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1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Roti merupakan salah satu produk pangan yang populer di masyarakat Indonesia. Pola konsumsi 

pada roti mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pola konsumsi pada nasi. 

Hal ini dibuktikan oleh data Rizka (2018), bahwa pada tahun 2015 peningkatan konsumsi roti 

meningkat dari 29.044 potong menjadi 52.143 potong. Sedangkan pola konsumsi nasi 

mengalami penurunan dari 8.708 porsi menjadi 7.926 porsi. Banyak masyarakat yang lebih 

memilih untuk mengkonsumsi roti terutama pada saat sarapan karena lebih praktis. Selain itu roti 

juga sering dihidangkan sebagai makanan camilan atau makanan penutup (dessert). Sebagian 

besar industri pangan juga memilih produk bakery sebagai salah satu peluang dalam bisnis 

makanan. Tingginya pola makan masyarakat terhadap roti serta banyak industri pangan yang 

memproduksi roti tentu akan berpengaruh terhadap penggunaan gandum sebagai bahan pangan 

utama dalam pembuatan roti. Roti atau produk bakery yang sering dijumpai di kalangan 

mayarakat merupakan roti yang umumnya terbuat dari tepung terigu. Roti yang terbuat dari 

bahan dasar tepung terigu ini mengandung gluten yang tinggi, sehingga beberapa orang yang 

memiliki penyakit gluten intolerance tidak dapat mengkonsumsi produk tersebut.  

 

Penggunaan tepung terigu yang semakin meningkat ini akan menyebabkan impor dari gandum 

juga semakin meningkat. Berikut adalah data impor gandum dari tahun 2010-2017 

 

Tabel 1. Jumlah Impor Gandum Tahun 2010-2017 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Impor Biji 

Gandum (juta ton) 
6,2 7,8 8,5 9,1 9,7 9,4 12,9 14 

(Badan Pusat Statistik, 2019) 
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Dari situasi ini, pemerintah ingin menekan jumlah impor dari gandum. Selain pemerintah, 

banyak mahasiswa juga yang ingin meminimalkan penggunaan gandum tersebut dengan cara 

substitusi tepung terigu dengan bahan lain seperti serealia. Dengan menggunakan metode 

substitusi tepung, tidak hanya jumlah impor saja yang dapat ditekan tetapi juga dapat 

meningkatkan efektivitas bahan yang dapat dihasilkan dari wilayah Indonesia sendiri. Potensi 

hasil dari biji jali yaitu antara 4-6 ton/ha (yang masih berkulit) atau 3-4 ton/ha (tanpa kulit) 

dengan jarak tanam umumnya 100 x 50 cm (Nurmala, 2010). Tanaman ini telah lama dikenal 

oleh masyarakat Indonesia, hanya saja tanaman ini sudah banyak ditinggalkan para petani dan 

hampir punah. Jali (Coix Lacryma-jobi L.) masih banyak dijumpai di Pulau Jawa seperti Gunung 

Kidul. Produksi yang terbatas di pasaran membuat Jali (Coix Lacryma-jobi L.) tidak dikenal oleh 

sebagian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penulis memilih Jali (Coix Lacryma-jobi L.) 

sebagai bahan substitusi tepung. Selain itu Jali (Coix Lacryma-jobi L.) ini mengandung protein, 

mineral, karbohidrat, vitamin serta senyawa fenol yang berperan sebagai antioksidan. Senyawa 

lain yang berperan sebagai antioksidan pada biji jali adalah asam ferulat, asam klorogenat dan 

asam kafeat (Anandito, 2012). 

 

Muffin merupakan salah satu produk pengembangan cake yang memiliki rasa manis dan bentuk 

menyerupai cup cake yang teksturnya padat. Sebagian besar masyarakat sudah menggunakan roti 

sebagai alternatif makan praktis untuk menggantikan nasi, tetapi tidak banyak orang yang 

menggunakan muffin sebagai alternatif tersebut. Muffin dapat memberi rasa kenyang dan 

memberi energi untuk beraktivitas karena bahan bakunya yang sebagian besar tepung. Hal ini 

yang menyebabkan penulis ingin melakukan percobaan untuk membuat Muffin cake dengan 

substitusi bahan utama tepung Jali (Coix Lacryma-jobi L.).  

