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4 PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini, digunakan Biji Jali sebagai bahan utama. Tepung Biji Jali (Coix Lacryma-

jobi L.) digunakan sebagai substitusi tepung terigu dalam pembuatan muffin cake. Tepung Biji 

Jali yang digunakan dalam pembuatan muffin cake akan menghasilkan karakteristik fisik dan 

kimia yang berbeda pada muffin cake. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung jali terhadap karakteristik fisikokimia muffin cake 

serta untuk mendapatkan muffin cake dengan formulasi paling optimal yang dapat diterima oleh 

konsumen. 

 

4.1 Kandungan Protein Pada Tepung Jali dan Tepung Terigu 

Berdasarkan Tabel 5., tepung jali memiliki kandungan protein yang lebih rendah dibandingkan 

kadar protein pada tepung terigu. Hal ini dikarenakan pada pembuatan tepung jali terdapat peran 

proses fermentasi. Selama proses fermentasi berlangsung, terjadi proses pemecahan protein atau 

hidrolisis protein oleh mikroba yang terdapat pada ragi tape. Mikroba tersebut adalah Rhizopus 

sp. Mikroba ini akan menghasilkan enzim protease yang menyebabkan ikatan protein putus dan 

terlarut dalam air (Syahputri, 2015). Rendahnya kadar protein pada tepung jali berpengaruh 

terhadap muffin cake yang dihasilkan, semakin besar jumlah tepung jali yang ditambahkan maka 

semakin rendah juga kadar protein pada muffin cake. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh 

pada Tabel 5. Muffin cake kontrol (100% terigu) memiliki kandungan protein yang paling tinggi 

dibandingkan muffin cake R1(70% terigu : 30% tepung jali), R2 (50% terigu : 50% tepung jali) 

dan R3 (30% terigu : 70% tepung jali). Hal ini disebabkan karena pada tepung terigu memiliki 

kandungan protein yang sangat tinggi yaitu sebesar 16,40% sedangkan pada tepung jali memiliki 

kandungan protein sebesar 9,16%. 

 

4.2 Karakteristik Kimia 

4.2.1 Kadar Air 

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa semakin besar jumlah tepung jali yang 

ditambahkan sebagai substitusi akan menghasilkan kadar air yang lebih rendah. Dari hasil 
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pengamatan juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara 4 formulasi muffin cake. 

Pada sampel kontrol dihasilkan rata-rata kadar air sebesar 22,75 ± 0,20; pada formulasi RI (30% 

jali : 70% terigu) dihasilkan rata-rata sebesar 21,70 ± 0,20; pada formulasi R2 (50% jali : 50% 

terigu) dihasilkan rata-rata sebesar 20,38 ± 0,45 dan pada formulasi R3 (70% jali : 30% terigu) 

dihasilkan rata-rata sebesar 19,08 ± 0,31. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kurniasih (2016) 

dalam penelitiannya yang menghasilkan kadar air pada tepung jali sebesar 7,9% dan pada tepung 

terigu sebesar 12%. Kadar air yang lebih rendah pada muffin cake dengan substitusi tepung jali 

juga mempengaruhi tekstur dari muffin cake. Pada saat dikonsumsi, muffin cake dengan 

penambahan tepung jali terasa lebih kasar, sedangkan pada muffin cake yang lebih banyak 

mengandung tepung terigu memiliki tekstur lebih lembut. Hal ini juga didukung dengan 

penelitian Arinda (2015), yang menyatakan bahwa tekstur biskuit yang terbuat dari bahan utama 

tepung jali menghasilkan tekstur yang lebih keras dan berpasir, hal ini dikarenakan adanya 

kandungan pati dan protein pada jali.  

Selain itu rendahnya kadar air yang dihasilkan dipengaruhi oleh perubahan air terikat menjadi air 

bebas dan mudah menguap selama proses fermentasi. Sebelum dilakukan proses fermentasi, 

sebagian molekul air bersama sebagian molekul lainnya yang mengandung atom oksigen, 

nitrogen, garam, protein dan karbohidrat membentuk hidrat. Kemudian saat berlangsungnya 

fermentasi, enzim mikroba akan memecah karbohidrat, garam, protein serta senyawa organik 

lainnya yang menyebabkan air terikat menjadi air bebas. Air bebas tersebut akan menguap pada 

saat proses pengeringan dan kadar air menjadi turun (Syahputri, 2015). Kadar air muffin cake 

yang dihasilkan sudah memenuhi standart yaitu dibawah 40% (Nurdjanah, 2017) untuk semua 

sampel. 

