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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jali (Coix lacryma jobi L.) termasuk dalam jenis tanaman serealia. Masyarakat lokal di 

Indonesia biasanya mengolah jali menjadi berbagai makanan seperti nasi, bubur, aneka 

macam kue, dan makanan fermentasi. Jali dapat digunakan sebagai pangan potensial 

atau fungsional yang bergizi (Nurmala, 2011). Menurut Juhaeti (2015) kandungan 

protein pada jali lebih tinggi jika dibandingkan dengan beras dan gandum. Terdapat 

beberapa kendala yang harus diatasi dalam upaya pengembangan jali. Seperti butuhnya 

waktu yang cukup lama untuk mengolah jali yang dikarenakan terdapat kandungan pati 

pada jali. Sehingga diperlukan untuk mengetahui karakteristik jali agar dapat digunakan 

sebagai bahan pangan yang tepat dan dapat memperoleh produk pangan yang baik. Jali 

dapat diolah menjadi suatu produk pangan dengan menggunakan berbagai metode 

pengolahan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengolah jali adalah 

fermentasi. 

 

Fermentasi adalah proses pemanfaatan bahan makanan  untuk menghasilkan suatu 

produk pangan yang baru  (Stanburry, 1984). Selama proses fermentasi terjadi 

perubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroorganisme. Kunci utama dari proses 

fermentasi adalah mikroorganisme dan substrat (Bamforth, 2005). Mikroorganisme dan 

substrat yang tepat akan menghasilkan produk yang kita inginkan. Substrat merupakan 

materi organik yang digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber nutrient. Proses 

fermentasi dapat membuat makanan menjadi lebih awet, memberi citarasa serta aroma 

yang enak. Selain itu juga meningkatkan kandungan nutrisi. Salah satu contoh 

pengolahan bahan makanan dengan proses fermentasi adalah pembuatan tempe. 

 

Kacang-kacangan atau serealia dapat diolah menjadi tempe dengan menambahkan 

inokulum tempe. Inokolum tempe merupakan agen yang dapat merubah bahan baku 

menjadi tempe, didalam onokulum tempe terdapat biakan berupan jamur tempe yang 

akan membantu saat proses fermentasi.  Dengan adanya proses fermentasi maka jamur 

akan bertumbuh yang dapat merubah karakteristik bahan baku menjadi tempe 

(Kasmidjo,1990). Terdapat dua jenis jamur yang berperan dalam pembuatan tempe, 
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yaitu Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Kedua jamur ini dapat mengubah 

serealia menjadi asam amino. Rhizopus oligosporus mensintesis enzim protease lebih 

banyak yang mengakibatkan meningkatnya nilai gizi. Dengan adanya proses fermentasi 

karakteristik dari jali akan berubah. Perubahan karakteristik ini juga akan 

mempengaruhi karakteristik nutrisi dari tempe jali. Lama inkubasi saat fermentasi dapat 

berpengaruh pada perubahan karakteristik. Menurut Sayuti (2015) kandungan gizi 

tempe seperti protein, lemak, dan karbohidrat akan berubah seiring dengan 

bertambahnya waktu inkubasi. Semakin lama waktu inkubasi kandungan lemak akan 

menurun. Penurunan kandungan lemak dikarenakan jamur akan menguraikan lemak 

pada biji. Begitu pula dengan kandungan karbohidrat akan menurun seiring dengan 

bertambahnya waktu inkubasi. Karena Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim 

seperti amylase, selulase, xylanase yang mendegradasi karbohidrat. 

 

1.2  Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Jali 

Jali (Coix lacryma jobi L.) termasuk dalam jenis tanaman serealia yang berpotensi untuk 

diversifikasi pangan (Juhaeti, 2015). Tanaman ini sudah dikenal lama oleh masyarakat 

lokal di Indonesia. Hingga saat ini jali lokal masih ditemukan dalam jumlah terbatas 

diantaranya dikuningan, bandung dan sumedang Jawa Barat (Juhaeti, 2015). 

 

Dalam bahasa Inggris jali disebut job’s tears atau ada juga yang menyebutkan sebagai 

chinese pearl. Tanaman ini jarang digunakan sebagai sumber bahan makanan, sebagian 

besar jali dimanfaatkan dalam produksi kerajinan tangan. Para petani sendiri hanya 

memanfaatkan jali sebagai tanaman sela atau tanaman pagar, padahal banyak sekali 

manfaat yang bisa diperoleh jika pemanfaatan tanaman ini lebih dikembangkan 

khususnya dalam produksi bahan pangan (Kosasih, 2015 dalam Rinaldy, 2016).  

