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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hanjeli merupakan tanaman serealia atau jenis padi-padian yang dapat 

tumbuh pada dataran tinggi maupun dataran rendah, yang dapat dimanfaatkan 

oleh manusia sebagai bahan pangan dan pakan (Mutaqin, Yuniarti, & Nurmala, 

2017). Hanjeli juga tanaman yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan 

sebagai bahan pangan alternatif karena memiliki kandungan karbohidrat yang 

tidak kalah dengan serealia lainnya (Qosim, Nurmala, Aep, & Damanik, 2013). 

Manfaat dari tanaman hanjeli yaitu kandungan protein, lemak, B1 lebih 

tinggi dibandingkan tanaman serealia lainnya, selain itu hampir semua bagian dari 

tanaman hanjeli ini dapat dimanfaatkan seperti biji, daun, batang, serta akar. 

Kandungan nutrisi yang cukup tinggi pada tanaman hanjeli ini masih belum 

banyak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Indonesia khususnya di 

daerah Sukabumi Jawa Barat, hal ini dikarenakan pengembangan dan 

pengetahuan masyarakat tentang hanjeli itu sendiri masih belum maksimal, para 

petani di Indonesia masih ragu untuk menanam dan mengembangkan hanjeli 

karena permintaan pasar biji hanjeli masih belum setinggi produk serealia lainnya 

seperti beras, gandum, jagung, dan kacang-kacangan lainnya (Wahyudin, 

Ruminta, Y, & Fauzi, 2016). 

Masyarakat di daerah Sukabumi hanya memanfaatkan tanaman hanjeli 

sebagai makanan selingan pengganti nasi, padahal kadar karbohidrat yang tinggi 

pada tanaman ini dapat diversifikasi sebagai bahan pangan yang beragam tape 



2 

 

 

misalnya yang memiliki nilai jual tinggi dan banyak digemari oleh masyarakat. 

Negara asal tanaman hanjeli adalah Asia Timur, kemudian masuk ke Indonesia 

dan banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia khususnya daerah Jawa 

Barat sebagai tanaman selingan yang ditanam di pekarangan tanpa teknik 

budidaya khusus (Nurmala, 2010). Tanaman hanjeli juga merupakan salah satu 

jenis tanaman serealia yang berpotensi untuk di kembangkan sebagai bahan 

pangan yang kaya akan karbohidrat. Tanaman hanjeli sudah dikenal oleh 

masyarakat Indonesia meskipun di beberapa daerah bahkan tidak diketahui 

keberadaannya oleh masyarakt. Tanaman hanjeli saat ini sudah mulai ditinggalkan 

oleh petani dan hampir punah, beberapa daerah di Indonesia masih ada yang 

menjual namun dalam jumlah terbatas (Juhaeti, 2015). 

Tanaman hanjeli tidak dipertimbangan sebagai tanaman serealia berbiji 

utama bahkan sering dilewati dan diabaikan diantara serealia lainnya. Masyarakat 

Indonesia masih belum mengetahui bahwa hanjeli merupakan tanaman berbiji 

yang mengandung protein, lemak, kalsium, dan vitamin B1 lebih tinggi 

dibandingkan dengan tanaman serealia lainnya. Hanjeli juga dapat difermentasi 

sebagai sumber energi dan cadangan makanan untuk mengatasi kelangkaan 

pangan bagi produk di negara-negara miskin (Irawanto, 2017). 

Ragi merupakan bahan tambahan makanan yang biasa digunakan dalam 

pembuatan produk fermentasi seperti tape ketan dan tape singkong. Ragi berasal 

dari tepung beras yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain sehingga dapat 

membantu dalam proses fermentasi (Oktaviana, Asti, Suherman, Dadang & 

Sulistyowati, 2015). Fakor-faktor yang perlu diperhatikan dalam fermentasi 
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adalah pemilihan khamir, konsentrasi gula, keasaman, dan ada tidaknya oksigen. 

