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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Jenang adalah salah satu hasil olahan dari tepung ketan. Selain tepung ketan, 

dalam pembuatan jenang diperlukan bahan tambahan berupa gula merah dan 

santan kelapa. Kedua bahan tersebut ditambahkan untuk menghasilkan jenang 

dengan rasa manis dan gurih. Santan kelapa juga berfungsi untuk menghasilkan 

jenang yang berminyak dan kalis. Selama pemasakan pati dalam air yang 

dipanaskan, air akan menembus lapisan luar granula dan granula menggelembung. 

Ketika ukuran granula pati membesar, campuran pati dan air menjadi kental 

(Gaman dan Sherrington, 1992). Karena kandungan tepung ketan lebih dominan 

dengan amilopektin maka hasil campuran lebih lengket. Hal tersebut 

menunjukkan terjadi perubahan fisik dari tepung ketan menjadi jenang selama 

pengolahan. Perubahan yang terjadi selama pengolahan tepung ketan menjadi 

jenang antara lain sifat organoleptik dan kandungan gizi.  

Tepung ketan adalah bahan pembuatan jenang sehingga jenang bertekstur 

lengket karena kandungan amilopektin tepung ketan yang tinggi. Dijelaskan oleh 

Margareta (2013) bahwa jenang merupakan pangan semi basah dengan sifat 

organoleptik yang khas, yaitu warna coklat, rasa manis, tekstur lengket seperti 

adonan liat dan berminyak. Menurut Hartati (1991) dalam Margareta (2013) 

jenang memiliki tekstur plastis dan kalis. Selain tiga sifat organoleptik yang khas, 

jenang juga memiliki aroma yang khas yaitu aroma harum sesuai bahan baku yang 

digunakan atau bahan lain yang ditambahkan. Perubahan pada aroma disebabkan 

karena adanya tambahan bahan pada saat proses pembuatan jenang, dalam 

penelitian ini bahan yang digunakan adalah daun pandan. Rasa merupakan 

tanggapan adanya rangsangan kimiawi yang sampai di indera pengecap lidah. 

Rasa jenang diperoleh dari gula merah dan santan kelapa yang digunakan pada 

pengolahan sehingga jenang memiliki rasa manis dan gurih. Pengolahan tepung 

ketan menjadi jenang menyebabkan perubahan tekstur menjadi lengket dan 

berminyak. Tekstur yang lengket merupakan hasil dari reaksi amilopektin dalam 

tepung ketan dengan air selama proses pemasakan. Menurut Muchtadi dan 

Ayustaningwarno (2010) proses karamelisasi dan reaksi Maillard yang terjadi 

selama pengolahan menghasilkan warna coklat pada jenang.  
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Perubahan gizi yang terjadi selama pengolahan tepung ketan menjadi jenang  

anatara lain karbohidrat, lemak, protein, serat dll. Upaya peningkatan gizi pada 

jenang terutama pada peningkatan protein dan serat jenang karena kebutuhan 

tubuh akan protein dan serat sangat besar. Pengamatan pendahuluan pada 

kandungan serat dan protein tepung ketan menunjukkan bahwa tepung ketan yang 

digunakan mengandung serat dan N-total, dimana N-total merupakan unsur 

pembentuk potein.  

Pengolahan tepung ketan menjadi jenang menggunakan proses pemasakan 

yang cukup panjang dan menambahkan beberapa bahan tambahan menghasilkan 

perubahan pada kandungan serat dan N-total. Adapun perubahan kandungan serat 

dan N-total yang diperoleh dari hasil pembuatan jenang dapat dilihat pada Tabel 

4.1. 

 

Tabel 4.1. Kandungan Serat dan N-total Tepung Ketan Sebelum dan Setelah 

Diolah menjadi Jenang  
Kandungan Tepung Ketan (%) Jenang (%) 

Serat 0,14 12,82 

N-total 3,90 1,76 

 

Pengolahan tepung ketan menjadi jenang menghasilkan perubahan 

kandungan serat dan N-total. Perubahan kandungan yang terjadi yaitu kandungan 

serat meningkat setelah menjadi jenang sedangkan kandungan N-total mengalami 

penurunan setelah menjadi jenang. Peningkatan kandungan serat tepung ketan 

setelah menjadi jenang sebesar 91,57% sedangkan penurunan N-total tepung 

ketan setelah menjadi jenang sebesar 43,59%. 

