
 

 

1 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ekstrudat (jenis puff-dried) adalah makanan ringan berongga dan renyah yang dibuat 

melalui proses ekstrusi. Ekstrusi merupakan suatu metode yang terdiri dari 

pencampuran, pemanasan, pemotongan dan pencetakan bahan pangan hingga dihasilkan 

puff kering (Fellows, 2000). Berdasarkan SNI 2886 (2015), ekstrudat umumnya terbuat 

dari bahan pangan berkarbohidrat dalam bentuk bulir, bubuk atau tepung, dengan 

penambahan bahan tambahan makanan lain yang diijinkan dengan atau tanpa melalui 

proses penggorengan. Umumnya ekstrudat terbuat dari tepung terigu, tepung jagung, 

tepung beras, kentang dan golongan biji – bijian lainnya. Menurut Indriyani et al. 

(2013), beras merah menjadi salah satu bahan yang tepat untuk proses pembuatan 

ekstrudat karena mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi sekitar 77,6%. 

 

Berdasarkan data statistik konsumsi pangan oleh Pusdatin (2015), konsumsi makanan 

ringan anak – anak berada pada posisi ketiga tertinggi setelah makanan gorengan dan mi 

instan. Data statistik juga menunjukkan bahwa konsumsi makanan ringan (termasuk 

ekstrudat) per kapita di Indonesia mencapai 85,1 gram per minggu dan 44,374 kg per 

tahun. Jayati et al. (2014) juga menyebutkan frekuensi konsumsi snack atau makanan 

ringan di salah satu daerah di Jawa Barat tergolong sering yaitu sebanyak 6,3 – 8,4 kali 

per minggu. Dari hasil observasi tersebut terlihat bahwa makanan ringan menjadi salah 

satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh anak – anak. Namun, snack yang beredar 

saat ini umumnya kurang akan nutrisi yang penting bagi kesehatan (Utami & 

Widyaningsih, 2015).  

 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibuat ekstrudat dari bahan baku beras merah 

yang ditambahkan dengan daun singkong kering yang kaya akan kandungan protein, 

vitamin, serat dan mineral (Madalena et al., 2007). Dengan adanya penambahan daun 

singkong kering diharapkan dapat dihasilkan ekstrudat dengan kandungan nutrisi yang 

lebih tinggi dibandingkan snack ekstrudat pada umumnya. Namun berdasarkan 

beberapa penelitian disebutkan bahwa penambahan bahan pangan berserat juga dapat 

merubah karakteristik fisik ekstrudat. Korkerd et al. (2016) menjelaskan bahwa 
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penambahan kedelai, mangga dan beras merah pada ekstrudat jagung dapat 

mengecilkan rasio pengembangan radial yang dihasilkan. Bisharat et al. (2014) 

menyebutkan bahwa penambahan penambahan brokoli pada ekstrudat jagung 

menyebabkan perubahan warna, penurunan porositas dan peningkatan densitas pada 

ekstrudat yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengujian 

terhadap karakteristik fisik serta kimiawi ekstrudat untuk mengetahui pengaruh 

penambahan daun singkong kering terhadap ekstrudat beras merah.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Ekstrusi 

Ekstrusi adalah suatu metode pengolahan bahan pangan menjadi puff kering dengan 

menggunakan mesin ekstruder. Dalam mesin tersebut terjadi beberapa tahap pengolahan 

antara lain pencampuran, pemanasan, pemotongan dan pencetakan melalui die. Proses 

ekstrusi ini berlangsung selama 5 – 10 detik dengan penggunaan suhu antara 200 - 

300oC atau lebih dikenal dengan metode HTST (High Temperature Short Time) 

(Fellows, 2000). Riaz (2000) menyebutkan keuntungan penggunaan metode ekstrusi 

antara lain karakteristik produk yang dihasilkan lebih bervariasi (bentuk, tekstur, wara 

dan penampakan), penggunaan energi dan biaya yang lebih rendah, dapat menciptakan 

inovasi produk baru, produktivitas tinggi, kualitas produk yang dihasilkan lebih baik 

(karena penggunaan metode HTST), tidak menghasilkan limbah serta dapat 

menginaktifkan senyawa berbahaya dalam bahan pangan. 

