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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biji Jali  (Coix lacryma-jobi L.) 

Jali (Coix lacryma-jobi L.) dikenal sebagai tanaman biji-bijian (serealia). 

Secara taksonomi,  jali termasuk kingdom : Plantae, phylum : Magnoliophyta, kelas 

: Liliopsida, ordo : Poales, famili : Poaceae, genus : Coix, dan spesies : C. Lacryma-

jobi. Tanaman jali tumbuh tegak, merumpun banyak, bercabang kuat dan tinggi 

tanaman mencapai 1,5-3 m. Morfologi tanaman jali yaitu batang besar padat terisi 

empulur dan bercabang, daun tunggal besar, lebar, berpelepah, memiliki bunga 

majemuk, dan buah berwarna merah tua (kulit keras) dan merah muda (kulit lunak) 

(Irwanto et al., 2015). Habitat jali yaitu daerah tropis kering dengan suhu sekitar 

25-35 °C, tetapi jali memiliki kemampuan adaptasi yang baik sehingga toleran 

terhadap suhu dingin, tanah asam maupun basa (Rahmawati, 2013). Jali dapat 

tumbuh di daerah dengan ketinggian 2000 m dpl dan tersebar hampir diseluruh 

wilayah Indonesia. Penyebaran di pulau Jawa, jali sering ditemukan tumbuh liar di 

daerah lahan basah, rawa, daerah payau atau ditepi sungai. 

Biji jali memiliki kandungan nilai gizi dalam 100 g biji yang dapat dikonsumsi 

yaitu air 10,1- 15 g; protein 9,1- 23,0 g; lemak 0,5- 6,1 g; karbohidrat 58,3- 77,2 g; 

serat 0,3- 8,4 g; abu 0,7- 2,6 g dengan energi berkisar 1500 kJ/100 g (Gubben dan 

Partohardjono, 1996 dalam Juhaeti, 2015). Biji jali dengan kulit biji berwarna putih 

memiliki biji tidak terlalu keras dan termasuk tipe pulut dan dapat dikonsumsi, 

sedangkan kulit biji dengan warna putih keabuan memiliki kulit keras (tipe batu) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://id.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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dan digunakan untuk hiasan/ornamen (Qasim dan Nurmala, 2011). Pemanfaatan 

biji jali dibeberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Barat diolah menjadi bubur 

jali. Biji jali dapat dimanfaatkan menjadi produk olahan pangan seperti bubur, nasi 

dan sebagai bahan campuran dalam pembuatan kue. Penampakan fisik biji jali dapat 

dilihat pada Ilustrasi 1. 

 

 
 

Ilustrasi 1. Biji jali 

2.2 Enzim α-amilase 

Enzim adalah molekul biopolimer yang tersusun dari serangkaian asam amino 

yang tersusun teratur dan tetap. Enzim berperan sebagai katalis dalam reaksi kimia 

organik tanpa mengurangi molekul yang direaksikan sehingga molekul yang 

dihasilkan menjadi lebih sederhana. Karakteristik enzim adalah bekerja secara 

spesifik yaitu hanya bereaksi pada susunan molekul tertentu. Faktor yang 

mempengaruhi kinerja enzim yaitu substrat, pH, suhu, kofaktor (aktivator),  

inhibitor (penghambat), dan konsentrasi enzim (Bahri et al., 2012) 

Tubuh manusia secara alami mampu menghasilkan enzim untuk membantu 

proses pencernaan seperti enzim amilase dalam saliva yang berfungsi sebagai 
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katalisator dalam perombakan amilum menjadi maltosa. Mikroorganisme dapat 

menghasilkan enzim amilase, beberapa mikroba yang dapat menghasilkan enzim 

amilase yaitu Bacillus sp., Saccraromyces sp., Streptomyces sp., Aspergillus niger 

dan Penicilium sp. Amilase merupakan enzim yang memiliki kemampuan 

memecah ikatan glukosida pada pati (Nangin dan Sutrisno, 2015). Enzim α-amilase 

merupakan katalis dalam reaksi hidrolisis pati menjadi senyawa oligosakarida, 

disakarida, maupun dekstrin (Kaneko et al., 2005 dalam Nangin dan Sutrisno, 

2015). 

