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1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Jali (Coix lacryma-jobi L.) merupakan serealia yang belum dimanfaatkan secara optimal 

di Indonesia. Awalnya, biji jali merupakan obat herbal di China yang memiliki manfaat 

untuk kesehatan karena mengandung anodin, anti-inflamasi, antipiretik, antiseptik, 

antispasmodik, hipoglikemik, hipotensif, sedatif dan vermifuge (Duke dan Ayensu, 1985 

dalam Khongjramsiri et al., 2009). Biji jali juga memiliki aktivitas antioksidan yang 

tinggi karena mengandung senyawa-senyawa fenolat (Kuo et al., 2001 dalam 

Khongjeamsiri et al., 2009). Kandungan gizi tepung biji jali  yakni, karbohidrat, fosfor, 

dan kadar proteinnya sekitar 11%, sekitar 150 kali lipat daripada kadar protein jagung 

dan beras (Kuncoro dan Saribi, 2000 dalam Damayanti, 2016). Biji jali berpotensi 

sebagai sumber bahan pangan alternatif yang cukup bergizi sehingga memiliki dapat 

dijadikan sebagai tepung yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai olahan 

makanan. Biji jali dapat diolah menjadi tape, bubur, dan juga kue yang menggunakan 

tepung jali sebagai tepung campuran (Nurmala, 2009).  

 

Kukis brownies adalah sebuah penganan yang dipanggang, berbentuk persegi, datar atau 

bar, maupun bulat pipih yang mana merupakan pengembangan dari produk brownies 

panggang. Kukis Brownies adalah salah satu jenis hard kukis yang berwarna cokelat 

kehitaman. Tekstur kukis brownies lebih kering dibandingkan dengan browies 

panggang dan brownies kukus (Astawan, 2009). Bahan utama dari pembuatan kukis 

brownies adalah tepung terigu dengan protein sedang. Penggunaan tepung terigu 

mencapai 20-35% untuk roti dan 10-15% untuk biskuit dari total kebutuhan tepung 

terigu di Indonesia. Hal tersebut sangat mempengaruhi impor gandum yang merupakan 

bahan baku tepung terigu. Saat ini konsumsi gandum Indonesia per tahun mencapai 21 

kg/kapita, terbesar kedua setelah beras. Berdasarkan Statistik Konsumsi Pangan (2017), 

konsumsi tepung terigu di Indonesia mengalami peningkatan sejak 2013 dari 1.251 

kapita / tahun menjadi 2.586 kapita / tahun pada tahun 2017. Program diversifikasi 

pangan berbasis produk lokal belum berhasil, sehingga konsumsi pangan berbasis terigu 

masih sangat tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu pembuatan tepung jali (Coix lacryma-

jobi L.) yang difermentasi dengan ragi tape diharapkan dapat mengurangi konsumsi 

tepung terigu, dapat meningkatkan nilai gizi produk, disamping itu penggunaan tepung 
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biji jali dapat memanfaatkan hasil pertanian lokal Indonesia, dan mampu memberi 

variasi lain yang berbeda terhadap olahan biji jali. Sehingga jali dapat kembali dikenal 

dan digemari oleh masyarakat luas. 

 

Biji jali memiliki kandungan protein dan serat kasar yang cukup tinggi (Astarina, 2015). 

Saat ini kukis brownies telah menjadi salah satu makanan populer di Indonesia, oleh 

sebab itu akan dilakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan tepung jali (Coix 

lacryma-jobi L.) yang difermentasi dengan ragi tape sebagai substitusi tepung terigu 

terhadap karakteristik kimia, fisik dan sensori kukis brownies. Selain itu menurut 

penelitian yang dilakukan oleh (Syahputri & Wardani, 2015), tepung jali yang dibuat 

dengan cara penggilingan tanpa fermentasi, pada saat diaplikasikan dalam pembuatan 

kukis akan menghasilkan warna yang gelap dan tekstur yang berpasir saat dikonsumsi. 

Oleh sebab itu tepung jali yang disubstitusikan dalam pembuatan kukis brownies kali 

ini difermentasi dengan ragi tape sehingga diharapkan tidak menghasilkan tekstur 

berpasir pada kukis saat dikonsumsi.  

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Biji Jali 

Biji jali dikenal dengan nama Hanjeli di Indonesia. Jali (Coix lacryma-jobi L.) 

merupakan sejenis tumbuhan biji-bijian (serealia) tropika dari suku rumput-rumputan. 

Gambar tanaman jali dapat dilihat pada Gambar 1. Klasifikasi tanaman jali berdasarkan 

Savitri (2010) adalah sebagai berikut: 

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.  

Species     :  Coix lacryma-jobi L.          
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Gambar 1. Tanaman Jali (Sumber : Savitri, 2010) 

 

Jali (Coix Lacryma-jobi L.) termasuk dalam famili Poaceae (rumput-rumputan) yang 

menghasilkan biji yang dapat dimakan (edible grains) seperti serealia lain (gandum, 

jagung, millet, barley) (Cahyani, 2010). Tanaman jali merupakan tanaman tahan kering. 