 

Proses ekstrusi diawali dengan masuknya bahan ke dalam hopper. Bahan tersebut 

kemudian akan berada diantara ulir putar dan barrel dan mengalami proses pemanasan. 

Bahan kemudian ditekan dengan die sehingga dihasilkan ekstrudat dengan bentuk 

tertentu. Proses pemasakan akan mengakibatkan semua bahan tercampur dan memicu 

terjadinya reaksi kimia akibat tingkat pemotongan yang tinggi serta kondisi temperatur 

dalam ulir. Reaksi kimia yang terjadi antara lain gelatinisasi molekul pati, pemecahan 

protein dan pembentukan senyawa flavor (Shahidi & Chuyen, 1998).  
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Gambar 1. Bagian – Bagian Ekstruder 

Sumber: Fellows (2000) 

 

Prinsip dasar dari ekstrusi adalah pembentukan granula kecil makanan atau partikel 

bubuk menjadi potongan besar. Proses ekstrusi secara alami dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu kondisi mesin ekstruder dan sifat bahan pangan yang digunakan. Untuk 

pengoperasian, parameter yang perlu diperhatikan antara lain tekanan, suhu, diameter 

lubang pencetak (die) dan rata – rata potongan. Rata – rata potongan sendiri dipengaruhi 

oleh desain dan kecepatan dalam barrel dan geometri dari screw. Sifat bahan pangan 

yang mempengaruhi antara lain kadar air, bentuk fisik bahan dan komponen kimia di 

dalamnya seperti pati, protein, karbohidrat, lemak dan gula (Fellows, 2000). Harper 

(1981) menambahkan bahwa bahan baku yang digunakan sebaiknya mengandung kadar 

air sekitar 10 – 14%. Kadar air dalam bahan dapat menentukan sifat plastisitas dan 

elasisitas ekstrudat yang dihasilkan. 

 

Guy (2001) menjelaskan bahwa selama proses ekstrusi akan terjadi gelatinisasi pati. 

Pati merupakan komponen utama yang dapat menentukan rasio pengembangan, tekstur, 

densitas dan karakteristik – karakteristik lain dari ekstrudat. Selain pati, kandungan lain 

seperti protein dan lemak juga dapat mempengaruhi sifat ekstrudat yang dihasilkan. 

Selama proses ekstrusi, komponen protein dalam bahan baku akan terdenaturasi, 

termodifikasi strukturnya dan mengalami pemutusan ikatan hidrogen. Jumlah protein 

yang tinggi dapat menyebabkan penurunan rasio pengembangan ekstrudat yang 

dihasilkan. Kandungan lemak menyebabkan penurunan derajat pengembangan akibat 
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adanya reaksi antara asam oleat dan fraksi amilosa (Faubion et al., 1982 dalam 

Chinnaswamy & Hanna, 1990). 

 

Selain ketiga kandungan tersebut, Salahudin & Syamsixman (2010) menambahkan 

bahwa kadar serat bahan baku juga dapat mempengaruhi hasil akhir ekstrudat. Semakin 

tinggi kadar serat bahan maka semakin rendah rasio pengembangan ekstrudat yang 

dihasilkan. Serat atau selulosa adalah polisakarida yang tersusun dari monomer β-D-

glukosa dengan bentuk terpilin. Bentuk terpilin ini mengakibatkan serat sulit dipecah 

dan sulit menangkap air sehingga menganggu proses gelatinisasi pati selama ekstrusi. 

