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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Jagung (Zea mays L) merupakan tanaman biji-bijian kelompok Graminaceae yang 

populer di seluruh dunia. Jagung tergolong tanaman jenis serealia yang pada umumnya 

mengandung lemak 4 %, kadar air 11 %, protein 10 %, karbohidrat 72 %, dan juga serat 

tak larut 2 % (Potter & Hotchkiss, 1995). Bagian utama dari jagung yang sangat sering 

dimanfaatkan adalah bijinya. Selain sebagai pakan ternak, jagung juga dikenal sebagai 

pengganti pangan pokok manusia setelah gandum dan juga beras. Komponen pati yang 

terdapat pada jagung sebagian besar berupa amilosa dan amilopektin dengan 

perbandingan 25:75. Komponen pati ini merupakan polimer dengan berat molekul 

tinggi serta berguna dalam membantu pengembangan ekstrudat (Salunkhe & 

Deshpande, 1991). Oleh karena itu, jagung tidak asing lagi dimanfaatkan sebagai bahan 

dasar ekstrudat. Pemanfaatan jagung ini juga tidak lepas dari fakta bahwa jagung 

memiliki nilai gizi yang cukup tinggi sehingga layak untuk dijadikan makanan pokok 

bagi beberapa masyarakat Indonesia, seperti di Madura. Terlebih lagi, Indonesia dikenal 

sebagai negara yang beriklim tropis dan memiliki tanah yang subur sehingga produksi 

jagung cukup melimpah, contohnya di Provinsi Jawa, Madura, Nusa Tenggara Timur, 

Maluku, Sulawesi Selatan, serta Sulawesi Utara (Warisno, 1998).  

 

Ekstrudat didefinisikan sebagai snack yang diproduksi melalui proses ekstrusi. Proses 

ekstrusi merupakan pemrosesan bahan pangan yang melibatkan kondisi operasi berupa 

pencampuran, pemanasan, serta pencetakan menggunakan alat berupa ektruder sehingga 

dihasilkan produk berupa ekstrudat yang bertekstur puff dry (Riaz, 2000). Keunggulan 

utama dari proses ekstrusi adalah mampu meningkatkan produktivitas dengan terciptanya 

produk yang bervariasi serta berkualitas tinggi karena penggunaan metode pemanasan 

berupa HTST yang meminimalkan penurunan nilai gizi pada bahan pangan (Fellows, 2009). 

Produk ekstrudat sering disebut dengan makanan ringan. Proses pengolahan dalam waktu 

yang singkat melalui ekstrusi membantu industri makanan ringan memenuhi kebutuhan 

permintaan pasar (Riaz, 2000). 

 

Makanan ringan dibutuhkan untuk pelengkap gizi dalam tubuh manusia karena dapat 

dikonsumsi disela-sela waktu yang senggang. Selain itu, makanan ringan atau yang 
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dikenal dengan snack amat digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini 

membuktikan bahwa produk ekstrudat sangat prospektif untuk dikembangkan baik 

dalam bidang pangan serta bisnis karena disukai oleh masyarakat. Namun 

permasalahannya ialah snack yang umum beredar di pasaran dianggap kurang sehat 

karena mengandung lemak & gula yang tinggi, namun kandungan nutrisi di dalamnya 

rendah sehingga saat dikonsumsi dapat menimbulkan obesitas dan memicu berbagai 

penyakit lainnya (Utami & Widyaningsih, 2015). 

 

Kombinasi ekstrudat yang memadukan antara jagung dan wortel mampu membuat 

anak-anak yang pada umumnya tidak terlalu suka mengkonsumsi sayur menjadi tertarik 

untuk mencobanya. Wortel mengandung sekitar 1,2 g protein; 9,3 g karbohidrat; 0,3 g 

lemak; serta 88,2 g air. Selain itu, wortel juga mengandung berbagai mineral seperti Ca, 

P, dan Fe. Pemanfaatan wortel juga dikarenakan wortel tinggi akan vitamin A, yaitu 

sebesar 12000 SI (Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 1995). Terlebih lagi 

Kaisangsri, et al.(2016) menambahkan bahwa wortel kering mengandung sekitar 60% 

serat pangan yang di dalamnya banyak terdapat serat tak larut. Melimpahnya kandungan 

gizi pada wortel akan menambah kandungan nutrisi pada ekstrudat, terutama kandungan 

serat serta betakarotennya. Hal ini membuat ekstrudat tersebut terkesan lebih sehat 

dibanding ekstrudat yang umum beredar di pasaran.  

