
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang 

terpenting, selain gandum dan padi. Jagung juga menjadi alternatif sumber 

pangan dan sumber karbohidrat di Amerika Serikat, Amerika Tengah dan 

Amerika Selatan. Penduduk beberapa daerah di Indonesia (misalnya di Madura 

dan Nusa Tenggara) juga menggunakan jagung sebagai makanan tambahan. 

Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak 

(hijauan maupun tongkolnya), diambil minyaknya (dari biji), dibuat tepung (dari 

biji, dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena), dan bahan baku industri 

(dari tepung biji dan tepung tongkolnya). Tongkol jagung kaya akan pentosa, 

yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan furfural. Jagung yang telah 

direkayasa genetika juga sekarang ditanam sebagai penghasil bahan farmasi. 

Salah satu bentuk olahan jagung adalah marning, yaitu makanan ringan 

yang dibuat dari biji buah jagung (Zea mays) tua, direbus, dikeringkan dan 

digoreng menggunakan minyak, dengan atau tanpa penambahan bahan makanan 

lain dan bahan tambahan makanan yang diingingkan. Pengolahan jagung menjadi 

marning akan meningkatkan nilai ekonomis dari jagung itu sendiri sehingga 

memiliki nilai jual yang tinggi dan menambah daya simpan dari produk tersebut 

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghasilkan marning jagung 

yang berkualitas baik yaitu berupa perlakuan lama perendaman dan lama 

perebusan dengan tekanan tinggi sehingga dapat dihasilkan marning jagung yang 

memiliki tekstur renyah dan mempersingkat lama perebusan biji jagung. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gandum
http://id.wikipedia.org/wiki/Padi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura
http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Pakan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pentosa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Furfural&action=edit
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Umumnya permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan marning jagung 

adalah lamanya perebusan biji jagung yang bisa mencapai 6-7 jam, dan tekstur 

marning yang dihasilkan keras, sehingga dilakukan perendaman dan perebusan 

tekanan tinggi dengan harapan akan diperoleh tekstur marning yang renyah. 

Lamanya waktu perendaman dan perebusan tekanan tinggi ini didapatkan 

dari perlakuan pendahuluan yang telah dilakukan, sehingga diperoleh lama 

perendaman 8, 16, dan 24 jam serta lama perebusan 30, 60, dan 90 menit. 

Perebusan tekanan tinggi dipilih karena proses ini mempercepat pelunakan 

jaringan dari biji jagung kering, sehingga menghasilkan marning jagung yang 

renyah. Perebusan tekanan tinggi ini sendiri sangat menghemat energi (bahan 

bakar), karena dalam proses penggunaannya hanya menggunakan api yang kecil. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas 

marning jagung agar memiliki sifat fisik dan kimia yang baik. Tujuan khususnya 

adalah untuk mengetahui interaksi lama perendaman dan lama perebusan tekanan 

tinggi terhadap sifat fisik dan kimia marning jagung. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga terjadi interaksi lama perendaman dan  lama perebusan terhadap sifat 

fisik dan kimia marning jagung. 

2. Diduga lama perendaman larutan kapur berpengaruh terhadap sifat fisik dan 

kimia marning jagung. 

3. Diduga lama perebusan tekanan tinggi berpengaruh terhadap sifat fisik dan 

kimia, marning jagung. 


