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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Jenang 

Jenang adalah salah satu makanan tradisional yang sudah banyak di 

berbagai daerah di Indonesia. Widodo (2014) menyebutkan macam-macam 

jenang, antara lain jenang procotaan, jenang sepasaran, jenang sumsum, jenang 

abrit petak, jenang granul, dan sebagainya. Ada pendapat berbeda mengenai 

jenang, di Solo, makanan bubur dan sejenisnya disebut jenang sedangkan di 

tempat lain, penganan yang disebut jenang adalah penganan seperti dodol. Bondan 

Winarno, pengamat kuliner, melalui surat elektronik membenarkan penyebutan 

keduanya. Melalui pendekatan berbeda, Bondan Winarno lebih setuju kalau 

jenang digunakan untuk menyebut dodol (Budi, 2014). 

 Jenang dodol biasanya dibuat dari bahan tepung ketan, gula, dan santan 

sebagai bahan baku utama dan bahan-bahan lain seperti susu, telur atau buah-

buahan sebagai bahan tambahan untuk mendapatkan cita rasa yang khas (Astawan 

dan Wahyuni, 1991). Meskipun merupakan makanan tradisional, jenang dodol 

kini telah banyak mengalami inovasi rasa. Adapun aneka rasa jenang dodol yang 

dapat ditemui  antara lain rasa nanas, durian, lidah buaya, dll (Herman, 2012). 

Dalam proses pembuatan jenang, pemanasan merupakan proses utama pengolahan 

jajanan tersebut. Semua bahan dalam resep dicampur rata selama proses 

pemanasan dengan waktu yang cukup panjang. Banyak reaksi-reaksi kimia yang 

terjadi selama pengolahan pangan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap nilai 

gizi, keamanan dan penerimaannya. Pengolahan berhubungan dengan semua 

perlakuan pada bahan pangan baik hewani maupun nabati. Pengolahan dapat 

menghasilkan produk pangan dengan sifat-sifat yang diinginkan yaitu aman, 

bergizi dan dapat diterima dengan baik secara sensori. Namun pengolahan juga 

dapat menghasilkan hal yang tidak diinginkan seperti senyawa toksik sehingga 

produk menjadi kurang aman bahkan tidak aman, kehilangan zat-zat gizi dan 

perubahan sifat sensori ke arah yang kurang disukai dan kurang diterima seperti 

perubahan warna, tekstur, bau dan rasa yang kurang atau tidak disukai (Sugiran, 

2007). 
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2.2. Tepung Ketan 

Tepung ketan merupakan tepung yang terbuat dari beras ketan hitam atau 

putih, dengan cara digiling atau ditumbuk. Dalam pembuatan jenang, tepung 

ketan yang digunakan adalah tepung ketan putih. Tepung ketan putih terbuat dari 

beras ketan putih yang digiling halus menjadi tepung. Beras ketan putih (Oryza 

sativa glutinosa) merupakan salah satu varietas padi yang termasuk dalam famili 

Graminae. Butir beras sebagian besar terdiri dari zat pati (sekitar 80-85%) yang 

terdapat dalam endosperma yang tersusun oleh granula-granula pati yang 

berukuran 3-10 milimikron. Beras ketan juga mengandung vitamin (terutama pada 

bagian aleuron),  mineral dan air. Komposisi kimiawi beras ketan putih terdiri dari 

karbohidrat 79,4%; protein 6,7%; lemak 0,7%; Ca 0,012%; Fe 0,008%; P 0,148%; 

vit B 0,0002% dan air 12% (Triwitono, 2012). 