Peningkatan kandungan serat diduga terjadi karena sifat serat yang tidak 

mudah rusak dan tahan terhadap panas, sehingga adanya penambahan serat dari 

bahan tambahan yang digunakan yaitu gula merah dan santan kelapa diduga ikut 

meningkatkan kandungan serat. Menurut Rahmadianti (2013) santan kelapa 

mengandung 2,08% serat dan menurut Thahir (2015) gula jawa mengandung serat 

yang terlihat dari warna coklat gula jawa.  

Berbeda halnya dengan kandungan N-total. Sudarmadji, et al. (1989) 

menyatakan bahwa protein merupakan makromolekul dimana monomer penyusun 

polimer ini disebut asam amino sehingga protein sangat mudah mengalami 

perubahan fisis ataupun aktivitas biologisnya. Sehingga, penambahan santan 
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kelapa dan gula merah tidak meningkatkan kandugan N-total jenang diduga 

karena kandungan protein dari santan kelapa hanya 0,02% sedangkan gula merah 

yang mengandung sedikit protein. Dengan pemanasan selama proses pengolahan 

tepung ketan menjadi jenang mengakibatkan kandungan N-total mengalami 

penurunan setelah menjadi jenang. Penurunan N-total terjadi karena adanya 

kerusakan protein bahan-bahan yang digunakan. Kerusakan yang terjadi diduga 

yaitu koagulasi protein karena penggunaan panas selama proses pengolahan. 

Menurut Makfoeld (2008) koagulasi merupakan suatu keadaan dimana protein 

tidak lagi terdispersi sebagai suatu koloid karena unit ikatan yang terbentuk cukup 

banyak. Koagulasi juga diartikan sebagai salah satu kerusakan protein yang terjadi 

akibat pemanasan dan terjadi penggumpalan serta pengerasan pada protein karena 

menyerap air pada proses tersebut. Kerusakan protein yang terjadi diduga 

mengakibatkan terjadi reaksi-reaksi yang mengikat N seperti N-N, N-O dalam 

jumlah banyak, sedangkan analisis dengan metode Kjeldahl memperoleh hasil 

yang baik jika ikatan N-N dan N-O dalam jumlah yang sedikit (Rohman dan 

Sumantri, 2007). Sehingga, dengan adanya ikatan tersebut mengakibatkan N yang 

terbaca saat analisis semakin sedikit.  

Pengolahan tepung ketan menjadi jenang menghasilkan kandungan serat 

jenang belum mencukupi kebutuhan serat harian tubuh. The American Dietetic 

Association mencatat bahwa kebutuhan serat sebesar 20-35 g dalam sehari 

sedangkan hasil survei Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) oleh Direktorat Gizi 

Masyarakat, menyatakan rata-rata konsumsi serat masyarakat Indonesia sebesar 

10,5 gram/orang/hari (Chabibah dan Nugrahani, 2013). Demikian juga pada 

kandungan protein jenang yang dihasilkan belum memenuhi standar SNI 01-

2986-1992, yaitu minimal 3%. Pengaturan komposisi bahan baku jenang dengan 

subtitusi bekatul gandum berpengaruh terhadap kandungan serat, N-total dan sifat 

organoleptik jenang. Pengaruh subtitusi bekatul gandum pada komposisi 

pembuatan jenang adalah meningkatkan kandungan serat dan N-total jenang. Hal 

tersebut terjadi karena kandungan serat dan protein bekatul gandum lebih tinggi 

daripada tepung ketan. Selain itu, karakteristik bekatul gandum yang berbeda 

dengan tepung ketan juga berpengaruh pada produk jenang yang dihasilkan. Oleh 
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karena itu, subtitusi dengan bekatul gandum juga akan mempengaruhi respon 

panelis terhadap jenang yang dihasilkan.  