Tinggi tanaman jali mencapai 174-185 cm dan  mempunyai 6 cabang dimana masing-

masing cabang tersebut mengeluarkan biji. Tanaman yang berumur 144 hari ini 

mempunyai anakan 2-3. Jumlah biji rata-rata 230 butir/batang (Bppt Tepus, 2011 dalam 

Cahyani 2010). Biji dari jali itu sendiri memiliki bentuk bulat kerucut, keras, licin dan 

mengkilat berwarna cokat kehitaman. Menurut FAO, jali memiliki 2 varietas yaitu 

varitas cangkang lembut yang dapat dimakan (Coix lacryma-jobi var. ma-yuen) dan 

varietas cangkang keras (Coix lacryma-jobi var.stenocarpa and var. monilifer) yang 

sering dipakai sebagai manik-manik ornament. Di Indonesia sendiri varietas cangkang 

lembut (Coix lacryma-jobi var. ma-yuen) lebih dikenal dengan sebutan jali ketan 

(Gambar 2), jenis ini memiliki cangkang yang tipis dan mudah dipecahkan, sehingga 

mudah untuk mendapatkan biji dalamnya untuk bahan makanan (Qosim dan Nurmala, 

2011). Sedangkan varietas cangkang keras (Coix lacryma-jobi var.stenocarpa and var. 

monilifer) tumbuh liar dan seringkali dianggap gulma, di Indonesia lebih dikenal 

dengan sebutan Jali Batu (Gambar 3). Kandungan gizi dalam 100 g biji jali dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
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Gambar 2. Biji Jali Ketan (Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 3. Biji Jali Batu (Sumber : Nurmala, 2011) 

 

Tabel 1. Komposisi gizi dalam 100 g biji jali 

No Komponen Zat Gizi 
Jumlah 

A B C D 

1 Energi (kalori) 324 - 306 380 

2 Protein (gram)   11 9,1 - 23      12,0      15,4 

3 Lemak (gram)    4      0    -   0,61       6,7        6,2 

4 Karbohidrat (gram)   61 58,3  - 77,2     64,9      65,3 

5 Serat (gram)        3,1      0,3  -    8,4 - - 

6 Kalsium (mili gram) 213  - 46   25 

7 Fosfor (mili gram) 176  - 148 435 

8 Besi (mili gram)   11  -       0,7    5 

9 Vit B1 (mili gram)        0,14  - -         0,28 

10 Vit C (mili gram)   0  - 0   0 

11 Kadar Air (gram) 23   10,1   - 15  15 - 

12 Abu (gram)      1,0     0,7   -   2,6      1,4     1,9 

Sumber : (A) Tabel Komposisi Pangan Indonesia, 2018; (B) PROSEA (Plant Resources 

of South-East Asia), dalam Rick Burnette, 2012; (C) Leung,1972 dalam Cahyani, 2010; 

(D) Center New Crops and Plants Products, 1996 dalam Cahyani 2010 
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1.2.2 Tepung Biji Jali 

Jenis biji jali yang dipakai dalam pembuatan tepung adalah biji jali ketan. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syahputri dan Wardani (2015), tepung jali 

yang dibuat dengan cara penggilingan tanpa fermentasi, pada saat diaplikasikan dalam 

pembuatan kukis akan menghasilkan warna yang gelap dan tekstur yang berpasir saat 

dikonsumsi. Hal ini diduga karena jali memiliki struktur biji yang keras (terdapat 

matriks pati dan protein) sehingga menyebabkan  tekstur tepung jali kasar. Sedangkan 

untuk warna yang kurang cerah atau gelap diduga karena adanya protein dimana apabila 

protein pada tepung-tepungan bereaksi dengan gula pereduksi akan menyebabkan 

terjadinya reaksi pencoklatan membentuk senyawa mellanoidin. Untuk mengurangi 

tekstur yang berpasir dan warna yang cenderung gelap maka sebelum dilakukan 

penepungan terlebih dahulu dilakukan proses fermentasi pada biji jali. Menurut 

Syahputri dan Wardani (2015), tepung biji jali fermentasi memiliki tekstur yang lebih 

halus. Hal ini disebabkan karena pada saat proses fermentasi enzim pektinolitik dan 

selulolitik  yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang tumbuh selama proses fermentasi 

dapat menghancurkan dinding sel biji jali tersebut sehingga terjadi pelunakan granula 

pati. Adanya proses fermentasi juga dapat mencegah reaksi maillard karena menurut 

Chotimah (1999), reaksi maillard dapat  dicegah dengan menghilangkan gugus aldehid 

dari karbohidrat melalui teknik fermentasi. Pada saat fermentasi, komponen gula  akan 

dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana.  

