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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Hanjeli 

2.1.1 Pengertian Tanaman Hanjeli 

Hanjeli atau jali merupakan tanaman yang populer di masyarakat sunda 

pada zaman dulu. Tanaman hanjeli mirip dengan tanaman alang-alang atau 

tanaman jagung. Buahnya yang merupakan sumber makanan berbentuk bulat 

menyerupai biji jeruk. Jika masih mentah, warna buah hanjeli hijau. Namun jika 

sudah matang, buah hanjeli  berwarna putih. Buah hanjeli  bisa dipanen dan diolah 

menjadi bahan pangan.  Hanjeli diolah dengan cara dijemur lalu ditumbuk atau 

bisa juga digiling menggunakan mesin penggilingan padi pada umumnya. Isi biji 

hanjeli yang ditumbuk atau digiling bisa langsung ditanak seperti  beras. Hasilnya 

seperti nasi matang, tetapi lebih lengket menyerupai nasi ketan. Orang Sunda 

biasa memakan hanjeli yang ditanak sebagai pengganti nasi (Juhaeti, 2015). 

Biji hanjeli merupakan biji-bijian bernutrisi, kandungan protein dan lemak 

yang terkandung dalam biji hanjeli diketahui lebih tinggi dibandingkan dengan 

beras dan gandum. Nilai gizi pada biji hanjeli dibandingkan dengan biji-bijian 

lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Nilai Gizi Biji Hanjeli dibandingkan Biji-bijian lainnya (Nutrition 

content of Jali compared to other  cereals)  
Komponen Hanjeli Beras Jagung Singkong Sorgum 

 

Karbohidrat (%) 76,40 87,80 83,00 92,04 82,00 

Protein (%) 14,10 8,80 10,50 1,52 11,40 

Lemak (%) 7,90 2,10 4,90 2,94 4,20 

Serat (%) 0,90 0,80 2,70 1,58 2,50 

Abu (g) 1,60 1,30 1,60 1,09 1,70 
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Sumber: Nurmala (2010) 

2.1.2 Klasifikasi Tanaman Hanjeli 

Berikut ini merupakan klasifikasi dari tanaman hanjeli dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

                       
            Gambar 2.1. Biji Hanjeli (Dokumen Pribadi) 

 

Kingdom : Plantae 

Sub Kingdom : Viridiplantae 

Infra Kingdom : Streptophyta 

Sub Divisi : Embriophyta 

Divisi  : Tracheophyta 

Kelas  : Spermatophytina 

Super Ordo : Lilianae 

Ordo  : Poales 

Famili  : poaceae 

Genus  : Coix L. 

Spesies : Coix lacryma-jobi L. 

2.1.3 Keunggulan Tanaman Hanjeli 
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Tanaman hanjeli atau biasa disebut juga tanaman jali merupakan tanaman 

serealia yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif dan memiliki 

kandungan zat gizi yang baik. Tanaman hanjeli memiliki kandungan protein, 

lemak serta vitamnin B1 lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman serealia 

lainnya, kandungan nutrisi pada biji hanjeli dapat dilihat pada Tabel 2.2  

Tabel 2.2. Kandungan Nutrisi pada Biji Hanjeli 

Unsur Gizi 

Air 11,04% 

Protein 10,89% 

Lemak 5,18% 

Karbohidrat 71,81% 

Serat 0,3-8,4 % 

Abu 1,38% 

Sumber: (Nurmala, 2010) 

 

2.2 Tinjauan Tentang Tape 

2.2.1 Pengertian Tape 

Tape merupakan salah satu produk olahan hasil fermentasi yang  tradisional 

di kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Zat pati yang terkandung dalam 

bahan pangan kemudian diubah menjadi bentuk yang sederhana yaitu gula, 

dengan menggunakan bantuan mikroorganisme yang dikenal dengan ragi atau 

kamir (Hasanah et al., 2012). Masyarakat Indonesia saat ini hampir secara 

keseluruhan hanya menggunaka serta mengenal singkong dan beras ketan sebagai 

bahan utama pembuatan tape. Produk tape hanjeli ini menawarkan berbagai kelebihan 

sehingga dengan terus melakukan peningkatan kualitas produk dan 

manajemen  pemasaran, produk tape biji hanjeli ini dapat eksis di pasaran.  Program 

diversifikasi pangan terus digalakkan agar masyarakat tak hanya  bergantung pada 
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satu bahan pangan saja. Kedepannya, diperkirakan pengetahuan masyarakat akan 

bahan pangan alternatif lainnya akan semakin tinggi sehingga tape biji hanjeli ini 

mendapat respon baik dari masyarakat. Selain itu, tape biji hanjeli juga sebagai 

produk baru yang inovatif, karena dimasyarakat umumnya hanya mengenal  tape 

yang menggunakan bahan dasar singkong atau ketan. 

