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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Roti manis termasuk salah satu produk bakery yang digemari di Indonesia. Beberapa 

kalangan masyarakat terutama yang memiliki mobilitas tinggi atau sibuk menjadikan 

roti sebagai menu sarapan menggantikan nasi. Bahan baku utama yang digunakan dalam 

proses pembuatan roti manis adalah tepung terigu. Sebagian besar penggunaan tepung 

terigu atau gandum dalam negeri pun sangat tinggi untuk keperluan industri pangan 

seperti industri mie, roti, sereal, dan lain-lain. Berdasarkan Statistik Konsumsi Pangan 

tahun 2018, rata-rata pertumbuhan konsumsi perkapita tepung terigu mengalami 

peningkatan selama 5 tahun terakhir sebesar 19.92% (Komalasari, 2018). Oleh karena 

itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu menciptakan produk diversifikasi pangan berupa 

biskuit, sereal, dan roti berbasis sumber pati lokal melalui substitusi tepung terigu 

dengan tepung biji jali. 

 

Jali (Coix lacryma-jobi L.) merupakan edible grain yang berasal dari tanaman yang 

masih satu famili dengan jagung. Hampir semua bagian tanaman jali memiliki peran 

fungsional untuk mencegah penyakit. Secara tradisional biji jali banyak dimanfaatkan 

untuk pengobatan berbagai penyakit seperti enteritis, diare pada anak-anak, rematik dan 

acrodynia (Ling et al, 2015). Biji jali memiliki kadar protein yang lebih tinggi (10,89%) 

dibandingkan serealia lainnya yaitu beras (8.80%), jagung (10.50%), milet (12.80%) 

dan sorgum (11.40%), serta gandum (9%) (Nurmala, 2010). Jika diolah menjadi tepung 

jali fermentasi, hasil analisis kadar protein dalam tepung tergolong cukup tinggi yaitu 

sebesar 5.69%-7.7% (Syahputri & Wardani, 2015). 

 

Biji jali yang telah ditepungkan berpotensi untuk diolah menjadi pangan fungsional 

yang bersifat mengenyangkan. Berbagai penelitian dilakukan dengan mensubstitusikan 

tepung biji jali pada tepung terigu, antara lain pembuatan pembuatan edible film 

(Anandito, Nurhardita, & Bukhori, 2011), pembuatan  cookies dan roti tawar (Syahputri 

& Wardani, 2015), pembuatan pasta (Kurniasih, 2016), hingga pembuatan tortilla 

(Widhi Cahyani, 2010). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

substitusi tepung jali dalam pembuatan roti tawar menghasilkan produk dengan tekstur 



2 

 

 

 

yang bantat atau keras (Syahputri & Wardani, 2015). Hal ini diduga akibat jali tidak 

mengandung gluten, sehingga tidak tejadi pengembangan adonan saat pemanggangan 

sehingga roti tawar yang dihasilkan tidak memiliki pori-pori atau dapat dikatakan 

bantat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan modifikasi tepung jali melalui 

fermentasi. Fermentasi yang dilakukan pada biji jali diharapkan dapat memperbaiki 

karakteristik tepung jali. Dalam penelitian ini, produk yang dibuat adalah roti manis 

dengan substitusi tepung terigu dengan tepung jali yang difermentasi dengan ragi tape. 

Dengan ini diharapkan dapat dihasilkan produk roti manis yang memiliki tekstur yang 

lebih baik dan tidak bantat, serta memiliki karakteristik fisikokimiawi dan sensori yang 

menyerupai roti manis berbahan dasar tepung terigu. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Biji Jali (Coix lacryma-jobi L) 

Jali merupakan tanaman rumputan yang dapat tumbuh setinggi 2,5 meter. Daunnya 

berbentuk lanset, diselubungi oleh bulu-bulu tipis dan memiliki ukuran panjang 20-50 

cm dengan lebar 1,5-4 cm. Buahnya berbentuk seperti tetes air, dengan panjang 8 mm 

dan lebar 1,1 cm serta dapat berubah warna menjadi hitam ketika mencapai maturity. 