 

4.1. Pengaruh Komposisi Bekatul Gandum dan Tepung Ketan terhadap 

Kandungan Serat Jenang 

 

Pengaturan komposisi bekatul gandum dan tepung ketan adalah dengan 

mengurangi sebagian tepung ketan dan disubtitusi dengan bekatul gandum 

sebanyak tepung ketan yang hilang. Hasil analisis kandungan serat jenang pada 

pengaturan komposisi bekatul gandum dan tepung ketan mengalami adanya 

peningkatan. Menurut Kulp (2000) dalam Liandani (2015) tepung bekatul 

memiliki kandungan serat kasar mencapai 10,70% dan dari hasil penelitiannya 

penambahan tepung bekatul pada kadar serat kasar mie instan menunjukkan 

semakin tinggi penambahan tepung bekatul menyebabkan nilai kadar serat mie 

instan cenderung meningkat. Kandungan serat bekatul gandum dari hasil analisis 

adalah 16,45%, sehingga subtitusi dengan bekatul gandum cenderung 

meningkatkan kandungan serat jenang. 

Dari hasil analisa statistik menunjukkan subtitusi bekatul gandum dapat 

meningkatkan kandungan serat jenang karena nilai F hitung (14,642) > F tabel 5% 

(3,01). Pengaruh komposisi bekatul gandum dan tepung ketan sebagai bahan baku 

jenang dapat dilihat pada Tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2. Pengaruh Komposisi Bekatul Gandum dan Tepung Ketan terhadap 

Kandungan Serat Jenang 

Komposisi Bekatul Gandum : Tepung 

Ketan (%, b/b) 
Kandungan Serat Jenang (%) ± SD 

 0 : 100 12.82    ±     9.49      a 

20 : 80 28.43    ±   15.78      b 

40 : 60 34.35    ±     7.35      bc 

60 : 40 35.65    ±     5.77      bc 

80 : 20 48.43    ±   1o.76      c 

Keterangan:  *Notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (BNJ 5%). 

 *Koefisien variasi = 23.66 

 

Subtitusi bekatul gandum pada semua komposisi meningkatkan kandungan 

serat jenang. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari kandungan serat jenang pada 

komposisi 0:100 secara nyata lebih rendah dari kandungan jenang pada komposisi 
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yang lain (20:80, 40:60, 60:40, 80:20). Pengaturan komposisi bekatul gandum dan 

tepung ketan yaitu dengan mengurangi tepung ketan dan diganti dengan bekatul 

gandum sebanyak tepung ketan yang hilang. Pengurangan tepung ketan yang 

dilakukan berarti mengurangi sebagian kandungan serat karena tepung ketan 

mengandung serat, namun penambahan bekatul gandum sebanyak tepung ketan 

yang hilang menunjukkan peningkatan kandungan serat karena kandungan serat 

dari bekatul gandum lebih tinggi dari tepung ketan.  

Antar perlakuan dikatakan berbeda nyata jika memiliki selisih nilai lebih 

besar dari nilai BNJ, dalam penelitian ini nilai BNJ 5% pada analisis serat adalah 

14,64. Hal ini dapat dilihat pada komposisi 40:60 belum mengalami peningkatan 

yang nyata dari komposisi 20:80 karena selisih nilai keduanya 5,92 < 14,64. 

Demikian juga terlihat pada komposisi 60:40 tidak berbeda dengan komposisi 

20:80 dan 40:60. Subtitusi bekatul gandum yang lebih banyak menjadi 80:20 

menunjukkan terjadi peningkatan yang nyata pada kandungan serat jenang. 

Kandungan serat pada komposisi ini sebesar 48,43% dan komposisi ini 

merupakan komposisi yang mengandung serat tertinggi secara nyata dari 

komposisi yang lain. 