2.2.2 Proses Pembuatan Hanjeli Menjadi Tape 

Proses pembuatan hanjeli menjadi tape terbagi menjadi beberapa tahapan 

pengolahan, diantaranya:  

1. Sortasi 

Setelah pasca panen hanjeli dipisahkan antara hanjeli yang berkualitas baik dan 

hanjeli yang kurang baik. Tujuan dari sortasi tersebut adalah untuk menghindari 

hanjeli yang rusak, agar dapat diolah menjadi tape. 

2. Pengupasan 

Proses ini hanjeli dipisahkan dari kulitnya dan dari bagian-bagian yang tidak 

diinginkan yang masih menempel supaya miselium fungi dapat menembus biji 

hanjeli selama proses fermentasi berlangsung. Pengupasan dapat dilakukan 

dengan cara digiling menggunakan mesin penggilingan beras pada umumnya. 

3. Pencucian 

Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran maupun sisa-sisa dedak 

yang mungkin masih tertinggal. 

4. Perendaman 

Proses ini bertujuan untuk melunakan tekstur biji hanjeli dan menghilangkan 

bau tidak sedap (bau yang tidak diinginkan). 



13 

 

 

5. Peragian dan pemeraman 

Bertujuan untuk menghasilkan tape yang berkualitas tinggi. Selain itu, 

menentukan cita rasanya, hasil dari proses fermentasi juga sangat menentukan 

komposisi kimia tape hanjeli. Tape hanjeli sama seperti tape-tape pada umumnya 

yaitu memiliki tekstur lembut, rasa manis, sedikit asam, dan cita rasa yang khas 

karena mengandung sedikit alkohol. Komponen utama dalam hanjeli sendiri 

adalah pati, yang dalam keadaan utuh sangat sulit didegradasi dengan zat kimia 

maupun enzim. Bahkan,  pati yang dipanaskan dengan air tidak akan mengalami 

perubahan hingga suhu gelatinasinya tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkan 

bantuan bakteri untuk mendegradasi komponen pati yang terdapat dalam hanjeli. 

Ragi mengandung berbagai bakteri asam sehingga biji hanjeli dapat diolah 

menjadi tape (Anastasia, 2012). 

 

2.3 Tinjauan Tentang Ragi/Khamir 

Ragi merupakan kultur stater kering dibuat dari campuran tepung beras, 

rempah-rempah dan air atau jus tebu ekstrak. Ragi juga merupakan suatu 

inoculum atau stater untuk melakukan fermentasi dalam pembuatan produk 

tertentu seperti salah satunya adalah campuran pembuatan tape biji hanjeli. Proses 

fermentasi ini akan menghasilkan etanol dan CO2 (Syahputri & Wardani, 2015). 

Dirayati, Abdul, dan Erlindawati (2017) menyatakan bahwa inokulum 

adalah sumber utama dari mikroorganisme aktif dalam adonan fermentasi dan 

bertanggung jawab untuk kualitas organoleptik produk tape biji hanjeli ini. 

Mikroorganisme yang biasanya digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae yang 

berfungsi untuk merubah karbohidrat (pati) menjadi gula dan alkohol. Proses 
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tersebut akan menyebabkan tekstur pada tape menjadi lebih lunak dan empuk. 

Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies yang bersufat ferentatif kuat. 

Tetapi, dengan adanya oksigen, Saccharomyces cerevisiae juga dapat melakukan 

respirasi yaitu mengoksidasi gula menjadi karbondioksida dan air. 

Ragi tape merupakan starter yang digunakan dalam proses fermentasi tape. 

Ragi tape umumnya terdiri dari kapang, khamir, dan bakteri. Pembuatan tepung 

jagung dengan cara fermentasi ragi tape berdasarkan komposisi kimia, sifat 

fungsional tepung dan kualitas tape menghasilkan karakteristik yang terbaik 

dibandingkan menggunakan starter L.brevis, L.casei, mocal dan enzim 

transglutaminase (Hasanah et al., 2012). 