 

Selain mempengaruhi kandungan nutrisi pada ekstrudat, komponen yang terdapat pada 

wortel juga mampu mempengaruhi karakteristik fisik dari ekstrudat. Hal ini karena serat 

pada wortel merupakan material fase terdispersi yang mengurangi elastisitas bahan 

ekstruder serta mampu mengganggu struktur dinding sel sehingga pengembangan 

ekstrudat terhambat (Bisharat, et al., 2013). Terhambatnya pengembangan ekstrudat 

diduga kuat mempengaruhi nilai densitas, kekerasan, crispness¸ serta porositas dari 

ekstrudat. Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kaisangsri, et 

al.(2016) yang memperoleh hasil bahwa penambahan wortel dengan konsentrasi yang 

berbeda pada ekstrudat jagung mempengaruhi perubahan fisik ekstrudat. 

 

Oleh sebab itu, hal yang mendasari pentingnya penelitian ini adalah proporsi 

penambahan wortel dengan konsentrasi yang berbeda dapat memberi efek yang berbeda 
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pula pada produk ekstrudat jagung. Melalui penelitian inilah, diharapkan tercipta 

komposisi yang tepat antara kombinasi jagung dan wortel kering yang dapat bersaing 

dengan produk komersial yang beredar di pasaran, serta untuk mengetahui pengaruh 

dari konsentrasi wortel kering terhadap karakteristik fisikokimia ekstrudat berbasis 

jagung.  

 

1.2.Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Ekstrusi 

Ekstrusi merupakan gabungan dari unit operasi pencampuran, pemasakan, 

pembentukan, serta pencetakan bahan pangan. Prinsip dari proses ekstrusi diawali 

dengan memasukkan bahan ke ekstruder. Kemudian bahan akan bergerak dan berada di 

antara barrel dan ulir putar sehingga terjadi pemampatan dan bahan mulai berbentuk 

menyerupai adonan yang semi padat. Proses selanjutnya adalah terjadi pemanasan atau 

yang dikenal dengan extrusion cooking. Pada tahap akhir, bahan ditekan menuju ke 

cetakan/die sehingga menghasilkan produk dengan bentuk yang spesifik. Produk 

berbasis serealia yang dihasilkan melalui proses ekstrusi dapat berupa makanan ringan, 

produk pasta, dan RTE cereals (Fellows, 2009). 

 

Mekanisme pengembangan ekstrudat terbagi menjadi beberapa tahap. Adanya suhu dan 

tekanan yang tinggi pada mesin ekstruder membuat bahan bertransformasi menjadi 

viskoelastis. Setelah itu terjadilah nukleasi bubbles atau yang dikenal dengan gelatinasi 

pati. Bubbles tersebut terus mengalami perkembangan karena uap jenuh yang dihasilkan 

dari proses vaporisasi uap. Kemudian setelah bahan melalui tekanan tinggi, bahan 

dipaksa keluar melalui lubang die yang sangat kecil sehingga ekstrudat mengalami 

puffing. Hal inilah yang menyebabkan ekstrudat mengalami peningkatan nilai rasio 

pengembangan. Pengembangan ekstrudat akan berhenti saat terpapar suhu yang lebih 

rensdah serta matrik viskoelastis telah hampa (Kristiawan, et al., 2016). 