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1 Mufffin Cake 

Menurut Rizka (2018), produk bakery digolongkan menjadi 4 klasifikasi, yaitu: 

 Roti: merupakan makanan yang terbuat dari bahan utama tepung terigu, yeast dan bahan 

tambahan seperti telur, margarin, susu dan gula. Beberapa contoh roti yaitu roti tawar, roti 

manis, rye bread dan country bread. 
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 Cake: merupakan produk makanan yang manis dengan bahan utama tepung terigu, telur, gula 

dan margarin. Beberapa contoh cake yaitu sponge cake, pound cake dan muffin cake. 

 Pastry: merupakan produk bakery yang terbuat dari bahan tepung terigu, lemak, garam, gula 

dan air. Ciri khas dari pastry adalah menggunakan bahan lemak semi padat (laminating fat) 

yang berperan dalam membentuk adonan. Contoh short crust dan puff pastry. 

 Cookies/biskuit: merupakan kue kering yang dibuat dengan bahan utama tepung terigu, telur 

dan margarin serta bahan tambahan seperti coklat, kacang almong, kacang mede dan 

sebagainya. Contoh produk biscuit yaitu cracker. 

 

Muffin adalah salah satu jenis cake yang terkenal sebagai sarapan populer di Amerika Serikat dan 

91% dari toko roti di Amerika Serikat menjual produk tersebut (Geera, 2011). Jenis cake dibagi 

menjadi 2, yaitu shortened dan unshortened dan muffin termasuk jenis shortened cake, yang 

berarti dalam proses pengembangannya menggunakan baking powder atau baking soda (Brown, 

2010). Muffin terbuat dari dari bahan utama tepung terigu, gula, margarine, telur, susu dan 

baking powder yang dikocok, dicampur dan diakhiri dengan proses pemanasan pada oven. 

Karakteristik khas pada muffin adalah bentuk menyerupai cupcake, permukaan atasnya merekah, 

tekstur bagian dalamnya padat, warna kuning keemasan dan rasa manis yang khas dari muffin 

(Rosmania, 2013). Struktur muffin yang terbentuk adalah karena sebagian besar bahan yang 

digunakan adalah tepung terigu. Protein yang terkandung dalam tepung terigu berfungsi 

membentuk struktur adonan. 

 

1.2.2 Biji Jali (Coix Lacryma-jobi L.) 

Tanaman Jali (Coix Lacryma-jobi L.) adalah salah satu tumbuhan jenis serealia (Irawanto, 2017). 

Kandungan pada Biji Jali (Coix Lacryma-jobi L.) tidak berbeda jauh dari beras, jali juga 

mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Menurut Damayanti (2016), kadar 

protein pada jali sekitar 11%, yang berarti sama dengan 150 kali lipat dari kadar protein beras 

dan jagung. Dilihat dari kandungan gizinya, jali mengandung pati yang bersifat lengket seperti 

tepung beras (Damayanti, 2016). Meskipun dalam publikasi FAO (Food and Agriculture 

Organization), jali sering dilewatkan sebagai tanaman sereal, tetapi jali kaya akan nutrisi dan 

sering dimanfaatkan sebagai makanan sumber energi atau digunakan sebagai cadangan makanan 

dalam mengatasi pangan yang langka di Negara-negara miskin. Biasanya jali difermentasi untuk 



4 

 

 

 

membuat bir, teh atau makanan ringan (Irawanto, 2017). Dalam penelitian Syahputri (2015), 

biskuit yang dibuat dengan bahan utama tepung jali menghasilkan tekstur yang keras dan 

berpasir karena struktur pati dan protein pada jali yang menyebabkan tekstur menjadi kasar. 

Selain itu pembuatan roti yang berasal dari tepung jali tidak mengalami pengembangan karena 

protein di dalam jali tersebut tidak dapat membentuk gluten. Dalam pembuatan muffin ini 

digunakan tepung jali yang telah diolah dengan cara fermentasi. 