Tekstur tepung ketan putih mirip tepung beras, tetapi bila diraba tepung 

ketan akan terasa lebih berat melekat. Larutan tepung beras akan lebih encer 

sedangkan larutan tepung ketan akan lebih kental (Hari, 2013). Hal ini disebabkan 

tepung ketan lebih banyak mengandung pati yang berperekat yang dikenal dengan 

amilopektin. Amilopektin tepung ketan lebih besar dibandingkan dengan tepung-

tepung lainnya. Amilopektin inilah yang menyebabkan tepung ketan (beras ketan) 

lebih pulen dibandingkan dengan tepung lainnya. Makin tinggi kandungan 

amilopektin pada pati, maka makin pulen pati tersebut (Anonim
2
, 2009). 

 

2.3. Bekatul Gandum 

Menurut Nanto (2009), bekatul gandum yang dalam bahasa inggris disebut 

wheat bran adalah kulit dari biji gandum. Secara umum bekatul mengandung 

banyak serat, omega, protein, vitamin, dan mineral. Serat yang terdapat pada 

bekatul gandum berupa selulosa dan hemiselulosa. El-Sharnouby (2012) 

menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan bekatul gandum 

dan sereal lainnya telah memperoleh perhatian penting dalam perumusan berbagai 

produk makanan. Bekatul gandum kaya akan protein 14%, karbohidrat 27%, 

mineral 5%, lemak 6% dan vitamin B. Ada beberapa upaya untuk 

menggabungkan bekatul dari berbagai sumber sebagai sumber protein yang  tinggi 

dan sumber serat. 
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Menurut Berger et al. (2004) dalam Wirawati dan Nirmagustina (2009), 

khasiat bekatul bagi kesehatan sudah banyak dilaporkan antara lain bekatul dapat 

menurunkan kadar kolesterol darah dan low density lipoprotein cholesterol (LDL 

cholesterol) darah, serta dapat meningkatkan kadar high density lipoprotein 

cholesterol (HDL cholesterol) darah. Potensi komponen bioaktif ini mendorong 

dikembangkannya penggunaan bekatul sebagai pangan fungsional. Serat makanan 

(dietary fiber) sampai saat ini adalah komponen yang paling banyak digunakan 

dalam pangan fungsional. Serat bekatul beras atau bekatul gandum adalah contoh 

serat makanan yang banyak digunakan sebagai bahan tambahan ke dalam pangan 

fungsional. Sehingga bekatul padi dan gandum merupakan bahan baku pangan 

fungsional yang sangat menjanjikan (Wirawati dan Nirmagustina, 2009). 

 

2.4. Serat Pangan 

Serat makanan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu serat yang larut dalam 

air dan tidak larut dalam air. Sebagian besar serat dalam bahan makanan 

merupakan serat yang tidak larut dalam air. Winarno (1997) menyatakan bahwa 

total serat yang tidak dapat larut adalah satu per lima sampai setengah dari jumlah 

total serat. Serat yang larut dalam air bersifat mudah dicerna, dan yang tergolong 

dalam jenis serat ini seperti pektin (misalnya buah-buahan apel, stroberi, jeruk), 

musilase (misalnya agar-agar dari rumput laut) dan gum (misalnya aneka biji, 

aneka kacang dan rumput laut). Sedangkan serat yang tidak larut dalam air tidak 

mudah dicerna oleh tubuh, dan yang tergolong dalam serat tidak larut ini adalah 

selulosa (misalnya wortel, bit, aneka umbi, bekatul), hemiselulosa (didapat pada 

kulit ari yang menutupi beras atau gandum), dan lignin (terdapat pada batang, 

kulit dan daun aneka sayur). 

Serat pangan atau dietary fiber adalah bagian dari tumbuhan yang dapat 

dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resisten terhadap 

proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia serta mengalami 

fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar. Silalahi (2006) menuturkan 

bahwa serat pangan merupakan karbohidrat (polisakarida) dan lignin yang tidak 

dapat dihidrolisis (dicerna) oleh enzim pencernaan manusia, dan akan sampai di 

usus besar (kolon) dalam keadaan utuh. Adapun sifat serat pangan menurut 

Astawan (2008), berdasarkan sifat kelarutannya dalam air serat pangan dibedakan 
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menjadi dua, yaitu serat pangan larut (soluble dietary fiber) dan serat pangan tidak 

larut (insoluble dietary fiber).  