 

4.2.2 Kadar Abu 

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa semakin besar jumlah tepung jali yang 

ditambahkan pada produk, maka semakin besar juga kadar abu yang dihasilkan. Pada muffin 

cake kontrol, dihasilkan rata-rata kadar abu sebesar 1,26 ± 0,10; pada muffin cake R1 (30% jali : 

70% terigu) dihasilkan rata-rata kadar abu sebesar 1,45 ± 0,05; pada muffin cake R2 (50% jali : 

50% terigu) dihasilkan rata-rata sebesar 1,48 ± 0,09 dan pada muffin cake R3 (70% jali : 30% 

terigu) dihasilkan rata-rata sebesar 1,63 ± 0,09. Dapat dilihat pada hasil pengamatan bahwa kadar 
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abu antara sampel R1 dan R2 tidak menghasilkan perbedaan nyata yang signifikan, tetapi pada 

sampel kontrol memiliki perbedaan nyata yang signifikan terhadap kada abu R1, R2 dan R3. Hal 

ini disebabkan karena penambahan tepung jali sebagai substitusi hanya memiliki peningkatan 

yang sedikit diantara 3 formulasi (R1, R2 dan R3), dari 30% kemudian 50% dan 70%. Kadar abu 

yang dihasilkan pada muffin cake sudah memenuhi standart yaitu dibawah 3% (Nurdjanah, 

2017). 

 

4.2.3 Kadar Protein 

Berdasarkan hasil pengamatan, semakin besar jumlah tepung jali yang ditambahkan, maka kadar 

protein pada produk akan semakin turun. Pada muffin cake dengan formulasi kontrol (tanpa 

penambahan tepung jali) dihasilkan protein sebesar 8,78 ± 0,10; pada muffin cake R1 sebesar 

7,65 ± 0,21; pada muffin cake R2 sebesar 7,27 ± 0,18 dan pada muffin cake R3 sebesar 6,77 ± 

0,09. Penurunan kandungan protein terhadap peningkatan tepung jali dipengaruhi oleh proses 

fermentasi pada biji jali selama proses pembuatan tepung. Proses fermentasi biji jali dilakukan 

selama 72 jam, semakin lama proses fermentasi maka semakin turun kandungan proteinnya. Hal 

ini terjadi karena adanya proses hidrolisis yang membuat protein terurai menjadi senyawa yang 

lebih sederhana oleh mikroba yang terdapat pada ragi tape, salah satunya adalah Rhizopus sp. 

Rhizopus sp. menghasilkan enzim protease dan menyebabkan ikatan protein putus dan terlarut 

dalam air sehingga struktur yang diperoleh lebih lunak (Syahputri, 2015). 

 

Selain itu, perbedaan kandungan protein pada tepung terigu dan tepung jali juga mempengaruhi 

karakteristik fisik pada produk muffin cake, dimana muffin cake yang terbuat dari tepung terigu 

menghasilkan pengembangan yang lebih besar dibandingkan dengan muffin cake yang diberi 

tambahan tepung jali. Hal ini dikarenakan protein di dalam jali tidak dapat membentuk gluten 

(Arinda, 2015). Hasil yang diperoleh antar sampel menunjukkan adanya perbedaan nyata yang 

signifikan. 

 

4.2.4 Kadar Lemak 

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh data yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah 

tepung jali yang ditambahkan, maka semakin tinggi kadar lemak yang dihasilkan. Pada formulasi 

kontrol (tanpa penambahan tepung jali) dihasilkan rata-rata lemak sebesar 21,20 ± 0,29; pada 
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muffin cake R1 (30% jali : 70% terigu) dihasilkan rata-rata lemak sebesar 22,67 ± 0,20; pada 

muffin cake R2 (50% jali : 50% terigu) dihasilkan rata-rata sebesar 23,70 ± 0,70 dan pada muffin 

cake R3 (70% jali : 30% terigu) dihasilkan rata-rata sebesar 24,90 ± 0,30. Hasil tersebut sesuai 

dengan pernyataan Kurniasih (2016), bahwa pada tepung jali diperoleh kandungan lemak yang 

lebih tinggi daripada tepung terigu yaitu 4,6% pada tepung jali dan 1,3% pada tepung terigu. 

