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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Jenang merupakan salah satu jenis jajanan tradisional masyarakat Jawa di 

Indonesia yang masih populer hingga saat ini. Tidak hanya sebagai jajanan 

tradisional, jenang sudah menjadi oleh-oleh khas di beberapa daerah, seperti 

Kudus di Jawa Tengah dan Garut di Jawa Barat. Namun, masyarakat Garut 

menyebut jenang dengan istilah dodol yang terkenal dengan nama Dodol Garut.  

Jenang memiliki rasa manis dan tekstur yang kenyal saat dimakan. Jajanan 

ini mengandung karbohidrat yang cukup tinggi dibandingkan dengan protein dan 

serat. Kandungan karbohidrat 39,5 g/60 g sampel sedangkan protein hanya 2,6 

g/60 g sampel dan tidak mengandung serat, sehingga konsumsi jenang tidak 

disarankan bagi penderita diabetes atau seseorang yang sedang melakukan diet 

sehat (Anonim
1
, 2012). 

Untuk menambah nilai gizi pada jenang yang bermanfaat bagi tubuh 

manusia dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa bahan pada jenang. 

Dalam hal ini serat dan protein merupakan nilai gizi yang ditingkatkan, hingga 

diperoleh jenang dengan serat dan protein tinggi.  

Nitrogen merupakan unsur penyusun protein dimana protein sangatlah 

penting bagi tubuh manusia. Bahkan menurut Erma (2014), mengkonsumsi 

banyak protein dapat memerangi obesitas dan membantu mencegah osteoporosis. 

Protein berbeda dengan lemak dan karbohidrat, tubuh manusia tidak memiliki 

kapasitas untuk menyimpan protein, sehingga ketika tubuh manusia kekurangan 

protein, tubuh akan mengambil protein dari otot tubuh yang dapat menyebabkan 

kerusakan atau menurunkan fungsi otot. Oleh karena itu asupan protein setiap hari 

harus terpenuhi, yaitu 0,8 kali berat badan dalam kondisi normal (Irina, 2011). 

Demikian halnya dengan serat, seseorang yang kekurangan serat biasanya akan 

mengalami susah buang air besar dan merasa kembung. Sehingga, serat bagi 

tubuh juga penting terutama dalam sistem pencernaan. 

Salah satu upaya peningkatan nilai gizi jenang ini dapat dilakukan dengan 

menambah bahan-bahan tambahan yang tentunya mengandung serat dan protein 

yang tinggi, dimana hal tersebut secara khusus dapat meningkatkan serat dan 
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protein jenang. Wirawati dan Nirmagustina (2009) menyatakan bahwa 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. 

Selain kandungan seratnya, bekatul mengandung protein yang tinggi dan 

belum banyak dimanfaatkan dalam pengolahan menjadi makanan. Adapun 

kandungan gizi bekatul gandum bervariasi, namun sebagian besar bekatul gandum 

terdiri dari polisakarida non-pati 38%, pati 19%, protein 18% dan lignin 6%, 

dengan polisakarida non-pati yang terutama 70% arabinoxylans, 19% selulosa dan 

6% β- (1,3) / β- (1,4) -glukan. Wheat bran biasanya berisi sekitar 45% dari serat 

makanan, dimana sekitar 95% adalah serat non-larut (Cornell dan Hoveling, 

1998). 

Komposisi bekatul gandum dengan ketan sebagai bahan baku jenang 

memungkinkan terjadinya perubahan pada produk jenang itu sendiri. Adapun 

perubahan yang akan terjadi adalah rasa, aroma, tekstur dan warna jenang, serta 

yang sangat penting adalah perubahan nilai gizi pada jenang dengan bekatul 

gandum dibandingkan dengan jenang pada umumnya. Selain itu, informasi 

tentang bekatul gandum dalam pemanfaatannya sebagai bahan pangan belum 

banyak diketahui, sehingga masih diperlukan berbagai penelitian tetntang hal ini. 

Komposisi bekatul dan tepung ketan diuji untuk mendapatkan komposisi yang 

tepat, menghasilkan rasa, aroma, tekstur dan warna yang disukai dengan 

kandungan serat maupun protein (dilihat dari kandungan N-total) yang dapat 

memenuhi kebutuhan tubuh.  

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk menentukan komposisi bekatul gandum dan tepung ketan yang 

dapat meningkatkan kandungan serat pada jenang. 

2. Untuk menentukan komposisi bekatul gandum dan tepung ketan yang 

menghasilkan jenang dengan kandungan protein sesuai SNI 01-2986-

1992, yaitu minimal 3% yang dilihat dari kandungan N-total jenang. 

3. Untuk mengetahui komposisi bekatul gandum dan tepung ketan yang 

menghasilkan jenang paling disukai panelis. 
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1.3.  Model Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Model Hipotesis 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka dilakukan pembatasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan adalah bekatul gandum lokal varietas Dewata dan 

tepung ketan “Rose Brand” 

2. Bahan tambahan yang digunakan gula merah, santan kelapa parut dan garam 

dengan takaran yang sama. 

3. Jenang yang dibuat adalah jenang dodol. 

4. Analisis kandungan gizi terbatas pada kandungan serat dan N-total. 

5. Kandungan N-total merupakan gambaran banyaknya protein. 

6. Uji organoleptik terbatas pada warna, rasa, aroma, dan tekstur untuk 

mengetahui karakteristik dan uji hedonik untuk mengetahui tingkat kesukaan 

pada produk jenang. Pengujian dilakukan satu hari setelah produk jadi. 

7. Organoleptik diuji oleh 30 panelis tidak terlatih. 
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1.5.   Signifikansi Penelitian 

1. Dari segi ilmiah diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

informasi dan pengetahuan tentang berbagai reaksi yang bisa terjadi 

dalam proses pembuatan jenang dari bekatul gandum dan tepung ketan 

serta mengetahui cara meningkatkan kandungan N-total dan serat 

jenang.  

2. Dari segi praktis untuk produsen jenang diharapkan penelitian ini dapat 

menghasilkan resep pembuatan jenang yang bergizi dengan pemakaian 

bekatul gandum. 

 