Hidrolisis merupakan reaksi pengikatan gugus hidroksil (-OH) dari air oleh 

suatu senyawa. Enzim α-amilase memutus ikatan  α-(1,4)-D-glikosidik pada 

amilosa dan amilopektin sehingga menjadi bentuk yang lebih sederhana dan  ikatan 

α-(1,6)-D-glikosidik hanya dapat diubah menjadi cabang yang memiliki rantai 

polimer lebih pendek (Kurniawati, 2015). Hidrolisis pati terdiri dari tiga tahap yaitu 

gelatinisasi, liquifaksi dan sakarifikasi (Shi et al., 2000). Proses pembuatan 

maltodekstrin hanya sampai pada tahap liquifikasi. Tahap liquifaksi enzim α-

amilase memecah ikatan α-1,4 glikosidik secara acak sehingga dihasilkan produk 

glukosa, maltosa, maltodekstrin dan α-limit dekstrin. Proses pembuatan 

maltodekstrin terdiri dari tahap gelatinisasi dan liquifaksi. Hidrolisis pati dengan 

enzim α-amilase dapat aktif secara optimum pada suhu berkisar 87 °C- 110 °C dan 

nilai pH 6 (Nurfida et al., 2010).   

Konsentrasi enzim mempengaruhi kecepatan reaksi hidrolisis pada pati 

(Whitaker, 1996). Pembuatan maltodekstrin dari tepung sagu dengan konsentrasi 

enzim 0,05%, 0,07% dan 0,09% per volume larutan dan hasil terbaik diperoleh pada 
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konsentrasi 0,09% (Achmad dan Kusumawardhani, 2010). Pati adalah karbohidrat  

polimer glukosa yang terdiri dari amilosa dan amilopektin (Jacob dan Delcour, 

1998 dalam Herawati, 2011). Jumlah karbohidrat dalam 100 g tepung sagu  yaitu 

94 g ( Flach dan Rumawas, 1996 dalam Achmad dan Wardhani, 2010) dan jumlah 

karbohidrat  biji jali 61 g (Mahmud dan Zulfianto, 2009). Hasil hidrolisis terbaik 

yaitu dengan konsentrasi pati yang rendah dan penambahan enzim amilase tinggi 

(Pentury et al., 2013). Hasil penelitian tersebut yang menjadi dasar dalam 

penetapan konsentrasi enzim α-amilase dengan konsentrasi 0,09%, 0,11% dan 

0,13%. 

2.3  Maltodekstrin 

Maltodekstrin adalah salah satu jenis pati termodifikasi yang dapat digunakan 

dalam berbagai industri seperti makanan, minuman, kimia dan farmasi  (SNI 

7599:2010). Maltodekstrin merupakan hidro-lisat pati yang mengandung α-D- 

glukosa yang sebagian besar memiliki ikatan (1-4) glikosidik dengan nilai DE 

kurang dari 20 (Kennedy et al., 1995 dalam Setiawan 2006). Proses hidrolisa pati 

menjadi maltodekstrin dapat menggunakan asam atau enzim, hasil proses hidrolisis 

yaitu glukosa, maltosa, oligosakarida dan dekstrin (Deman, 1993 dalam Nufida dan 

Puspitawati, 2010). 

Prinsip dalam pembuatan maltodekstrin yaitu memutus ikatan 1,4 α-D-

glikosidik menjadi rantai dengan ikatan lebih pendek. Maltodekstrin dapat 

diproduksi dengan menggunakan tiga macam proses yaitu secara enzimatis, kondisi 

basah dan kering. Kondisi pati menjadi gel saat dipanaskan dapat meningkatkan 

kinerja enzim dalam proses hidrolisis.  
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Hidrolisis pati menggunakan enzim lebih baik karena pemotongan ikatan pati 

sesuai dengan jenis enzim yang digunakan, sedangkan penggunaan asam 

pemotongan ikatan pati dilakukan secara acak (Asdar dan Heriawaty, 2009). 

Maltodekstrin dengan rumus kimia [(C6H10O5)nH2O] memiliki karakteristik nilai 

DE 3-20 dan tidak memiliki rasa manis (Setiawan, 2006).  

Syarat mutu maltodekstrin yang dihasilkan berdasarkan Standar Nasional 

Indonesia 7599 tahun 2010 yaitu dapat dilihat pada Tabel 1. 

2.4 Gula total 

Uji gula total dilakukan untuk mengetahui jumlah keseluruhan gula yang 

terdapat dalam produk (Hawusiwa et al., 2015). Gula total merupakan hasil 

hidrolisis pati oleh enzim α-amilase yang terdiri dari gula pereduksi dan non 

pereduksi. Hasil pemotongan rantai molekul pati oleh enzim α-amilase 

menghasilkan gula pereduksi dan non pereduksi dari oligosakarida dan terhitung 

sebagai gula total (Setiawan, 2006).  