 

Lemak pada muffin cake meningkat hingga diatas 20%, hal ini dikarenakan terdapat bahan 

tambahan lain yang digunakan seperti telur, margarin, yoghurt dan cokelat putih. Menurut 

Panganku.org (2018) kandungan lemak pada telur sebesar 10,8%, kandungan lemak pada 

margarin sebesar 81% dan kandungan pada yoghurt sebesar 2,5%. Sedangkan untuk cokelat 

putih mengandung lemak kakao sebesar 20% (Wahyuni, 2018). Dari 12 sampel yang dihasilkan, 

muffin cake memiliki nilai yang sesuai dengan penelitian Nurdjanah (2017) yaitu 26,93%. Dari 

pengujian kadar lemak diperoleh hasil dengan adanya perbedaan nyata yang signifikan diantara 4 

sampel. 

 

4.2.5 Kadar Karbohidrat 

Berdasarkan hasil pengamatan, tidak ada perbedaan nyata yang signifikan diantara kadar 

karbohidrat pada muffin cake kontrol dan R1, begitu juga pada muffin cake R2 dan R3. Dalam 

penelitian Kurniasih (2016), kandungan karbohidrat pada tepung terigu sebesar 77,3% dan pada 

tepung jali sebesar 70,6%, yang menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat pada tepung terigu 

lebih besar dibandingkan dengan tepung jali. Sedangkan menurut data yang diperoleh, terjadi 

peningkatan karbohidrat dengan adanya substitusi tepung jali. Hal ini dipengaruhi oleh nilai 

komponen gizi lain yang rendah, semakin tinggi kadar karbohidrat yang diperoleh menunjukkan 

bahwa semakin rendah komponen gizi lain dan sebaliknya (Afrisanti, 2010). Menurut Afrisanti 

(2010), terdapat korelasi diantara karbohidrat dengan komponen lain yaitu air, abu, protein dan 

lemak. 

 

4.2.6 Kadar Antioksidan 

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh data yang menunjukkan adanya perbandingan lurus 

dari penambahan tepung jali terhadap kadar antioksidan pada muffin cake. Pada muffin cake 

kontrol (tanpa penambahan tepung jali) dihasilkan aktivitas antioksidan sebesar 36,82 ± 2,03; 
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pada muffin cake R1 (30% jali : 70% terigu) dihasilkan aktivitas antioksidan sebesar 41,93 ± 

2,11; pada muffin cake R2 (50% jali : 50% terigu) dihasilkan aktivitas antioksidan sebesar 49,06 

± 1,01 dan pada muffin cake R3 (70% jali : 30% terigu) dihasilkan aktivitas antioksidan sebesar 

52,20 ± 0,70. Komponen yang menyebabkan tingginya aktivitas antioksidan di dalam biji jali 

tersebut adalah komponen fenolik, yaitu 4-ketopinoresinol, coniferyl alcohol, syringic acid, 

ferulic acid, mayuenolide dan syringaresinol (Septiani, 2018). 

 

Hasil tersebut juga didukung dengan pernyataan Mutiaraningtyas (2018), yang menyebutkan 

bahwa senyawa antioksidan pada jali sangat kuat yaitu IC50 = 11,61 ± 0,95 µg/mL (ppm). 

Sedangkan tepung terigu memiliki aktivitas antioksidan sebesar 3,92% (Nintami, 2012). Menurut 

Mutiaraningtyas (2018), aktivitas antioksidan dibagi menjadi 3 kategori yaitu antioksidan lemah 

(IC50 = 151 – 200 ppm);  antioksidan sedang (IC50 = 100 – 150 ppm) dan antioksidan kuat  

(IC50 = 50 – 00 ppm). Biji jali (Coix Lacryma jobi-L.) termasuk kategori aktivitas antioksidan 

kuat.  

 

4.3 Karakteristik Fisik 

 

4.3.1 Volume Pengembangan 

Berdasarkan hasil pengamatan, nilai volume pengembangan tertinggi diperoleh muffin cake 

dengan formulasi kontrol. Rata-rata yang diperoleh muffin cake kontrol adalah 10,29% ± 0,32, 

pada muffin cake formulasi R1 (30% jali : 70% terigu) diperoleh rata-rata 6,48% ± 0,42, pada 

muffin cake formulasi R2 (50% jali : 50% terigu) diperoleh rata-rata 5,57% ± 0,29 dan pada 

muffin cake formulasi R3 (70% jali : 30% terigu) diperoleh rata-rata 4,76% ± 0,19.  