Komposisi bekatul gandum dan tepung ketan 20:80, 40:60 dan 60:40 

menghasilkan jenang dengan kandungan serat yang tidak berbeda nyata. Dalam 

pengolahan bahan baku menjadi jenang terjadi beberapa reaksi. Perlakuan panas 

pada serat pangan atau polisakarida menyebabkan terputusnya ikatan polisakarida 

dan juga dapat merusak ikatan glikosidik sehingga menghasilkan monosakarida 

dan disakarida. Monosakarida dan disakarida yang terbentuk akibat putusnya 

ikatan polisakarida tersebut akan dapat pula bereaksi dengan asam amino 

membentuk reaksi Maillard. Reaksi Mailllard merupakan reaksi yang terjadi 

antara gula pereduksi dengan gugus amin bebas dari asam amino sehingga 

menghasilkan warna coklat. Dengan demikian, bahan pangan yang mengandung 

serat tinggi dan protein tinggi jika dipanaskan, proses perubahan warna menjadi 

coklat yang diakibatkan oleh reaksi Maillard pun akan semakin cepat pula 

(Mursyid, 2014).  Diduga kandungan serat pada komposisi 20:80, 40:60 dan 60:40 

bereaksi dengan protein yang juga semakin tinggi (lihat Tabel 4.3.), namun pada 

komposisi 80:20 terlihat serat jenang mengalami peningkatan yang nyata dari 
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komposisi 20:80 diduga karena kandungan protein tidak meningkat, sehingga ada 

sisa serat yang tidak bereaksi dengan protein. 

 

4.2. Pengaruh Komposisi Bekatul Gandum dan Tepung Ketan terhadap 

Kandungan N-total Jenang 

Nitrogen (N) merupakan unsur khusus yang terdapat di dalam protein yang 

tidak dimiliki oleh karbohidrat dan lemak. Selain N, molekul protein mengandung 

unsur-unsur C, H, O yang sama dengan karbohidrat dan lemak (Sediaoetama, 

1991). Keistimewaan pada struktur protein adalah adanya atom nitrogen (N), 

sehingga salah satu cara yang spesifik untuk analisis kuantitatif protein adalah 

dengan penentuan kandungan N (Rohman dan Sumantri, 2007).  

Protein terbentuk dari asam-asam amino, kelompok pembentuk protein 

tersebut masing-masing mengandung satu gugusan amino (NH2) dan satu gugusan 

asam (COOH), dikenal sebagai karboksil. Semua asam amino, terkecuali satu 

(protein), mempunyai formula umum yang sama (Suhardjo, 1986). 

Metode Kjeldahl digunakan untuk menganalisis kandungan protein pada 

jenang karena uji ini melihat kandungan protein dari banyak unsur N yang ada 

pada bahan yang dianalisa (dalam hal ini jenang) sehingga analisis protein dengan 

metode ini menunjukkan kandungan protein total dari jenang (Sudarmadji, 1997). 

Menurut Rohan dan Sumantri (2007) metode ini cocok untuk menetapkan 

kandungan protein yang tidak terlarut atau protein yang sudah mengalami 

koagulasi akibat proses pemanasan maupun proses pengolahan lain yang biasanya 

dilakukan pada makanan. Nilai N yang terbaca dalam analisis ini dalam bentuk 

amonia (NH3). 

 Hasil analisa statistik pada kandungan N-total jenang menunjukkan F 

hitung (4,169) > F tabel 5% (3,01). Hal ini menunjukkan bahwa subtitusi bekatul 

gandum pada pembuatan jenang menghasilkan peningkatan kandungan N-total 
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jenang. Peningkatan kandungan protein jenang yang dilihat dari N-total dalam 

jenang dapat dilihat pada Tabel 4.3.  

 

Tabel 4.3. Pengaruh Komposisi Bekatul Gandum dan Tepung Ketan terhadap 

Kandungan N-total Jenang 

Komposisi Bekatul Gandum : 

Tepung Ketan (%,b/b) 
Kandungan N-total Jenang (%) ± SD 

0 : 100 1.76       ±     0.53      a 

20 : 80 2.79       ±     0.35      b 

40 : 60 2.91       ±     0.59      bc 

60 : 40 3.45       ±     0.94      d 

80 : 20 3.26       ±     1.75      cd 

Keterangan: *Notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (BNJ 5%). 