Kebanyakan serat dalam tanaman pangan merupakan serat larut atau soluble 

fiber. Serat jenis ini akan mengikat lemak, sehingga lemak tidak akan terserap 

oleh tubuh melainkan dikeluarkan bersama feses. Soluble fiber akan larut dalam 

air dan berubah menjadi gel lembut di dalam usus. Gel ini di dalam usus dapat 

membantu banyak masalah kesehatan, termasuk kolesterol tinggi dan diabetes. 

Serat tidak larut atau insoluble fiber dapat menyerap air tetapi tidak larut di 

dalamnya. Kemampuan menyerap air ini membuat serat jenis ini sangat baik 

dalam mengatasi kanker usus besar dan masalah pencernaan lainnya. Bekatul 

merupakan sumber insoluble fiber yang baik. Serat tidak larut meliputi lignin, 

selulosa, dan hemiselulosa (Anonim
3
, 2012). 

 

2.5. N-total dalam protein 

Protein  merupakan  suatu  zat  makanan  yang  sangat  penting  bagi  tubuh, 

karena  zat  ini  berfungsi  sebagai  sumber  energi  dalam  tubuh  serta  sebagai  

zat pembangun   dan   pengatur.   Protein   adalah   polimer dari   asam   amino   

yang dihubungkan  dengan  ikatan  peptida.  Molekul  protein  mengandung  

unsur-unsur C,  H,  O,  N,  P,  S,  dan  terkadang  mengandung  unsur  logam  

seperti  besi  dan tembaga (Winarno, 1992).  

Istilah protein, yang dikemukakan pertama kali oleh pakar kimia Belanda, 

G.J. Mulder pada tahun 1939, berasal dari bahasa Yunani „proteios‟. Proteios 

sendiri mempunyai arti “yang pertama” atau “yang paling utama”. Protein 

memegang peranan yang sangat penting pada organisme, yaitu dalam struktur, 

fungsi, dan reproduksi. Protein yang terdapat pada tanaman dikenal sebagai 

protein nabati, yang dibentuk dari bahan-bahan yang terdapat di dalam tanah dan 

air melalui proses biokimiawi yang rumit. Protein nabati yang baik adalah protein 

yang terdapat pada jenis-jenis kacang. Protein yang terdapat pada hewan dikenal 

sebagai protein hewani (Sumardjo, 2009). Adapun sumber-sumber protein, baik 

nabati maupun hewani antara lain susu, ikan, daging, telur, aneka kacang terutama 

kacang kedelai, jagung dan sayuran (Sudjadi, 2006). 

Molekul protein tersusun dari satuan-satuan dasar kimia yaitu asam amino. 

Dalam molekul protein, asam-asam amino ini saling berhubungan dengan suatu 



9 
 

ikatan yang disebut ikatan peptida (-CONH-). Satu molekul protein dapat terdiri 

dari 12 sampai 18 macam asam amino dan dapat mencapai jumlah ratusan asam 

amino (Suhardjo, 1992). Diperkirakan 50% dari berat kering sel dalam jaringan 

seperti misalnya hati dan daging terdiri dari protein. Diperkirakan 3,5 sampai 4,5 

g/kg berat badan atau 200-300 g protein setiap hari dipecah dan disintesis untuk 

orang dewasa. Hal tersebut menunjukkan sangat melebihi jauh dari jumlah protein 

yang masuk dari bahan makanan. Sehingga sebagian besar dari penyediaan asam 

amino diambil dari pemecahan protein jaringan tubuh (Winarno, 1992). 

 

2.6. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik atau penilaian sensorik merupakan penilaian dengan indra. 