 

Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah tepung jali yang 

ditambahkan, maka akan semakin rendah volume pengembangan yang dihasilkan. Hal ini 

disebabkan karena kandungan protein pada tepung jali tidak dapat membentuk gluten, sedangkan 

protein di dalam tepung terigu dapat membentuk gluten dan menghasilkan muffin cake yang 

lebih mengembang (Arinda, 2015) sehingga dapat membentuk karakteristik muffin yaitu 

permukaan yang merekah (Rosmania, 2013). Peranan gluten yang terdapat dalam protein gliadin 

dan glutenin adalah mempertahankan gas CO2 sehingga pori-pori yang terbentuk lebih seragam 
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(Rismaya, 2018). Tepung biji jali tidak mengandung protein yang dapat membentuk struktur 

jaringan gluten, yang membuat gluten di dalam adonan akan menurun dan adonan tidak bisa 

mempertahankan gas selama proses pemanasan atau pemanggangan sehingga menghasilkan 

volume pengembangan yang rendah (Rismaya, 2018). 

 

Selain itu menurut Arinda (2015), pati yang terkandung dalam tepung jali juga menyebabkan 

produk bakery menjadi keras dan berpasir. Kandungan pati tersebut dapat menyebabkan derajat 

gelatinisasi meningkat sehingga amilosa yang terlepas juga semakin banyak. Amilosa akan 

menghasilkan massa adonan yang elastis saat bereaksi dengan jaringan gluten, adonan yang 

elastis ini berperan dalam pembentukan kerangka muffin (Rismaya, 2018). 

 

4.3.2 Tekstur 

Hasil analisis dengan uji one-way anova (Duncan) menunjukkan bahwa pada formulasi kontrol, 

R1, R2 dan R3 terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kenaikan kekerasan. Pada muffin 

kontrol diperoleh rata-rata 109,14 ± 0,83, pada muffin R1 (30% jali : 70% terigu) diperoleh rata-

rata 117,95 ± 0,30, pada muffin R2 (50% jali : 50% terigu) diperoleh rata-rata 133,16 ± 0,5 dan 

pada muffin R3 (70% jali : 30% terigu) diperoleh rata-rata 161,87 ± 0,79. Dari hasil pengamatan, 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kandungan tepung jali dalam adonan muffin cake maka 

semakin besar hardness yang dihasilkan, yang menunjukkan kekerasan muffin cake. Hasil 

tersebut sesuai dengan penelitian Syahputri (2015), yang menyatakan bahwa produk 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, kekerasan muffin cake jali yang meningkat dapat disebabkan adanya komponen serat 

pangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan muffin cake kontrol. Menurut panganku.org 

(2018), serat yang terkandung di dalam biji jali adalah 3,1 gram, sedangkan serat pangan untuk 

tepung terigu hanya 0,3 gram. Pati dalam tepung jali merupakan komponen sumber serat yang 

dapat menyebabkan penurunan kelembutan muffin, karena matrik-matrik crumb akan menjadi 

lebih kompak serta dapat menurunkan kemampuan adonan untuk mengembang selama 

pemanggangan (Rismaya, 2017). Muffin cake jali memiliki struktur yang lebih kompak, volume 
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pengembangan yang rendah, tekstur kurang berpori dan berongga sehingga gaya yang diperlukan 

untuk deformasi menjadi meningkat. 

4.3.3 Warna 

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 7., diketahui bahwa nilai L* terbesar diperoleh muffin 

cake dengan formulasi kontrol yaitu 89,28 ± 3,13. Semakin besar jumlah tepung jali yang 

ditambahkan pada formulasi R1,R2 dan R3 menghasilkan warna L* yang lebih rendah atau 

menunjukkan warna yang lebih gelap. Hal ini disebabkan karena proses pemanasan yang 

dilakukan sebanyak 2 kali pada pembuatan tepung jali, yaitu proses pengeringan cabinet dryer 

selama 2 jam dan proses pengeringan cabinet dryer selama 24 jam. 

 

Untuk hasil warna a* tidak terdapat perbedaan nyata secara signifikan pada formulasi muffin 

cake R2 dan R3. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penambahan tepung jali yang sedikit 

yaitu 20%. Muffin cake dengan formulasi kontrol, R1 dan R2 mengarah ke warna hijau (-), 

sedangkan untuk muffin cake formulasi R3 mengarah ke warna merah. Hal ini menunjukkan 

bahwa warna pada muffin formulasi R3 merupakan warna yang paling gelap, karena penambahan 

tepung jali yang semakin banyak.  