 

Walaupun belum ada data-data seberapa besar produksinya di Indonesia, namun jali 

banyak ditemukan di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya, terbukti dengan 

banyaknya nama yang diberikan pada tanaman ini, sebagai contoh perasa (Palembang), 

anjalai (Sumatera Barat), Jali (Sunda), Jelim (Aceh). Dalam dunia tumbuhan tanaman 

ini diklasifikasikan sebagai berikut:  
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Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Magnoliophyta 

Sub divisi  : Spermatophyta 

Kelas   : Liliopsida 

Ordo   : Poales 

Family  : Poaceae 

Genus   : Coix 

Spesies  : Coix Lacryma-jobi 

(Istianingrum, 2012 dalam Rinaldy, 2016).  

  

Menurut Nurmala (2009), jali dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :  

1. Varietas ma-yuen 

Jenis jali ini biasa juga disebut jali pulut. Jali pulut ini biasanya ditanam disekitar tanah 

dipersawahan, ladang dan kebun kering. Bentuk buahnya bulat telur atau bulat dengan 

dinding lebih tipis dari jali batu dan berwarna coklat, kuning terang atau ungu. Varietas 

ini memiliki peranan penting sebagai sumber pangan dan obat tradisional khususnya. 

Jenis ini memiiki cangkang yang tipis dan mudah dipecahkan, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan makanan. 

 

2. Varietas agrotis  

Varietas ini seringkali dianggap sebagai gulma, karena mudah sekali tumbuh secara liar 

(Istianingrum, 2012 dalam Rinaldy, 2016). Jenis ini memiliki cangkang yang sangat 

keras bagaikan batu dan sulit dipecahkan. Jali varietas agrotis ini seringkali 

dimanfaatkan sebagai bahan manik-manik kalung seperti tasbih. Tanaman jali batu 

tumbuh lebih pendek, namun dengan rumpun lebih padat. Batang jali batu berwarna 

hijau gelap. Tinggi tanaman jali batu hanya sekitar 1 m, dengan jumlah tanaman dalam 

tiap rumpun mencapai belasan individu. Daun tanaman jali batu lebar, pinggirnya 

menggelombang dan warnanya hijau gelap. Lebar helai daun sekitar 5 cm, dengan 

panjang 60 cm.  
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Masyarakat lokal Indonesia mengolah jali menjadi berbagai bahan makanan misalanya, 

nasi, bubur, aneka macam kue (baik basah maupun kering) dan makanan terfermentasi 

seperti tempe. Makanan berbahan dasar jali terutama bubur sudah lama dijual, bubur jali 

yang bertekstur kental berbiji sangat disukai karena mirip dengan rasa bubur kacang 

hijau. Tepung jali juga diketahui dapat mensubtitusi tepung terigu dalam industri roti 

dengan ramuan 70% tepung terigu dan 30% tepung jali (Lim, 2013). Kandungan nutrisi 

yang terdapat pada biji jali dapat dilihat pada Tabel 1. Gambar biji jali dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

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

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Tabel 1. Kandungan nutrisi jali (Coix lacryma jobi L.) Dibanding biji-bijian lainnya 

Komposisi 

nutrisi 

Nilai dalam 100 gram bahan pangan 

Jali  Beras giling Jewawut 

Air (g) 23 12 11,9 

Energi (kkal) 324 357 364 

Protein (g) 11 8,4 9,7 

Lemak (g) 4,0 1,7 3,5 

Karbohidrat (g) 61 77,1 73,4 

Kalsium (mg) 213 147 28 

Fosfor (mg) 176 81 311 

Besi (mg) 11 1,8 5,3 

Thiamin (mg) 0,14 0,2 0,33 

 (Mahmud dan Zulfianto, 2009 dalam Juhaeti, 2015) 

 

Teknologi pengolahan jali cukup sederhana, murah, dan mudah dilakukan baik oleh 

industri skala rumah tangga maupun industri kecil. Untuk meningkatkan kegunaan jali 

sebagai sumber pangan, perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus dari hulu ke 
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hilir sehingga dapat dikembangkan sebagai tanaman pokok (Nurmala, 2013 dalam 

Rinaldy, 2016).  