Uji Organoleptik sangat banyak digunakan untuk menilai mutu dalam industri 

pangan dan industri hasil pertanian lainnya. Adapun alat atau instrumen yang 

digunakan dalam uji organoleptik disebut dengan panel yang merupakan satu atau 

sekelompok orang yang bertugas untuk menilai sifat atau mutu suatu benda 

dengan subyektif dengan prosedur sensorik tertentu yang harus dituruti. Ada 6 

macam panel yang biasa digunakan, yaitu: Pencicip perorangan (individual 

expert), panel pencicip terbatas (small expert panel), panel terlatih (trained panel), 

panel tak terlatih (untrained panel), panel agak terlatih dan panel konsumen 

(consumer panel) (Soekarto, 1981). 

Panel pencicip perorangan atau disebut juga pencicip tradisional, memiliki 

kepekaan yang sangat tinggi. Namun jenis panel ini memiliki kekurangan dimana 

hasil uji berupa keputusan yang mutlak, ada kecenderungan menjadi bias. 

Sedangkan panel terbatas terdiri dari 3 orang panelis yang memiliki tingkat 

kepekaan tinggi, berpengalaman, terlatih, dan kompeten untuk menilai beberapa 

atribut mutu sensori. Panel ini dapat mengurangi faktor bias. Berbeda dengan 

panel terlatih, panel terlatih beranggota 15-25 orang berasal dari personal 

laboratorium atau pegawai yang telah terlatih secara khusus untuk kegiatan 

pengujian. Sedangkan panel tidak terlatih  terdiri dari 25 orang awam yang dapat 

dipilih berdasarkan jenis kelamin, tingkat sosial, dan pendidikan (Setyaningsih, et 

al., 2010) 

Uji penerimaan merupakan salah satu jenis uji organoleptik yang meliputi 

uji kesukaan atau uji hedonik dan uji mutu hedonik. Pada uji hedonik panelis 
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mengemukakan tanggapan pribadi suka atau tidak suka, disamping itu juga 

mengemukakan tingkat kesukaannya. Tingkat kesukaan disebut juga skala 

hedonik. Skala hedonik ditransformasi ke dalam skala numerik dengan angka 

menaik menurut tingkat kesukaan. Dengan data numerik tersebut dapat dilakukan 

analisa statistik. Dan pada uji mutu panelis menyatakan kesan pribadi tentang baik 

atau buruk (kesan mutu hedonik). Kesan mutu hedonik lebih spesifik dari kesan 

suka atau tidak suka, dan dapat bersifat lebih umum (Soekarto, 1981). 

 

2.7. Hipotesis Penelitian 

1. Komposisi 20:80 dapat meningkatkan kandungan serat pada jenang. 

2. Komposisi 20:80 sudah dapat memenuhi kandungan N-total yang 

menunjukkan protein sesuai standar SNI 01-2986-1992, yaitu minimal 

3%. 

3. Komposisi 20:80 akan menghasilkan produk jenang dengan kenampakan 

fisik dan rasa yang disukai sehingga dapat diterima di masyarakat. 

 

2.8. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Untuk mencegah penafsiran yang berbeda dari variabel yang digunakan, 

maka dibuat definisi dan pengukuran variabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Satuan Metode 
Waktu 

pengukuran 

Serat Serat pangan atau 

dietary fiber adalah 

karbohidrat 

(polisakarida) dan 

lignin yang tidak 

dapat dihidrolisis 

(dicerna) oleh enzim 

pencernaan manusia 

Persen 

(%) 

Reflux 1 hari setelah 

produk jadi 

     

N-total N-total merupakan 

unsur yang dihitung 

untuk melihat 

gambaran kandungan 

protein jenang 

Persen 

(%) 

Kjeldahl 1 hari setelah 

produk jadi 

     

Uji Tingkat kesukaan - Uji 1 hari setelah 
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organoleptik yang dinyatakan 

dengan bentuk skor 

oleh panelis terhadap 

produk jenang 

Hedonik produk jadi 

 

 