 

2.4 Tinjauan tentang Daya Terima Tape Biji Hanjeli 

Daya terima tape biji hanjeli secara umum yaitu: rasa tape biji hanjeli sama 

seperti  tape pada  umumnya yaitu bercitarasa manis dan sedikit asam khas seperti 

rasa tape. Rasa manis didapatkan pada perubahan karbohidrat menjadi glukosa 

yang lebih sederhana, sedangkan rasa masam didapatkan pada proses fermentasi. 

Aroma tape biji hanjeli beraroma khas seperti tape-tape pada umumnya yang 

sedikit berbau alkohol hasil dari proses fermentasi. Tekstur tape biji hanjeli sama 

seperti pada umumnya namun sedikit lebih padat dan kerasa jika dibandingkan 

dengan tape beras ketan.Warna tape biji hanjeli yaitu berwarna putih kecoklatan 

namun bisa juga ditambahkan pewarna alami dari daun pandan agar memberikan 

warna hijau sehingga tape tidak terlihat pucat dan lebih menarik untuk 

dikonsumsi. 
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2.5 Tinjauan tentang Fermentasi 

Fermentasi merupakan cara pengolahan bahan pangan dengan cara merubah 

karbohidrat menjadi gula dan asam amino organik dengan bantuan khamir, bakteri 

dan fungi. Fermentasi yang terjadi pada pembuatan tape tidak memerlukan 

oksigen sehingga fermentasi ini disebut fermentasi anaerob. Adapun reaksi 

fermentasi dapat dilihat pada persamaan reaksi berikut:  

   

      (Gula)                            (Etanol)                    (Karbondioksida)  

Proses fermentasi dilakukan pada suhu (27–32 C
o
)
 
pada pH (4,5–5,5) selama 

(40–50) jam. Proses fermentasi dalam pembuatan tape memberikan perubahan 

warna, aroma khas tape, tektur menjadi lebih lunak, dan sedikit ada rasa asam. 

Rasa manis pada tape  dikarenakan adanya perubahan karbohidrat menjadin 

glukosa menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, sedangkan rasa asam 

didapatkan pada proses fermentasi maka terbentuk rasa asam, sehingga semakin 

lama pemeraman maka akan terjadi peningkatan kadar alkohol dan total asam 

(Fahmi & Nurrahman, 2011). 

Salah satu aspek yang menarik adalah kadar etanol yang dihasilkan dari 

proses fermentasi tape. Waktu yang dibutuhkan dalam proses fermentasi adalah 

(2-3 hari). Waktu yang sesuai nantinya akan menghasilkan tape yang rasanya 

khas, rasa manis dengan sedikit asam serta adanya aroma alkohol. Kadar etanol 

bervariasi, dari hari kedua terjadi peningkatan sampai pada hari ketiga. 

Selanjutnya, terjadi penurunan kadar etanol sampai 5 hari setelah fermentasi 

(Suaniti, 2015). 

C6H12O6 2 C2H5OH 2 CO2 
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2.6 Tinjauan tentang Alkohol 

Alkohol merupakan bahan kimia yang diproduksi dari bahan baku tanaman 

yang mengandung pati, gula serta lignoselulosa. Alkohol yang diproduksi dari 

bahan baku tanaman biasanya disebut dengan bioetanol. Secara umum 

etanol/bioetanol dapat digunakan sebagai bahan baku industri turunan alkohol, 

bahan dasar industri farmasi, sebagai antiseptik, sebagai pengawet, pelarut dan 

campuran bahan bakar untuk kendaraan.   

Alkohol (C2H5OH) adalah cairan transparan, tidak berwarna, cairan yang 

mudah bergerak, mudah menguap, dapat bercampur dengan air, eter, dan 

kloroform, diperoleh melalui fermentasi karbohidrat dari ragi. Setelah air, alkohol 

merupakan zat pelarut dan bahan dasar paling umum yang digunakan di 

laboratorium dan di dalam industri kimia. Etil alkohol dapat dibuat dari apa saja 

yang dapat difermentasi oleh khamir. Salah satu pemanfaatan khamir  yang paling 

penting dan paling terkenal adalah produk etil alkohol dari karbohidrat. Proses 

fermentasi ini dimanfaatkan oleh para pembuat bir, roti, anggur, bahan kimia, para 

ibu rumah tangga, dan lain-lain (Berlian, Aini, & Ulandari, 2016). 

Bahan baku bioetanol adalah tanaman yang mengandung pati, gula dan 

lignoselulosa. Singkong dan jagung telah lama menjadi komoditi utama bahan 

baku pembuatan etanol. Disadari atau tidak pengembangan produksi bioetanol 

berbahan baku komoditi pangan akan menciptakan masalah baru dalam hal 

ketahanan pangan nasional, sehingga sangat riskan jika dikembangkan secara 

besar-besaran (Syauqiah, 2015). 
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Menurut standar SNI No. 01-4018-1996, persentase kadar alkohol yang 

diperbolehkan dalam bahan makanan dan minuman maksimal sebanyak (8-20%). 