 *Coding berdasarkan transformasi √     . 

 *Koefisien variasi = 11.20 

 

Pada Tebel 4.3. terlihat bahwa komposisi 0:100 sebagai perlakuan kontrol 

memiliki kandungan N-total paling rendah dari semua komposisi lain yang 

diujikan (20:80, 40:60, 60:40 dan 80:20). Seperti pada hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Handarsari dan Mita (2010) bahwa penambahan bekatul gandum 

berpengaruh nyata terhadap peningkatan kandungan protein. Hasil analisis N-total 

bekatul gandum lebih tinggi dari tepung ketan, yaitu 6,6% untuk bekatul gandum 

dan 3,9% untuk tepung ketan sehingga sama halnya pada kandungan serat, 

subtitusi bekatul gandum juga cenderung meningkatkan kandungan N-total jenang 

karena kehilangan nitrogen dari komposisi tepung ketan yang dikurangi diganti 

oleh nitrogen dari bekatul gandum yang nilainya lebih tinggi. 

Penggumpalan, pengerasan dan penyerapan air yang terjadi selama proses 

pemasakan diduga mengakibatkan reaksi-reaksi yang mengikat N seperti N-N, N-

O dan N-H. Analisis dengan metode Kjeldahl memperoleh hasil yang baik jika 

ikatan N-N dan N-O dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, penggunaan selenium 

sebagai katalisator lebih reaktif, akan tetapi karena cepatnya reaksi oksidasi yang 

terjadi maka memungkinkan ikut hilangnya nitrogen (Rohman dan Sumantri, 

2007). Dengan demikian, penambahan bekatul gandum yang merupakan sumber 

utama dari penambahan nitrogen tidak begitu saja dapat meningkatkan kandungan 

N-total pada jenang. Seperti halnya pada komposisi bekatul gandum 40:60 belum 

mampu meningkatkan kandungan N-total jenang secara nyata dari komposisi 

20:80. Sedangkan penambahan bekatul gandum menjadi komposisi 60:40 secara 
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nyata meningkatkan kandungan N-total pada jenang dari komposisi 40:60. 

Komposisi 60:40 merupakan komposisi yang menghasilkan kandungan N-total 

jenang tertinggi dari komposisi yang lain secara nyata, karena dengan 

penambahan bekatul gandum yang lebih banyak menjadi 80:20 kandungan N-total 

tidak meningkat. 

 

4.3. Pengaruh Komposisi Bekatul Gandum dan Tepung Ketan terhadap 

Tingkat Kesukaan 

Pengaturan komposisi bahan baku jenang dengan menambahkan bekatul 

gandum mengakibatkan perubahan karakteristik jenang karena karakter bekatul 

yang berbeda dengan tepung ketan. Dapat dilihat dari kandungan utama bekatul 

gandum adalah selulosa karena bekatul gandum merupakan bagian kulit ari biji 

gandum sedangkan pada tepung ketan adalah amilopektin. Selain itu, bekatul 

gandum memiliki aroma yang tengik dan sedikit asam sedangkan tepung ketan 

tidak beraroma. Dari kedua bahan dasar yang berbeda tersebut menghasilkan 

jenang dengan perubahan yang terjadi meliputi warna, rasa, tekstur dan aroma 

jenang.  