 

 

Gambar 1. Biji Jali (Coix Lacryma-jobi L.) (Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

1.2.3 Fermentasi Biji Jali 

Selain dikonsumsi dalam olahan bubur, biji jali ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan tepung 

yang akan digunakan sebagai bahan baku utama untuk mengolah suatu produk makanan. Melalui 

proses fermentasi, biji jali akan menghasilkan tekstur yang lebih lunak. Hal ini disebabkan 

karena semakin lama proses fermentasi yang berlangsung maka akan meningkatkan aktivitas 

enzim dalam mendegradasi pati, sehingga air terikat yang bebas akan semakin banyak dan 

menyebabkan tekstur bahan menjadi lunak dan berpori (Anggraeni, 2014). 

 

1.2.4 Aktivitas Antioksidan pada Biji Jali 

Antioksidan merupakan senyawa yang memberi elektron, dimana memiliki peran mendonorkan 

satu elektronnya kepada senyawa dengan sifat oksidan sehingga dapat menghambat aktivitas 

senyawa oksidan tersebut. Antioksidan dapat membuat radikal bebas stabil dan menghambat 

reaksi berantai yang terjadi karena pembentukan radikal bebas tersebut (Liberty dkk, 2012). 
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Antioksidan yang terdapat di dalam Biji Jali (Coix Lacryma-jobi L.) merupakan antioksidan 

eksogen (antioksidan yang diperoleh di luar tubuh). Senyawa antioksidan pada Biji Jali (Coix 

Lacryma-jobi L.) dinyatakan sebagai senyawa antioksidan yang sangat kuat karena memiliki 

IC50 = 11,61 ± 0,95 µg/mL (ppm) (Mutiaraningtyas, 2018). Kategori seberapa kuat senyawa 

antioksidan dibagi menjadi 3, yaitu antioksidan lemah (IC50 = 151 – 200 ppm);  antioksidan 

sedang (IC50 = 100 – 150 ppm) dan antioksidan kuat  (IC50 = 50 – 00 ppm) (Mutiaraningtyas, 

2018). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas antioksidan yaitu suhu, tekanan, 

kandungan lipid, komponen kimia, oksigen dan konsentrasi antioksidan tersebut (Septiani, 

2018). 

 

Tabel 2. Kandungan Gizi Tepung Jali dan Tepung Terigu  

Kandungan Gizi Tepung Jali Tepung Terigu 

Air (%) 7.9 12 

Abu (%) 1.5 - 

Karbohidrat (%) 70.6 77.3 

Protein (%) 15.1 8.9 

Lemak (%) 4.6 1.3 

(Kurniasih, 2016) 

 

Dari tabel kandungan gizi diatas, dapat dilihat bahwa pada tepung jali memiliki kadar air dan 

kadar karbohidrat yang lebih rendah daripada tepung terigu, tetapi memiliki kadar abu, protein 

dan lemak yang lebih tinggi daripada tepung terigu. Kadar air, abu, lemak, karbohidrat dan 

protein yang terkandung dalam 1 cup muffin cake dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kandungan Proksimat Muffin Cake (Nurdjanah, 2017) 

 

 

 

 

Parameter Kadar  

Kadar air (%) 40 

Kadar abu(%) 3 

Lemak(%) 26,93 

Karbohidrat(%) 51,72 

Protein(%) 5,03 
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Taksonomi dan Diskripsi Tumbuhan Jali menurut Savitri (2010) : 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisio : Supermatophyta 

Divisio  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Poales 

Familia : Poaceae 

Genus  : Coix 

Genus  : Coix lacryma-jobi L. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung jali 

terhadap karakteristik fisikokimia muffin cake. Penambahan tepung jali dengan hasil muffin cake 

yang paling optimal dapat menjadi pedoman dalam memanfaatkan tepung jali sebagai substitusi 

pembuatan muffin cake dengan karakteristik fisikokimia yang dapat diterima oleh konsumen. 