Makanan sejenis tape yang difermentasi selama (120 jam) akan menghasilkan 

kadar alkohol sekitar (7.43%) yang masih sesuai dengan batas maksimum yang 

telah ditentukan oleh SNI. Menurut (Azizah, Al-baarri, & Mulyani, 2012) 

semakin lama waktu fermentasi pada tape akan menyebabkan alkohol yang 

dihasilkan oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae akan dipecah oleh bakteri 

Acetobakter  menjadi asam. Rasa asam pada tape yang difermentasi dalam waktu 

lama jika dikonsumsi akan menyebabkan ketidak seimbangan asam basa didalam 

tubuh yang berdampak pada metabolisem bagi kesehatan. Menurut LPOM MUI, 

batas maksimal kadar alkohol yang diperbolehkan pada bahan makanan sebesar 

(1%). Akan tetapi, batas maksimal yang ditetapkan oleh MUI hanya berlaku 

apabila kadar alkohol sebanyak (1%) pada bahan makanan dapat menyebabkan 

konsumen hilang kesadaran atau memabukan. 

 

2.7 Tinjauan tentang Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen 

terhadap rasa, aroma, tekstur, dan warna pada tape biji hanjeli. Menurut Kartika, 

Hastuti, dan Supartono (1988) uji kesukaan adalah pengujian yang meminta panelis 

mengemukakan responnya berupa suka atau tidaknya terhadap sifat bahan yang diuji. 

Metode pengujian kesukaan yang dilakukan adalah skoring berupa angket.  

 

2.8 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 
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Sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan 

belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya (Supriadi, 2015). Dilihat dari 

perancangannya, secara garis besar sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu : a) sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) 

yakni sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai 

komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah 

dan bersifat formal. b) Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by 

utililization) yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan 

pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan 

untuk keperluan pembelajaran. 

Terdapat beberapa syarat agar suatu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar. Syara tersebut diantaranya adalah kejelasan potensi, kejelasan 

tujuan, kejelasan sasaran, kejelasan informasi yang diungkap, kejelasan pedoman 

eksplorasi, dan kejelasan perolehan yang diharapkan. Penelitian dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar harus melalui kajian proses dan identifikasi hasil 

penelitian. Agar dapat digunakan sebagai sumber belajar, maka penelitian tersebut 

dapat ditinjau dari kajian proses dan hasil penelitian. Proses kajian penelitian 

berkaitan dengan pengembangan keterampilan sedangkan hasil penelitiannya 

berupa fakta dan konsep (Prastowo, 2018). 
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Makanan 

Tape 
 

Gizi Hanjeli : 

Protein  14,10% 

Lemak  7,90%  

Serat   0,90% 

Abu   1,60%  

Karbohidrat 76,40% 

 

Sebagai sumber belajar biologi SMA kelas XII tentang peran 

bioteknologi 

 

Biji Hanjeli 

2.9 Kerangka Konsep 

Berikut merupakan kerangka konsep dari penelitian “Pengaruh Variasi 

Konsentrasi Ragi dalam Pembuatan Tape Biji Hanjeli (Coix lacrima-jobi L.) 

Terhadap Kadar Alkohol dan Uji Organoleptik pada Gambar 2.2. 

 

                               Kandungan 

 

 

 

                                                       Manfaat 

 

 

              Faktor-faktor  

  

 Dikembangkan 

 

                                       Diteliti   

                                 

 

   
  

dimanfaatkan
 

 

        Gambar 2.2. Bagan Kerangka Konsep 

Variasi konsentrasi ragi 

0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% 

Dibuat pakan 

ternak 

Uji Kuantitatif : 

- Kadar Alkohol 

- Uji Organoleptik 

Hanjeli layak untuk dijadikan salah satu bahan pangan dengan nilai 

gizi yang tinggi (Deptan, 2007) 

Konsentrasi 

gula 

Suhu 

ruangan 

Konsentrasi 

ragi 
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2.10  Hipotesis 

1. Ada pengaruh konsentrasi ragi terhadap kadar alkohol pada pembuatan tape 

biji hanjeli 

2. Ada pengaruh konsentrasi ragi terhadap uji organoleptik pada pembuatan tape 

biji hanjeli 