 

 

 

 

 

 
Keterangan:   1. Tepung ketan 

2. Bekatul gandum 

 

Gambar 4.1. Perbandingan Tepung Ketan dan Bekatul Gandum 

 

Pengolahan tepung ketan dan bekatul gandum menjadi jenang melalui 

proses pemasakan mengakibatkan terjadi berbagai macam perubahan karena 

adanya berbagai macam reaksi. Perubahan sifat organoleptik jenang dengan 

subtitusi bekatul gandum dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

0:100 40:60 20:80 60:40 80:20

80:20 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Tabel 4.4. Perubahan Sifat Organoleptik Jenang pada Masing-masing Komposisi 
Komposisi Bekatul 

Gandum:Tepung 

Ketan (%, b/b) 

Aspek Penilaian (Nilai Rerata Skoring) 

Aroma Rasa Manis Rasa Gurih Tekstur Warna 

0:100 2,87 3,27 3,60 1,60 1,60 

20:80 2,33 3,13 3,00 1,93 2,97 

40:60 2,63 3,37 3,00 2,20 2,97 

60:40 2,47 3,37 2,83 2,43 3,20 

80:20 2,30 3,10 3,07 2,97 3,63 

 

Aroma jenang merupakan aroma khas dari bahan baku dan aroma daun 

pandan yang sengaja ditambahkan pada proses pembuatan jenang. Aroma daun 

pandan yang berasal dari 2-acetyl-1-pyrroline. Penilaian panelis pada aroma 

jenang berdasarkan terciumnya aroma wangi pandan dengan skoring yaitu: 1) 

aroma pandan tidak terasa, 2) aroma pandan kurang terasa, 3) aroma pandan 

cukup terasa, 4) aroma pandan terasa, dan 5) aroma pandan sangat terasa. Tabel 

4.4. menunjukkan bahwa subtitusi bekatul gandum menghasilkan jenang dengan 

aroma pandan semakin berkurang. Hasil rerata skoring yang diperoleh 

menunjukkan bahwa aroma pandan berkisar dari kurang terasa sampai cukup 

terasa dengan rerata skor 2,30 sampai 2,87. 

Rasa manis jenang dihasilkan dari gula yang digunakan pada pembuatan 

jenang. Selain rasa manis, penambahan santan kelapa pada pembuatan jenang 

menghasilkan rasa gurih (Margareta, 2013). Penilaian rasa manis pada jenang 

diperoleh dari penilaian panelis berdasarkan skor 1) tidak manis, 2) kurang manis, 

3) cukup manis, 4) manis dan 5) sangat manis. Pada Tabel 4.4. menunjukkan 

bahwa rasa manis jenang berada pada rasa yang cukup manis dengan skor antara 

3,10 sampai 3,37. Demikian halnya pada rasa gurih jenang juga dinilai dari skor 

1) tidak gurih, 2) kurang gurih, 3) cukup gurih, 4) gurih dan 5) sangat gurih. Dari 

hasil penilaian terhadap rasa gurih jenang diperoleh jenang yang dihasilkan 

memiliki rasa gurih yang cukup dengan rerata skor yang diperoleh antara 2,83 

sampai 3,60. 

Jenang yang merupakan pangan semi basah pada umumnya memiliki 

tekstur yang lengket. Tekstur jenang yang lengket diperoleh dari kandungan 

amilopektin pada tepung ketan sehingga dengan mengurangi tepung ketan pada 

komposisi bahan baku pembuatan jenang merubah tekstur jenang. Penilaian 

terhadap tekstur jenang berdasarkan skor 1) terlalu lembek, 2) lembek, 3) lengket, 
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4) agak keras dan 5) keras. Hasil penilaian pada tekstur jenang diperoleh rerata 

skor antara 1,60 sampai 2,97 yang menunjukkan bahwa tekstur jenang yang 

dihasilkan lembek sampai lengket. Dari Tabel 4.4. dapat dilihat bahwa semakin 

banyak bekatul gandum dalam bahan baku jenang menghasilkan tekstur jenang 

semakin keras. Tekstur yang semakin keras diduga karena terjadi kerusakan 

protein berupa koagulasi protein dari bekatul gandum selama proses memasak 

(Makfoeld, 2008). 

Warna coklat jenang adalah warna yang dihasilkan dari penggunaan gula 

merah dan reaksi karamelisasi apabila gula dipanaskan serta reaksi Maillard. 