 

Berdasarkan penelitian Syahputri dan Wardani (2015) fermentasi dalam pembuatan 

tepung jali dapat dilakukan dengan berbagai metode peragian. Ragi yang digunakan 

adalah ragi tape. Ragi tape mengandung mikroorganisme terutama golongan kapang dan 

khamir. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme yang memiliki peran 

utama pada ragi tape karena enzim yang dihasilkan Saccharomyces cerevisiae dapat 

mengubah substrat menjadi gula dan alkohol (Sulistiantari & Rahayu, 1990 dalam 

Syahputri dan Wardani, 2015). Adanya penurunan selulosa selama fermentasi, dapat 

menyebabkan tekstur biji jali menjadi semakin lunak. Menurut Syahputri dan Wardani 

(2015), metode peragian yang dapat menghasilkan produk terbaik adalah dengan cara 

merendam biji jali di dalam larutan ragi tape 1% selama 72 jam. Oleh sebab itu, metode 

penepungan biji jali dalam penelitian kali ini mengacu pada percobaan yang telah 
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dilakukan oleh  Syahputri dan Wardani (2015) dimana biji jali direndam dengan larutan 

ragi tape 1% selama 72 jam.  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kartini dan Putri (2018), tepung jali yang 

difermentasi dengan ragi tape memiliki kandungan serat kasar yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan tepung terigu. Oleh sebab itu pada penelitian kali ini diharapkan 

dengan adanya penambahan tepung jali dapat meningkatkan kandungan serat kasar pada 

kukis brownies. Karakteristik kimia biji jali dan tepung jali yang difermentasi selama 72 

jam dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Karakteristik Kimia Biji Jali dan Tepung Jali Fermentasi 

Komponen 
Biji Jali (%) Tepung Jali Fermentasi (%) 

A B A B 

Air  10,05  10,00 9,18 3,33 

Pati 51,13  69,74 37,46  57,95 

Amilosa  22,46  22,59 29,95  29,06 

Amilopektin  77,54  - 70,05  - 

Protein   9,07  8,64 5,58  5,69 

Serat Kasar  15,34  - 13,84  - 

Sumber : (A) Kartini dan Putri, 2018 (B) Syahputri dan Wardani, 2015 

 

1.2.3 Kukis Brownies  

Menurut SNI (2011), kukis merupakan produk makanan kering yang dibuat dengan 

memanggang adonan yang berbahan dasar tepung terigu, lemak, dan bahan pengembang 

dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan lain. Sedangkan brownies merupakan 

jenis cake cokelat yang padat dan terbuat dari tepung terigu, lemak, gula pasir dan 

coklat yang dimasak dengan cara dipanggang (Ismayani, 2007 dalam Faridatul, 2015 ). 

Menurut Manley (2000), kukis terbagi menjadi 2 yaitu hard cookies dan soft cookies. 

Tekstur dari hard cookies lebih kering dan lebih keras dibandingkan soft cookies. Soft 

cookies memiliki tekstur yang lembut dan chewy di dalam namun kering di luar. Kukis 

brownies merupakan pengembangan dari produk brownies. Kukis brownies termasuk 

kedalam hard cookies sehingga memiliki tekstur yang kering dan tidak membutuhkan 

pengembangan yang tinggi (Sulistiyo, 2006).  
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1.2.3.1 Bahan Dasar Kukis Brownies 

Bahan dasar pembuatan kukis brownies antara lain tepung terigu, gula pasir, telur, 

garam, minyak dan bahan tambahan lain. Tepung terigu yang digunakan adalah tepung 

terigu protein sedang sehingga akan menyerap sedikit air. Tepung terigu protein sedang 

akan menghasilkan kukis yang renyah atau tidak keras (Pyler, 1988, Hui, 2006). Gula 

pasir bertindak sebagai agen pengeras. Semakin banyak gula yang digunakan maka 

semakin keras kukis yang dihasilkan karena gula akan mengalami rekristalisasi setelah 

pemanggangan (Manley, 2000). Telur berperan sebagai penyatu adonan, membantu 

dalam pengembangan volume adonan, dan meningkatkan flavor (Sultan, 1981 dalam 

Turisyawati, 2011). Kuning telur berperan dalam rasa dan tekstur kukis yang dihasilkan 

karena kuning telur mengandung lesitin yang berperan sebagai emulsifier sehingga 

dapat menghasilkan kukis yang renyah dan putih telur akan menghasilkan adonan yang 

kompak. Garam ditambahkan untuk menetralkan rasa manis pada kukis. Selain itu 

garam juga dapat mengurangi kelengketan adonan. Konsentrasi garam yang paling 

efektif ditambahkan antara 0,5 – 1,0% (Sumnu & Sahin, 2009). Penambahan minyak 

dapat meningkatkan rasa dan struktur kukis. Selain itu juga dapat menghasilkan kukis 

dengan kerenyahan dan kelembutan yang diinginkan (Manley, 2000). Bahan tambahan 

lain yang digunakan dalam pembuatan kukis brownies adalah cokelat. Cokelat berperan 

sebagai pewarna dan pemberi flavor cokelat pada kukis brownies. Selain itu juga 

berperan sebagai penguat aroma (Manley, 2000).  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menentukan formulasi yang optimal 

untuk pembuatan kukis brownies, mengetahui pengaruh penambahan tepung biji jali 

yang difermentasi sebagai substitusi tepung terigu terhadap karakteristik kimia, fisik 

dan sensori kukis brownies. 


