsip pemasakan pada kompor gas dan rice cooker pada 

umumnya sama hanya perbedaannya terletak pada sumber energi panas dari uap, 

pembakaran gas atau listrik. (Luh, 1991). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Untuk mendapatkan perlakuan jenis, konsentrasi bahan perendam dan suhu 

perendaman yang terbaik pada pembuatan nasi jali instan; serta mengetahui pengaruh 

jenis, konsentrasi bahan perendam dan suhu perendaman terhadap karakteristik 

fisikokimia nasi jali instan.  

2. Untuk mengetahui metode rehidrasi terbaik untuk memasak nasi jali instan.  