 

1.2.2. Fermentasi 

Fermentasi menjadi salah satu proses pengolahan makanan yang umum dan populer di 

seluruh dunia (Battcock dan Azam-Ali, 1998). Fermentasi populer dikarenakan proses 

fermentasi dapat membuat makanan menjadi lebih awet. Selain itu  juga dapat 

memberikan cita rasa dan aroma yang enak, serta meningkatkan kandungan nutrisi pada 

makanan. Fermentasi merupakan proses perubahan secara kimiawi menjadi senyawa 

yang lebih sederhana dengan bantuan mikrorganisme (Jay, 2005).  

 

Dalam proses fermentasi terjadi proses perubahan substrat menjadi produk baru oleh 

mikroorganisme (Bourgaize, 1999). Kunci utama dalam proses fermentasi adalah 

mikroorganisme dan substrat (Bamforth, 2005). Produk fermentasi yang diinginkan 

dapat diperoleh jika mikroorganisme dan substrat yang digunakan tepat. Substrat 

merupakan materi organik yang menjadi sumber nutrien bagi mikroorganisme (Gandjar, 

2006). Substrat dapat berbentuk padat atau cair. Dalam proses fermentasi pemilihan 

substrat yang tepat sangat penting. Substrat yang tepat adalah substrat yang bisa 

memenuhi kebutuhan nutrient mikroorganisme yang akan dipakai dalam proses 

fermentasi (Waites, 2001).  Lama inkubasi selama proses fermentasi juga akan 

mempengaruhi hasil akhir dari produk. Proses inkubasi ini bertujuan untuk 

menumbuhkan jamur (Sayuti, 2015). 

 

Fermentasi kedelai menjadi tempe oleh Rhizopus oligosporus terjadi pada kondisi 

anaerob. Hasil fermentasi tergantung pada fungsi bahan pangan atau substrat mikroba 

dan kondisi sekelilingnya yang mempengaruhi pertumbuhannya. Dengan adanya 

fermentasi dapat menyebabkan beberapa perubahan sifat. Senyawa yang dipecah dalam 

proses fermentasi adalah karbohidrat (Winarno, 1980).  Selain meningkatkan mutu gizi, 

fermentasi juga mengubah aroma sehingga memiliki aroma khas tempe. Tempe segar 

mempunyai aroma lembut seperti jamur yang berasal dari aroma miselium jamur 

bercampur dengan aroma lezat dari asam amino bebas dan aroma yang ditimbulkan 

karena penguraian lemak yang terjadi selama proses fermentasi berlangsung. Aroma 
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yang lembut akan berubah menjadi tajam karena terjadi pelepasan amonia (Astawan, 

2004). 

 

Dalam proses fermentasi tempe kedelai, substrat yang digunakan adalah biji kedelai 

yang telah direbus, dan mikroorganisme yang digunakan adalah jamur tempe Rhizopus 

oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer (dapat kombinasi dua spesies atau 

tiga-tiganya). Kondisi lingkungan yang digunakan dalam proses fermentasi tempe 

kedelai  meliputi suhu 30
0
C, pH awal 6,8 serta kelembaban 70 – 80 % (Sarwono, 2005).  

Dengan adanya proses fermentasi itu kedelai yang dibuat tempe rasanya menjadi enak 

dan nutrisinya lebih mudah dicerna tubuh dibandingkan kedelai yang dimakan tanpa 

mengalami fermentasi. Keuntungan lain dengan dibuat tempe adalah bau langu hilang 

serta cita rasa dan aroma kedelai bertambah sedap. 

 

1.2.3. Inokulum tempe 

Inokulum tempe merupakan bahan yang mengandung biakan jamur tempe dan 

digunakan sebagai reagen yang mengubah bahan baku menjadi tempe. Inokulum tempe 

dapat membuat jamur tempe tumbuh dan melakukan proses fermentasi yang 

menyebabkan berubahnya sifat karakteristik bahan baku menjadi tempe (Kasmidjo, 

1990). Di dalam inokulum tempe terdapat 2 jenis jamur yang berperan antara lain 

Rhizophus oligosporus dan Rhizopus oryzae.  