Penilaian panelis pada warna jenang berdasarkan skor 1) kurang coklat, 2) cukup 

coklat, 3) coklat 4) sangat coklat dan 5) amat sangat coklat. Hasil penilaian 

panelis pada warna coklat jenang diperoleh skor antara 1,60 sampai 3,63 yang 

menunjukkan warna jenang yang dihasilkan memiliki warna cukup coklat sampai 

sangat coklat. Hal tersebut menunjukkan bahwa subtitusi bekatul gandum yang 

semakin banyak menghasilkan jenang dengan warna coklat yang semakin gelap 

diduga karena kandungan protein jenang semakin tinggi sehingga terjadi reaksi 

pencoklatan. Menurut Muchtadi dan Ayustaningwarno (2010) warna coklat 

dihasilkan dari reaksi kimia gula dan asam amino dari protein yang dikenal 

sebagai reaksi pencoklatan (browning) atau reaksi Maillard. Pada keadaan ini 

gugusan amino dari protein bereaksi dengan gugusan aldehida atau keton dari 

gula pereduksi yang menghasilkan warna coklat. Dari reaksi terebut maka 

perubahan warna jenang dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Warna Jenang 

Perubahan sifat fisik dari pengaturan kedua bahan baku setelah mengalami 

pengolahan berpengaruh pada kesukaan panelis pada produk jenang. Adapun 

penilaian kesukaan panelis dilakukan dengan menilai tingkat kesukaan pada 

masing-masing produk jenang. Untuk menentukan tingkat kesukaan dari panelis 

0:100 20:80 40:60 60:40 80:20 
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maka digunakan uji hedonik (Setyaningsih, et al., 2010). Penentuan skala hedonik 

dari 1: sangat tidak suka, 2: tidak suka, 3: agak suka, 4: suka sampai 5: sangat 

suka. Penilaian dengan skala hedonik ini dilakukan untuk melihat perlakuan yang 

paling disukai oleh panelis. Uji hedonik bertujuan untuk melihat tingkat kesukaan 

panelis pada jenang dengan subtitusi bekatul gandum. Perubahan fisik jenang 

yang terjadi berpengaruh terhadap tingkat kesukaan panelis seperti terlihat pada 

Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Penilaian Tingkat Kesukaan pada Jenang 
Komposisi Bekatul Gandum:Tepung Ketan 

(%, b/b) 
Rata-rata Skoring ± SD 

0:100 4.00  ±  0.59 d 

20:80 3.43  ±  0.35 c 

40:60 3.07  ±  0.25 b 

60:40 2.73  ±  0.38 a 

80:20 2.53  ±  0.32 a 

Keterangan: *Notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (BNJ 5%). 

 *Coding berdasarkan transformasi akar kuadrat. 

 * Koefisien variasi = 6.49 

 

Pengaruh pada tingkat kesukaan panelis terhadap jenang dilihat dari uji 

statistik yang menunjukkan nilai F hitung (9,936442) > F tabel 5% (3,01). 

Pengaruh yang terlihat dari analisis lanjutan dengan BNJ 5% menunjukkan tingkat 

kesukan panelis terhadap jenang berbeda nyata. Dari tabel di atas dapat terlihat 

perlakuan kontrol (0:100) merupakan komposisi yang paling disukai oleh panelis. 

Hal tersebut berarti bahwa subtitusi bekatul gandum pada bahan baku jenang 

mengalami penurunan terhadap tingkat kesukaan. Dengan subtitusi bekatul 

gandum sebanyak 20% tingkat kesukaan panelis secara nyata lebih rendah dari 

tingkat kesukaan panelis terhadap kontrol namun subtitusi bekatul gandum yang 

lebih banyak mendapatkan skor yang secara nyata semakin rendah. Akan tetapi 

komposisi bekatul gandum dan tepung ketan 20:80 mendapatkan skor tertinggi 

dari komposisi lain yang diujikan. Adapun karakter jenang dari komposisi 20:80 

adalah aroma pandan yang tidak terlalu terasa, rasa cukup manis dan gurih, tekstur 

tidak terlalu lengket dan warna yang cukup coklat. 

 

 

 