Tanaman jali mudah tumbuh di iklim dan suhu Asia, seperti Cina, Jepang, India, 

Thailand, Myanmar, Filipina, juga di Indonesia (Ling et al., 2015). Gambar tanaman jali 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Tanaman Jali 

Sumber : Ling et al (2015) 

 

Secara umum biji jali memiliki bentuk bulat atau bulat lonjong dengan permukaan yang 

memiliki cangkang. Berdasarkan bentuknya biji jali dibedakan menjadi dua, yaitu jali 

ketan dan jali batu. Jali batu mempunyai kulit cangkng yang sangat keras sehingga tidak 
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dapat diolah sebagai bahan pangan. Jali batu lebih banyak digunakan untuk asesoris 

seperti kalung, gelang, maupun tasbih. Berbeda dengan jali ketan yang mempunyai 

tekstur yang tidak keras dan warnanya agak kusam. Jali jenis ini banyak dimafaatkan 

sebagai bahan pangan maupun obat karena proses pengolahannya yang tergolong 

mudah. Gambar jali ketan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Jali Ketan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Sebelum mengolah biji jali menjadi suatu produk pangan, tahapan yang dapat dilakukan 

adalah mengubah biji jali menjadi tepung. Biji jali dapat ditepungkan baik melalui cara 

fermentasi maupun tanpa fermentasi. Kandungan gizi tepung biji jali yang telah 

difermentasi hasil analisis Kurniasih (2016) dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi Tepung Jali 

Kandungan Gizi Tepung Jali 

Air (%b) 7.9 

Abu (%) 1.5 

Karbohidrat (%) 70.6 

Protein (%) 15.1 

Lemak (%) 4.6 

Ca (mg/100 g) 337 

Fe (mg/100 g) 1.3 

Zn (mg/100 g) 0.52 

Sumber : Kurniasih (2016) 

 

1.2.2. Fermentasi 

Fermentasi merupakan suatu proses pemecahan senyawa yang bersifat kompleks 

menjadi komponen yang lebih sederhana dengan bantuan mikroba katabolik. 

Karbohidrat (gula), protein, dan lemak akan disintesis oleh mikroba menjadi alkohol 
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dan CO2. Yeast adalah salah satu mikroba yang terlibat dalam proses fermentasi. Seperti 

organisme pada umumnya, yeast juga memerlukan keadaan lingkungan yang sesuai 

untuk dapat menjalankan fungsinya dalam proses fermentasi. Faktor tersebut yakni 

jumlah kelembaban, derajat keasaman yang tepat, suhu sedang, kecukupan jumlah 

karbohidrat yang dapat difermentasi, zat nitrogen yang dapat berasimilasi, serta 

keberadaan mineral esensial tertentu. Selama proses fermentasi berlangsung, yeast 

membuat beberapa perubahan pada medium, seperti penipisan substansi yang 

difermentasi, adanya akumulasi produk limbah dalam bentuk karbondioksida, alkohol, 

asam dan ester, modifikasi kondisi pH, serta melemahkan struktur gluten (Pyler & 

Gorton, 2002) 

 

Pada penelitian sebelumnya, tepung jagung yang dibuat dengan cara fermentasi 

menggunakan ragi tape menghasilkan karakteristik yang terbaik berdasarkan komposisi 

kimia, sifat fungsional tepung dan karakteristik roti dibandingkan menggunakan starter 

lainnya seperti L.brevis, L.casei, mocal dan enzim transglutaminase. Oleh sebab itu 

dilakukan fermentasi tepung jali dengan menggunakan ragi tape. Ragi tape adalah ragi 

yang banyak digunakan dalam pembuatan tape, baik tape singkong maupun tape ketan. 

Ragi tape mengandung banyak mikroorganisme terutama golongan kapang dan khamir 

seperti Amylomyces rouxii, Chlamydomucor oryzae, Mucor sp, Rhizopus sp, Aspergillus 

oryzae, dan lain-lain. Namun Saccharomyces cerevisiae menjadi mikroorganisme yang 

memiliki peran utama (Nur Richana et al, 2010). 