Keberadaan serat juga dapat menurunkan modulus elastisitas adonan. Penurunan 

modulus elastisitas tidak hanya mengakibatkan pengembangan ekstrudat menurun, 

namun juga ekstrudat yang dihasilkan lebih keras (Karkle et al., 2012).  

 

1.2.2. Ekstrudat 

Berdasarkan SNI 2886 (2015), bahan baku ekstrudat merupakan bahan pangan sumber 

karbohidrat dan atau protein dalam bentuk bulir, bubuk atau tepung. Umumnya 

ekstrudat di pasaran terbuat dari tepung terigu atau tepung jagung. Beberapa bahan lain 

seperti tepung beras, kentang, gandum, oat, sorgum, ketela, tapioka dan tepung kacang 

– kacangan juga banyak digunakan dalam pembuatan ekstrudat (Estiasih & Ahmadi, 

2009). Namun Harper (1981) menjelaskan bahwa jika menggunakan bahan baku yang 

terlalu halus seperti tepung berukuran 60 mesh, ekstrudat yang dihasilkan akan hangus, 

kurang padat dan kurang mengembang. Sehingga sebaiknya bahan baku yang 

digunakan tidak terlalu halus, dengan ukuran butir berkisar antara 1 – 5 mm. Pada 

penelitian ini, ekstrudat akan dibuat menggunakan dua bahan baku yaitu beras merah 

dan daun singkong kering. 

 

1.2.2.1.  Beras Merah 

Beras merah adalah salah satu jenis serealia yang dikenal di Indonesia. Walaupun telah 

dikenal, tingkat pengonsumsian beras merah di Indonesia masih kurang sehingga 

diharapkan dengan adanya metode pengolahan yang baru pada beras merah dapat 

meningkatkan daya konsumsinya. Beras merah merupakan beras yang digiling menjadi 

beras pecah kulit, tanpa proses penyosohan sehingga kulit arinya masih melekat pada 
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endosperma. Beras merah mempunyai panjang 5 – 8 mm dengan berat ± 25 mg per butir 

(Hoseney, 1994). Beras merah mempunyai rasa seperti kacang, tekstur kenyal seperti 

beras putih dan kaya akan nutrisi seperti protein, β-karoten, antioksidan dan zat besi 

(Frei, 2004 dalam Suardi, 2005). Warna merah pada lapisan beras merah berasal dari 

pigmen antosianin yang merupakan sumber antioksidan pada beras merah. Antioksidan 

mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan antara lain untuk mencegah diabetes, 

kanker, jantung koroner, hipertensi, hepatitis dan mengurangi pengaruh penuaan otak 

(Suardi, 2005; Damanhuri, 2005; Herani & Rahardjo dalam Indriyani et al., 2013). 

 

Berdasarkan FAO (2004), nilai protein, zat besi, zinc dan serat pada beras merah lebih 

tinggi dibanding beras putih. Tingginya nilai protein dan mineral pada beras merah 

berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Beras merah juga mengandung vitamin 

B1 (tiamin) yang berperan dalam metabolisme karbohidrat dan asam amino. Selain 

komponen – komponen tersebut, kandungan tertinggi beras merah berasal dari 

karbohidrat yaitu sekitar 77,6%. Tingginya kandungan karbohidrat beras merah menjadi 

syarat utama dalam proses ekstrusi (Indriyani et al., 2013). Salahudin & Syamsixman 

(2010) menambahkan bahwa beras mengandung amilosa sekitar 20% yang membuat 

beras berpotensi sebagai bahan baku ekstrudat. Amilosa merupakan polisakarida dengan 

struktur tak bercabang. Bentuk struktur tersebut membuat beras memiliki kemampuan 

untuk mengembang atau puffing dalam suhu dan tekanan yang tinggi. Komposisi gizi 

beras merah dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Gizi Beras Merah per 100 gram 