 

Untuk hasil warna b*, tidak terdapat perbedaan nyata secara signifikan pada formulasi muffin 

cake R2 dan R3. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penambahan tepung jali yang sedikit 

yaitu 20%.. Semakin banyak formulasi dengan penambahan tepung jali, maka semakin rendah 

nilai yang dihasilkan (lebih mengarah ke warna biru). Penurunan warna ini disebabkan oleh 

meningkatnya konsentrasi tepung jali yang ditambahkan, menghasilkan warna yang semakin 

gelap. Warna gelap tersebut dikarenakan proses pemanasan yang dilakukan sebanyak 2 kali pada 

pembuatan tepung jali, yaitu proses pengeringan cabinet dryer selama 2 jam dan proses 

pengeringan cabinet dryer selama 24 jam. 

 

4.4 Karakteristik Sensori 

Berdasarkan hasil pengamatan Tabel 8., diperoleh data yang menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan nyata yang signifikan diantara 3 formulasi muffin cake. Pada formulasi R1 diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 2,53 ± 0.68, pada formulasi R2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,15 ± 0.62 

dan pada R3 sebesar 1,33 ± 0.66. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa warna yang paling 
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disukai oleh panelis adalah muffin cake dengan formulasi R1 (30% jali : 70% terigu). Penurunan 

tingkat kesukaan terhadap konsentrasi jali yang ditambahkan dapat disebabkan karena warna biji 

jali yang berkontribusi terhadap pembuatan muffin. Muffin cake dengan penambahan biji jali 

memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan dengan muffin kontrol, hal ini disebabkan karena 

proses pemanasan yang dilakukan sebanyak 2 kali pada pembuatan tepung jali. Parameter warna 

ini biasanya digunakan sebagai parameter utama suatu mutu bahan, karena warna yang pertama 

kali dilihat oleh panelis. Warna yang tidak menyimpang akan memberikan kesan kepada panelis 

terhadap penilaiannya sendiri (Septiani, 2018). 

 

Parameter kedua yang dianalisis adalah rasa. Berdasarkan hasil pengamatan, pada formulasi R1 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 1,85 ± 0.80, pada formulasi R2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 

2,43 ± 0.68 dan pada formulasi R3 diperoleh nilai rata-rata sebesar 1,73 ± 0.82. Dari data 

tersebut dapat diketahui bahwa muffin cake R1 tidak berbeda nyata dengan muffin cake R3. 

Sedangkan muffin cake R2 berbeda nyata secara signifikan terhadap muffin cake R1 dan R3. Hal 

ini disebabkan karena panelis yang berkontribusi dalam analisis sensori ini merupakan panelis 

tidak terlatih yang penilaiannya tidak didasarkan pada sensitivitas (Mutiaraningtyas, 2018). Hasil 

analisis sensori dengan parameter rasa menunjukkan bahwa produk muffin cake dengan 

formulasi R2 (50% jali : 50% terigu) adalah produk yang paling disukai oleh panelis (dapat 

diterima).  

 

Parameter ketiga yang dianalisis adalah tekstur. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak terdapat 

perbedaan nyata diantara ketiga formulasi muffin cake. Tetapi nilai rata-rata tertinggi diperoleh 

muffin cake dengan formulasi R2 (50% jali : 50% terigu), yang menunjukkan bahwa tekstur 

muffin cake formulasi R2 merupakan muffin yang paling disukai. Sedangkan nilai rata-rata 

terendah diperoleh muffin cake dengan formulasi R3 (70% jali : 30% terigu). Hal ini disebabkan 

kandungan pati dan serat yang tinggi pada tepung jali sehingga terjadi perubahan tekstur pada 

muffin cake (Rismaya, 2017). 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dapat dilihat pada Tabel 8., secara keseluruhan muffin cake 

yang paling disukai oleh panelis yaitu muffin cake dengan formulasi R2 yang menggunakan 

bahan utama tepung terigu sebanyak 50% dan tepung jali sebanyak 50%. Nilai rata-rata yang 
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diperoleh sebesar 2,18 ± 0.75. Tetapi diantara formulasi R1 dan R2 tidak terdapat perbedaan 

nyata secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan formulasi tepung jali yang 

perbandingannya tidak terlalu banyak (hanya 20%). Selain itu, panelis yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan panelis yang tidak terlatih sehingga sensitivitasnya masih rendah 

(Mutiaraningtyas, 2018) 

 

 