 

Terdapat berbagai kelebihan dari proses ekstrusi, yaitu:  

-Menghasilkan produk dengan karakteristik penampakan yang beragam 
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-Menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi karena penggunaan metode 

pemanasan HTST mampu mengurangi kehilangan nutrisi, mengubah ketercernaan 

protein dan pati, serta mengurangi kontaminasi mikrobial 

-Tidak menghasilkan limbah sehingga sangat bermanfaat bagi industri pangan 

-Mampu menghasilkan produk makanan baru karena proses ekstrusi dapat 

memodifikasi komponen bahan pangan sehingga tercipta produk yang unik 

-Penggunaan energi lebih efisien karena beroperasi pada kondisi kelembaban yang 

rendah sehingga metode pengeringan yang dibutuhkan dapat diminimalkan. 

-Membutuhkan biaya yang rendah serta tempat yang lebih minimal dibandingkan sistem 

pemasakan tradisional lainnya 

(Riaz, 2000). 

 

Berdasarkan struktur yang tampak dari jumlah ulirnya, terdapat dua jenis ekstruder, 

yaitu single screw dan twin screw ekstruder. Pada ekstruder ulir tunggal, tekanan yang 

dihasilkan berasal dari barrel dan ulirnya saja. Terdapat tiga bagian pada ekstruder jenis 

ini, yaitu feed section (meneruskan bahan dari bagian masukan menuju ke bagian 

selanjutnya), compression section (bagian dimana bahan mengalami proses penekanan 

dan pemanasan), metering section (bagian dimana terjadi berbagai proses seperti 

pembentukan tekstur dan reaksi kimia) (Berk, 2018). Terdapat beberapa keunggulan 

dari mesin ini yaitu biaya modal, pengoperasian, serta perbaikan lebih terjangkau, tidak 

dibutuhkan keahlian yang tinggi untuk mengoperasikan, serta prinsip pengoperasian dan 

pemasangan ulir lebih sederhana (Fellows, 2009). Bagian pada single screw ekstruder 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Single Screw Ekstruder (Berk, 2018) 
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Pada twin screw ekstruder, tekanan berasal dari sepasang ulir yang berotasi di dalam 

barrel. Perputaran ulir tersebut dapat berupa co-rotating dan counter-rotating. Bagian 

yang terdapat pada mesin ini meliputi conveying section, translation section, dan 

meltpumping section (Berk, 2018). Beberapa keunggulan dari mesin jenis ini adalah 

lebih fleksibel dan mudah dikontrol, dapat dimanfaatkan untuk mengolah bahan yang 

lengket serta berukuran sangat halus, dapat memproduksi produk yang berbentuk 

kompleks dan ukuran sangat kecil, serta ulirnya memiliki kemampuan self-wipping 

(Fellows, 2009). 

 

1.2.2. Bahan Baku Ekstrudat 

1.2.2.1. Jagung 

Jagung atau yang dikenal dengan Zea Mays L merupakan sejenis tanaman rumput-

rumputan dari Amerika yang populer. Jagung umumnya mengandung lemak 4 %, kadar 

air 11 %, protein 10 %, karbohidrat 72 %, dan juga serat tak larut 2 % (Potter & 

Hotchkiss, 1995). Jagung dalam bentuk gilingan yang berwarna kuning mengandung 

sekitar 72,4 g karbohidrat; 8,7 g protein; 4,5 g lemak; serta 13,1 g air. Selain itu, jagung 

ini juga mengandung mineral seperti Ca, P, dan Fe, serta vitamin A, vitamn B1, dan 

juga vitamin C. Dalam taksonomi, tanaman jagung diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Poales 

Family  : Poaceae 

Genus  : Zea 

Spesies : Zea Mays 

(Rukmana, 1997). 

 

Morfologi jagung terdiri atas akar, daun, buah, batang, serta bunga. Sistem perakaran 

meliputi akar seminal, akar koronal, dan akar udara. Terdapat 4 macam akar, yaitu akar 

utama, cabang, lateral, dan juga akar rambut yang berguna menghisap air dan garam 

dalam tanah, sebagai sistem pernafasan, serta mengeluarkan zat yang sudah tidak 
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diperlukan. Batang jagung berbuku-buku, memiliki panjang 60-300 cm, dan umumya 

tidak bercabang. Tunas batang akan berkembang membentuk tajuk bunga betina. 

Struktur daunnya meliputi kelopak daun, ligula, dan helaian daun (Rukmana, 1997). 