Pemilihan sel khamir didasarkan pada jenis karbohidrat yang akan digunakan 

sebagai bahan utama produksi alkohol, pH optimum untuk proses pertumbuhan 

khamir yaitu pH 4,0-4,5. Tape yang didiamkan selama 2-3 hari akan 

menghasilkan cita rasa yang kuat dan has,  apabila dibiarkan sampe 4 hari makan 

rasa serta aroma akan semakin kuat, namun rasa manis akan sedikit memudar dan 

aroma alkohol yang akan mendominasi (Hanum et al., 2013).  

Ragi berperan penting dalam proses pembuatan tape. Menurut Berlian 

(2016) semakin tinggi dosis ragi yang diberikan maka semakin tinggi kadar 

alkohol yang dihasilkan, hal ini disebabkan dengan pemberian dosis ragi yang 

semakin banyak berarti memiliki khamir yang semakin banyak pula. Khamir 

inilah yang berperan aktif dalam proses fermentasi dengan merombak glukosa 

menjadi alkohol. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marjoko & Hersoelistyorini 

(2011) konsentrasi ragi yang paling disukai oleh masyarakat adalah 1% baik dari 

segi rasa, aroma, tekstur, dan warna. Selama ini masyarakat belum mengetahui 

dan masih memperkirakan konsenrasi ragi yang digunakan untuk membuat tape, 

bisa jadi kadar alkohol yang dihasilkan lebih dari 1% batas halal MUI sedangkan 

mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim.  

Islam telah memberikan batasan kepada umatnya tentang bahan makanan 

dan minuman yang baik serta halal untuk dikonsumsi, seperti yang terkandung 

dalam surat Al-Maaidah ayat 88: “Yang artinya dan makanan lah makanan yang 

halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah 

kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. Ayat di atas dengan tegas 
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menyatakan bahwa setiap umat yang beriman kepada Allah maka wajib memakan 

makanan yang halal, tape adalah salah satu makanan tradisionl Indonesia yang 

merupakan hasil fermentasi yang akan menghasikan alkohol. Hasil kesepakatan 

MUI, makanan dan minuman yang mengandung alkohol tidak boleh melebihi 1%, 

dimana makanan dan minuman yang mengandung alkohol melebihi 1% termasuk 

kedalam kategori makanan haram untuk dikonsumsi (Hasanah, Jannah, & Fasya, 

2012). 

Untuk menentuakan kualitas makanan maka dilakukan uji organoleptik agar 

mengetahui rasa, aroma, tekstur, dan warna pada tape biji hanjeli. Uji 

organoleptik merupakan pengujian yang didasarkan pada proses pengindraan, 

bagian organ tubuh manusia yang berperan dalam penginderaan adalah mata, 

telinga, indera pencicip, indera pembau dan indera perabaan atau sentuhan. 

Kemampuan setiap alat indra berbeda-beda dalam memberikan reaksi atau 

tanggapan. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan mendeteksi (detection), 

mengenali (recognition), membedakan (discrimination), membandingkan 

(scalling) dan kemampuan menyatakan suka atau tidak suka (hedonik). 

Melaksanakan uji organoleptik memerlukan panelis yang bertindak sebagai 

instrumen atau alat, panelis terdiri dari individu atau kelompok yang bertugas 

menilai sifat atau kualitas secara objektif (Negara, 2016). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian 

tentang pengaruh variasi konsentrasi ragi dalam pembuatan tape biji hanjeli 

terhadap kadar alkohol dan uji organoleptik khususnya pada siswa SMA kelas XII 

untuk Kompetensi Dasar 3.10 memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi 
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yang menerapkan bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk 

meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 

Menurut Prastowo (2018) sumber belajar merupakan satu set bahan atau 

situasi yang diciptakan untuk menunjang siswa agar dapat belajar secara mandiri. 

Dengan adanya sumber belajar manfaat yang akan diperoleh oleh siswa 

diantaranya adalah (1) dapat memfasilitasi siswa untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan (2) dapat menunjang pembelajaran secara mandiri terhadap 

siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“Pengaruh variasi konsentrasi ragi dalam pembuatan tape biji hanjeli terhadap 

kadar alkohol dan uji organoleptik”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan  

beberapa rumusan permasalahan, yaitu : 

1. Adakah pengaruh variasi konsentrasi ragi dalam pembuatan tape biji hanjeli 

terhadap kadar alkohol? 