Komposisi Beras Merah 

Kalori (kal) 359 

Protein (g) 7,50 

Lemak (g) 0,90 

Karbohidrat (g) 77,60 

Kalsium (mg) 16 

Fosfor (mg) 163 

Zat Besi (mg) 3 

Vitamin B1 (mg) 0,21 

Air (g) 13 

Sumber: Indriyani et al. (2013)  
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1.2.2.2.  Daun Singkong 

Daun singkong merupakan daun dari tanaman Manihot esculenta Crantz. Di daerah 

tropis, daun singkong banyak dikonsumsi sebagai sayuran. Daun singkong mempunyai 

ciri – ciri bentuk daun menjari, tangkai panjang dengan warna hijau tua pada satu sisi 

dan hijau kemerahan pada sisi lainnya, serta tiap tangkai mempunyai 5 – 9 lembar daun 

(Suprapti, 2005). Daun singkong mempunyai beberapa keunggulan yaitu tinggi 

kandungan protein, vitamin B1, B2, C, karoten, serat dan mineral (Madalena et al., 

2007; Eggum, 1970; Adewusi & Bradbury, 1993 dalam Fasuyi 2005). Daun singkong 

mempunyai beberapa manfaat yang baik bagi kesehatan antara lain melancarkan sistem 

pencernaan, mengobati sakit kepala, flu, diare dan menjaga stamina tubuh (Andareto, 

2015). Kandungan gizi daun singkong secara spesifik dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Komposisi Gizi Daun Singkong per 100 gram 

Komposisi Daun Singkong 

Kalori (kal) 73 

Protein (g) 6,80 

Lemak (g) 1,20 

Karbohidrat (g) 13 

Kalsium (mg) 165 

Fosfor (mg) 54 

Zat Besi (mg) 2 

Vitamin A (SI) 11000 

Vitamin B1 (mg) 0,12 

Vitamin C (mg) 275 

Air (g) 77,20 

Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI (2005) 

 

Walaupun daun singkong kaya akan nutrisi, daun singkong juga mengandung senyawa 

berbahaya yaitu asam sianida. Asam sianida adalah senyawa toksik yang larut pada 

suhu tinggi. Racun sianida dapat hilang setelah proses pengolahan seperti pengeringan 

maupun pengukusan sehingga aman untuk dikonsumsi manusia (Fasuyi, 2005). Areas 

(1992) dan Singh et al., (2007) dalam Salata et al. (2014) menambahkan bahwa 

penerapan proses ekstrusi pada daun singkong juga dapat mendestruksi zat anti-nutrisi 

pada daun singkong seperti inhibitor tripsin, hemaglutinin, tanin dan zat – zat lain yang 

dapat mencegah daya cerna protein.  
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Sebelum dikeringkan, daun singkong terlebih dahulu diberi perlakuan steam blanching. 

Blanching bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba, melunakkan jaringan 

tanaman, membersihan jaringan, memindahkan gas di antara jaringan dan 

menginaktivasi enzim penyebab perubahan warna, flavor, dan kandungan nutrisi selama 

penyimpanan. Selain itu, blanching juga berguna untuk mencegah off-flavor dan 

perubahan warna akibat reaksi enzimatik, membantu menurunkan jumlah 

mikroorganisme awal, serta mempercepat laju pengeringan. Terdapat dua metode 

blanching yaitu blanching dengan air panas maupun uap. Metode steam blanching atau 

blanching dengan uap lebih baik dibandingkan dengan menggunakan air panas. 

Penggunaan air panas dapat menurunkan kadar komponen larut air dalam bahan, 

contohnya vitamin C yang larut air dan mudah rusak akibat panas. Setelah pengukusan 

atau perebusan, bahan segera didinginkan untuk meminimalkan kerusakan pada jaringan 

akibat panas (Fellows, 2000).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

daun singkong kering pada berbagai konsentrasi (5%, 10%, 15% dan 20%) terhadap 

karakteristik fisikokimia ekstrudat berbasis beras merah. 