Proses hidrolisis enzimatis pada pati menghasilkan gula pereduksi yang terdiri 

dari maltosa dan glukosa (Budiyanto et al., 2006). Jumlah konsentrasi enzim yang 

ditambahkan saat prsoes hidrolisis dapat meningkatkan kecepatan hidrolisis dan 

meningkatkan jumlah produk hidrolisis yang terbentuk. Hasil hidrolisis semakin 

meningkat dengan bertambahnya jumlah katalis dan akan mencapai titik maksimum 

yang menyebabkan jumlah hasil hidrolisis tidak bertambah (Lubis, 2012). 
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Tabel 1. Syarat mutu maltodekstrin berdasarkan Standar Nasional Indonesia 7599 

tahun 2010. 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

I II III 

1 Organoleptik     

 -Warna - Putih Putih Putih  

 -Bau - Tidak 

berbau 

Tidak 

berbau 

Tidak 

berbau 

 -Rasa - Manis Manis Manis 

2 Gula pereduksi % (b/b) 11,0- 15,0 17,0- 20,0 28,0-31,0 

3 Kadar air % (b/b) Maksimal 5 Maksimal 5 Maksimal 5 

4 Kadar abu % (b/b) Maksimal 

0,5 

Maksimal 

0,5 

Maksimal 

0,5 

5 Rapat curah g/ml 0,30- 0,55 0,45- 0,60 0,60- 0,69 

6 pH (20 % dalam 

air) 

- 4,5- 5,5 4,5- 5,5 4,5- 5,5 

7 Sulfur dioksida, 

SO2 

mg/kg Maksimal 

20 

Maksimal 

20 

Maksimal 

20 

8 Cemaran logam:     

 -Timbal (Pb) mg/kg Maksimal 

0,5 

Maksimal 

0,5 

Maksimal 

0,5 

 -Tembaga (Cu) mg/kg Maksimal 

10 

Maksimal 

10 

Maksimal 

10 

 -Seng (Zn) mg/kg Maksimal 

25 

Maksimal 

25 

Maksimal 

25 

 -Arsen (As) mg/kg Maksimal 1 Maksimal 1 Maksimal 1 

9 Cemaran 

mikroba: 

    

 

 

-Angka lempeng 

total 

Koloni/g Maksimal 

100 

Maksimal 

100 

Maksimal 

100 

 -Kapang dan 

khamir 

Koloni/g Maksimal 

10 

Maksimal 

10 

Maksimal 

10 

 -Escherichia 

coli 

Koloni/g negatif negatif Negatif 

 -Salmonella Koloni/g negatif negatif Negatif 

10 Status 

organisme hasil 

rekayasa 

genetika 

- negatif negatif Negatif 

Sumber: Standar Nasional Indonesia 7599 tahun 2010 tentang Maltodekstrin. 
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2.5 Kadar Air 

Kadar air adalah air yang terkandung dalam suatu benda seperti bahan pangan. 

Uji kadar air dilakukan untuk mengetahui jumlah air dalam bahan sehingga dapat 

diketahui kesesuaian mutu maltodekstrin yang dihasilkan dengan SNI 7599 tahun 

2010. Kadar air maltodekstrin memiliki keterkaitan dengan stabilitas penyimpanan, 

semakin tinggi kadar air maka masa simpan akan semakin pendek karena dapat 

menjadi media pertumbuhan mikroorganisme (Kurniawati, 2015). Kadar air 

semakin rendah, maka pertumbuhan mikroorganisme semakin lambat sehingga 

proses pembusukan berlangsung lebih lambat (Winarno, 2008).  

Proses pengeringan dengan suhu tinggi akan menyebabkan terjadinya 

perbedaan kadar air bahan dengan produk yang dihasilkan. Pengeringan adalah 

suatu cara menghilangkan atau mengeluarkan sebagian air dari suatu bahan dengan 

menggunakan energi panas sehingga yang tertinggal adalah padatan dari bahan 

(Syahputri dan Wardani, 2015). Perbedaan konsentrasi enzim menyebabkan jumlah 

pati yang dipecah dalam jangka waktu yang sama berbeda. Semakin banyak 

konsentrasi enzim maka kontak antara enzim dengan pati semakin besar sehingga 

memperngaruhi yield yang terbentuk (Nurfida dan Puspitawati, 2010). Jumlah yield 

atau padatan yang terbentuk mempengaruhi jumlah air yang hilang saat proses 

pengeringan.  