2. Adakah pengaruh variasi konsentrasi ragi dalam pembuatan tape biji hanjeli 

terhadap uji organoleptik yang meliputi rasa, aroma, tekstur, dan warna?  

3. Bagaimana hasil penelitian pengaruh variasi konsentrasi ragi dalam 

pembuatan tape biji hanjeli terhadap kadar alkohol dan uji organoleptik dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi pengaruh variasi konsentrasi ragi dalam pembuatan tape biji 

hanjel terhadap kadar alkohol. 

2. Mengidentifikasi pengaruh variasi konsentrasi ragi dalam pembuatan tape biji 

hanjeli terhadap uji organoleptik yang meliputi rasa, aroma, tekstur, dan 

warna. 

3. Menganalisis hasil penelitian pengaruh variasi konsentrasi ragi dalam 

pembuatan tape biji hanjeli terhadap kadar alkohol dan uji organoleptik dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Bagi masyarakat dapat mereplikasikan/ mengadopsi hasil penelitian untuk 

mengetahui jumlah ragi optimum yang dapat menghasilkan daya terima tape biji 

hanjeli yang paling disukai oleh konsumen. 

 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Bagi masyarakat  

Dapat menambah wawasan masyarakat mengenai jumlah ragi optimum yang 

menghasilkan kadar alkohol maksimum pada tape biji hanjeli, dan memanfaatkan 

biji hanjeli sebagai bahan dasar pembuatan tape dengan teknologi pangan yang 

tepat. 

2. Bagi peneliti 
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Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pembuatan tape biji 

hanjeli dengan variasi konsentrasi ragi yang berbeda-beda sekaligus memperluas 

terapan keilmuan peneliti pada matakuliah bioteknologi. 

3. Bagi dunia pendidikan 

Dapat dijadikan sebagai sumber belajar tentang fermentasi, pembutan tape biji 

hanjeli, dan pemanfaatan biji hanjeli. 

 

 

 

 

1.5 Batasan Penelitian  

1. Bahan baku yang digunakan sebagai medium fermentasi adalah biji hanjeli 

yang diambil dari Sukabumi.  

2. Konsentrasi variasi jumlah ragi yang digunakan adalah (0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%). 

3. Ragi yang digunakan adalah ragi tape yang bermerk harum manis , dengan 

kandungan bakteri yang digunakan untuk fermentasi adalah Saccharomyces 

cerevisiae. 

4. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah kadar alkohol dan uji 

organoleptik. 

 

1.6 Definisi Istilah  

1. Tape adalah salah satu produk olahan yang dihasilkan dari proses peragian 

(fermentasi) bahan pangan berkarbohidrat, tape dibuat dengan menggunakan 

starter yang berisi campuran mikroba (Hasanah et al., 2012). 
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2. Tanaman hanjeli atau jali merupakan tanaman serealia yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau biasa juga dijadikan bahan pakan 

(A., Ruminta, Y., & Fauzi, 2016). 

3. Ragi merupakan bahan tambahan makanan yang biasa digunakan dalam 

pembuatan produk fermentasi seperti tape ketan dan tape singkong, ragi 

untuk fermentasi tape merupakan campuran beberapa mikroorganisme 

terutama fungi (kapang dan jamur) seperti Saccharomyces cerevisiae, 

Rhizopus oryzae, Endomycopsis burtonii, Mucor sp, Candida utilis, 

Saccharomycopsis fibuligera, dan Pediococcus sp (Oktaviana, Asti & 

Suherman, Dadang & Sulistyowati, 2015). 

4. Uji organoleptik merupakan pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan (Negara, 2016). 

5. Sumber belajar merupakan satu set bahan atau situasi yang diciptakan untuk 

menunjang siswa agar dapat belajar secara mandiri (Prastowo, 2018)  