 

Selama fermentasi berlangsung, mikroorganisme yang tumbuh akan menghasilkan 

enzim pektinolitik dan selulolitik yang dapat menghancurkan dinding sel sehingga 

terjadi melunaknya granula pati. Selain itu, proses fermentasi juga dapat menyebabkan 

perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan yaitu meningkatkan kemampuan 

membentuk gel, daya rehidrasi, dan viskositas adonan (Subagio et al, 2003). Dengan 

karakteristik tersebut diharapkan dapat membantu pembentukan gluten dari tepung 

terigu yang disubstitusi tepung jali fermentasi serta menghasilkan adonan roti tawar 

yang lebih elastis dan lebih mengembang. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Syahputri & Wardani (2015), 

fermentasi jali dilakukan dengan 3 metode peragian. Metode peragian tersebut antara 

lain (1) perendaman biji jali dalam larutan ragi tape, (2) penaburan ragi tape pada biji 

jali kukus, dan (3) penaburan ragi tape pada tepung jali. Hasil produk terbaik diperoleh 

dengan metode pertama, yaitu dengan merendam biji jali di dalam larutan ragi tape. 

Hasil analisis secara sensori pemilihan perlakuan terbaik juga menunjukkan bahwa lama 

fermentasi biji jali selama 72 jam menghasilkan karakteristik cookies dan roti tawar 

yang terbaik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih metode fermentasi biji jali 

dengan cara merendam dalam larutan ragi tape 1% selama 72 jam.  

 

1.2.3. Roti Manis 

Roti manis merupakan produk pangan berbahan dasar tepung terigu yang diolah dengan 

fermentasi oleh bantuan yeast kemudian dipanggang. Roti manis termasuk dalam 

leavened product yang artinya memerlukan gas yang dihasilkan selama fermentasi oleh 

yeast sebagai bahan pengembang adonan. Pada dasarnya, roti manis bertekstur lembut, 

kulit (crust) berwarna coklat muda dan berwarna putih pada bagian dalam (crumb). 

Formula tradisional dalam pembuatan roti manis meliputi hard rolls, soft rolls, white 

bread, Italian bread, dan whole wheat bread (Gisslen, 2013). Bahan yang dibutuhkan 

dalam pembuatan roti manis terbagi menjadi dua tipe yaitu bahan baku utama dan bahan 

pendukung. Bahan baku utama terdiri dari tepung terigu, air, ragi roti (yeast) dan garam. 

Sedangkan bahan pendukung terdiri dari gula, susu, telur, shortening dan bread 

improver (Sarofa et al, 2014). 

 

Tepung adalah bahan baku utama dalam pembuatan roti, umumnya menggunakan 

tepung terigu. Komponen penting dalam terigu yang membedakannya dengan tepung 

lain, yaitu adanya gluten. Gluten adalah kompleks protein dengan 10% prolin, 20% 

glisin, dan glutamin sebesar kurang lebih 35% jenis glutenin dan gliadin. Protein gluten 

dibedakan menjadi 2 berdasarkan kelarutannya yaitu gliadin (larut air-alkohol) dan 

glutenin (tidak larut). Gliadin memiliki peranan dalam menciptakan viskositas adonan 

yang dibutuhkan untuk pengembangan adonan, sedangkan glutenin berperan 

memberikan kekuatan dan elastisitas adonan. Saat proses pencampuran (mixing), 

protein ini dapat membentuk massa yang elastis dan mengembang yang disebut gluten. 

Sifat yang elastis dan mengembang ini memungkinkan adonan untuk dapat menahan 
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gas sehingga adonan akan mengembang layaknya balon. Keadaan ini memungkinkan 

produk roti memiliki struktur berongga yang halus dan seragam (Sivam et al, 2010).  

 

Peneliti sebelumnya membuat roti manis yang disubstitusi dengan pati sagu menyatakan 

bahwa penambahan tepung pati sagu sebanyak 20%-30% menghasilkan roti manis 

sesuai standar mutu roti dan disukai oleh panelis. Selain itu, substitusi terhadap tepung 

terigu untuk produk roti sebaiknya dilakukan dengan konsentrasi bahan pensubstitusi 

maksimum sebesar 30% (Halim et al, 2015). Roti manis juga harus memenuhi beberapa 

standar tertentu sebagai roti manis yang dapat diterima. Syarat mutu roti menurut SNI 

01-3840-1995 dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Syarat Mutu Roti  

NO Kriteria Uji Persyaratan 

1. Keadaan 

Kenampakan 

Bau 

Rasa 

 

Normal tak berjamur 

Normal 

Normal 

2. Air Maksimal 40 % 

3. Abu Maksimal 3 % 

4. Lemak - 

Sumber : SNI-01-3840-1995 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung terigu 

dengan tepung biji jali yang difermentasi dengan ragi tape terhadap karakteristik 

fisikokimiawi dan sensori roti manis. 

 

 