 

Rhizophus oligosporus dan Rhizopus oryzae memiliki kemampuan untuk mengubah 

kandungan didalam biji kedelai menjadi asam amino dan protein (Imam dan Sukamto, 

1999). Rhizophus oligosporus mensintesis enzym proteaze lebih banyak sehingga 

menyebabkan peningkatan nilai gizi. Kemampuan dalam mengubah biji menjadi tempe 

meliputi aktivitas enzimatik, perkecambahan spora, dan penetrasi miselia jamur tempe 

kedalam jaringan biji. Selain itu Rhizophus oligosporus juga menghasilkan enzym 

amylase, selulase, dan xylanase. Jamur akan menguraikan lemak yang terdapat pada biji 

sehingga akan merubah kadar lemak pada biji (Sayuti, 2015). 
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1.2.4. Tempe 

Tempe merupakan salah satu produk hasil fermentasi. Bahan baku pembuatan tempe 

yang sering digunakan adalah kedelai. Selain kedelai dapat digunakan bahan lain seperti 

biji benguk, biji lamtoro, biji kacang hijau, kacang tanah, dan jenis kacang-kacang 

lainnya (Sarwono, 2005). Dalam pembuatan tempe inokulum yang biasa digunakan 

adalah jamur jenis Rhizophus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Selama proses 

fermentasi banyak perubahan yang terjadi, baik perubahan fisik, biokimia, dan 

mikrobiologi yang semuanya memiliki manfaat terhadap gizi dan kesehatan (Astawan, 

2004).   

 

Jamur pada tempe menghasilkan enzim pencernaan yang menyebabkan protein, lemak, 

dan karbohidrat pada tempe lebih mudah dicerna didalam tubuh. Oleh karena itu tempe 

sangat baik diberikan untuk segala umur dari bayi hingga lansia (Astawan, 2004). 

Menurut Kasmidjo (1990) tempe yang baik harus memenuhi syarat mutu secara fisik 

dan kimiawi. Ciri-ciri fisik tempe yang pertama, tempe memiliki warna yang putih hal 

ini disebabkan oleh adanya miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. 

Ciri-ciri yang kedua tempe memiliki tekstur yang kompak. Kekompakan tekstur tempe 

juga disebabkan oleh miselia-miselia jamur yang menghubungkan antara biji-biji 

kedelai. Kompak tidaknya tekstur tempe dapat diketahui dengan melihat lebat tidaknya 

miselia yang tumbuh pada permukaan tempe. Apabila miselia tampak lebat, hal ini 

menunjukkan bahwa tekstur tempe telah membentuk masa yang kompak, begitu juga 

sebaliknya. Ciri-ciri yang terakhir terdapat aroma dan rasa yang khas pada tempe. 

Terbentuknya aroma dan rasa yang khas pada tempe disebabkan terjadinya degradasi 

komponen-komponen dalam tempe selama berlangsungnya proses fermentasi. Tempe 

dengan kualitas buruk ditandai dengan permukaannya yang basah, struktur tidak 

kompak, adanya bercak bercak hitam, adanya bau amoniak dan alkohol, serta beracun 

(Astawan, 2004). Daya tahan tempe dipengaruhi oleh temperatur ruang tempat 

penyimpanan. Proses fermentasi akan terhambat jika disimpan pada temperatur yang 

rendah (Suprapti, 2003). SNI 3144:2009 menetapkan mengenai syarat mutu tempe. 

Sesuai dengan standar tersebut, berikut perincian standart tersebut : 
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Tabel 2. Kandungan gizi tempe  

No. Kriteria Satuan Persyaratan 

1 Keadaan 

1.1 Tekstur - 
Kompak, jika diiris tetap utuh (tidak 

mudah rontok) 

1.2 Warna - Putih merata pada seluruh permukaan 

1.3 Bau - 
Bau khas tempe tanpa adanya bau 

amoniak 

2 Kadar Air Fraksi massa, % Maks. 6,5 

3 Kadar Lemak Fraksi massa, % Min. 7 

4 Kadar Protein Fraksi massa, % Min 15 

5 Kadar Serat Kasar Fraksi massa, % Maks 2,5 

6 Cemaran Logam 

6.1 Kadmiumm (Cd) mg/kg Maks. 0,2 

6.2 Timbal (Pb) mg/kg Maks 0,25 

6.3 Timah (Sn) mg/kg Maks.40 

6.4 Merkuri (Hg)  mg/kg Maks. 0,03 

7 
Cemaran Arsen 

(As) 
mg/kg Maks. 0,25 

8 Cemaran Mikroba 

8.1 Coliform APM/g Maks. 10 

8.2 Salmonella sp. - Negatif/ 25 g 

Sumber : SNI 3144:2009 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh waktu inkubasi fermentasi tempe jali terhadap karakteristik 

nutrisi jali dan tempe jali. 

 