Uji kadar air diperlukan untuk mengetahui masa simpan maltodekstrin yang 

dihasilkan. Semakin rendah kadar air maka masa simpan semakin lama karena air 

untuk pertumbuhan mikroorganisme sangat sedikit (Zusfahair dan Ningsih, 2012). 
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Kadar air dalam bahan menentukan daya terima, kesegaran dan daya tahan bahan 

terhadap kerusakan (Winarno, 2008) 

 

2.6 Nilai pH 

Nilai pH adalah nilai yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau 

kebasaan suatu bahan. Nilai pH dipengaruhi oleh jumlah penambahan dan 

pembentukan ion H+ pada proses hidrolisis (Pentury et al., 2013). Jumlah asam yang 

tinggi mempengaruhi nilai pH, semakin rendah nilai pH maka jumlah asam semakin 

tinggi.  

Proses hidrolisis pati mempengaruhi nilai pH akibat terjadi reaksi akumulasi 

asam organik (Dewi et al., 2005). Nilai pH maltodekstrin dengan pH 4-7 telah 

memenuhi syarat dan cukup aman untuk dikonsumsi karena dapat diabsorbsi oleh 

tubuh ( Purwandari et al., 2009, dalam Kurniawati, 2015). Serbuk maltodekstrin 

dapat ditambahkan dalam pengolahan produk lain sehingga pH maltodekstrin harus 

diketahui. Nilai pH produk dipengaruhi oleh nilai pH  maltodekstrin yang 

ditambahkan saat proses produksi (Fiana et al., 2016).  

2.7 Warna 

Warna bahan yang terbentuk akibat adanya penyebaran spektrum warna yang 

dipengaruhi oleh sinar pantul (Kartika et al., 1998). Kualitas produk dapat dinilai 

dari warna yang terbentuk pada produk yang dipengaruhi oleh metode 

pencampuran dan pengolahan (Winarno, 2008). Maltodekstrin dapat ditambahkan 

pada produk lain dalam proses pengolahan sehingga mempengaruhi warna produk. 

Warna yang diharapkan dari bahan hasil proses pengeringan yaitu tidak terlalu 
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menyimpang dari warna asli (Kusmawati et al., 2000). Metode pengujian warna 

metode hunter akan diperoleh kecenderungan warna sampel dalam bentuk angka 

atau numerik pada koordinat L* (kecerahan), a* (kemerahan), dan b* (kekuningan).  

a. Kecerahan (Lightness) 

Kecerahan ditinjau dari intensitas warna produk yang terbentuk. Kecerahan 

dipengaruhi oleh proses pengolahan dan pemanasan produk. Proses pemanasan 

dengan suhu tinggi dapat menurunkan nilai kecerahan akibat rekasi pencoklatan 

(Zuliana et al., 2016). Penurunan tingkat kecerahan disebabkan oleh reaksi maillard 

yang terjadi pada gula pereduksi dan gugus amina primer pada bahan sehingga 

terbentuk warna kecoklatan pada produk (Nurbaya dan Elistiasih, 2013).  

b.  Kemerahan (Redness/ Greeness) 

Warna kemerahan yang terbentuk dipengaruhi oleh jenis bahan baku yang 

digunakan (Pramudya et al., 2014). Nilai koordinat a merupakan parameter yang 

mengindikasikan warna merah dan hijau (Pangastuti et al., 2013). Tingkat 

kemerahan memiliki nilai berkisar -100 sampai +100. Nilai negatif menyatakan 

kecenderungan warna yang terbentuk adalah warna merah (Purwanto et al., 2013). 

 

c. Kekuningan (Yellowness/ Blueness) 

 

Warna kekuningan dinyatakan dalam koordinat b. Koordinat b mengindikasikan 

warna yang terbentuk kekuningan atau kuning pada produk (Pangastuti et al., 

2013). Nilai koordinat b berkisar -100 sampai +100, nilai negatif menyatakan 

kecenderungan berwarna biru dan positif menyatakan kecenderungan warna kuning 
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(Purwanto et al., 2013). Nilai b negatif menunjukkan warna biru dan nilai positif 

menunjukkan warna kuning (Ruben et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