Menurut bentuk bijinya, jagung diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu sweet 

corn, flint corn, pop corn, dll. Sweet corn merupakan jagung yang memiliki kadar gula 

yang cukup tinggi. Pada jagung flint corn umumnya tanamannya berbentuk tegak dan 

bijinya ada yang berwarna merah, putih, serta kuning. Jenis jagung pop corn disebut 

juga Zea mays everta. Jenis jagung ini memiliki ciri berupa bentuk biji runcing kecil & 

keras serta warna bijinya ada yang kuning & putih (Warisno, 1998).   

 

Secara anatomi, biji jagung terdiri dari tip cap, perikarp, embrio, serta endosperma. 

Endosperma merupakan bagian terbesar biji yang mengandung sekitar 90 persen pati. 

Bagian endosperma tersebut dapat dibagi menjadi floury endosperm dan horny 

endosperm. Bagian embrio jagung yang mengalami perkembangan akan berubah 

menjadi daun, akar radikal, serta skutelum. Bagian perikarp merupakan terluar dari biji 

jagung yang terdiri dari sel-sel mati. Dibagian bawah biji terdapat tip cap yang 

merupakan tempat pelekatan biji pada tongkol jagung. Penampang biji jagung dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penampang Biji Jagung (Taylor, 2004) 

 

Jagung mengandung serat pangan dengan indeks glikemik rendah sehingga berguna 

bagi penderita diabetes. Serat larut yang terdapat di dalamnya juga mampu menurunkan 

kolesterol dan menurunkan hipertensi. Jagung juga mengandung asam lemak essensial 

yang berguna membantu perkembangan otak. Kandungan provitamin A pada jagung 
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dapat bermanfaat sebagai antioksidan yang mampu memberikan efek antivirus, 

antikanker, dan antipenuaan (Suarni & Yasin, 2011).  

 

1.2.2.2. Wortel 

Wortel (Daucus carrota L) merupakan tanaman umbi yang berbentuk rumput-

rumputan. Tanaman jenis ini merupakan tanaman musiman yang berkembangbiak 

secara vegetatif. Pada saat tahap perkembangbiakan, daun wortel akan memanjang 

secara radikal serta batangnya menjadi semakin tak nampak. Tanaman wortel memiliki 

bunga hermafrodit berwarna putih dengan corak sedikit hijau serta memiliki 5 buah 

kelopak bunga & 5 buah putik. Wortel memiliki biji berkeping 2 sehingga dikategorikan 

sebagai tanaman dikotil. Akar wortel merupakan akar tunggal yang tebal dan berbentuk 

kerucut. Jaringan akar terdiri dari inti xilem yang dikelilingi oleh floem. Dalam 

taksonomi, tanaman wortel diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Filum  : Spermatophyta 

Kelas  : Dicothyledonae 

Ordo  : Apiales 

Family  : Apiaceae 

Genus  : Daucus 

Spesies : Daucus carrota 

(Kole, 2007). 

 

Wortel mengandung sekitar 1,2 g protein; 9,3 g karbohidrat; 0,3 g lemak; 88,2 g air; dan 

sejumlah mineral dan vitamin (Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 1995). 

Kandungan nutrisi yang tinggi tersebut membuat wortel memiliki banyak manfaat. 

Tidak hanya pada bagian umbi wortelnya, namun bagian lain dari tanaman wortel juga 

berkhasiat bagi kesehatan manusia. Daun tanaman wortel berkhasiat mengobati luka 

mulut, memperbaiki pencernaan, serta memperkuat organ jantung dan paru – paru. Akar 

tanaman wortel berguna menjaga kesehatan mata dan pencernaan. Terlebih lagi, wortel 

kaya akan provitamin A yang berfungsi untuk mengatasi rabun senja dan sebagai 

antioksidan yang mampu mengatasi kanker, menurunkan darah tinggi, serta 

menstabilkan kolesterol (Cahyono, 2002).  
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1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi wortel 

kering 5%, 10%, 15%, dan 20% terhadap karakteristik fisikokimia ekstrudat berbasis 

jagung. 


