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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Produk Ekstrudat 

Produk ekstrudat beras merah – daun singkong dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

  

   (a)     (b) 

  

   (c)     (d) 

 

(e) 

Gambar 5. Produk Ekstrudat (a) Beras Merah (BM); (b) Beras Merah – Daun Singkong 

5% (BMS 5%); (c) Beras Merah – Daun Singkong 10% (BMS 10%); (d) Beras Merah – 

Daun Singkong 15% (BMS 15%); (e) Beras Merah – Daun Singkong 20% (BMS 20%) 

 

Pada Gambar 5 dapat dilihat penampakan ekstrudat dari kelima formulasi. Pada Gambar 

5a terlihat bahwa ekstrudat kontrol berwarna cenderung merah dan menghasilkan 

tingkat pengembangan paling baik dibanding perlakuan lain. Pada Gambar 5b, 5c, 5d 

dan 5e dapat dilihat bahwa penambahan daun singkong kering menyebabkan warna 

ekstrudat menjadi hijau dan semakin gelap. Selain itu, pengembangan ekstrudat juga 

semakin mengecil seiring meningkatnya konsentrasi daun singkong kering yang 

ditambahkan.  
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3.2. Karakteristik Fisik 

3.2.1. Intensitas Warna 

Hasil pengujian warna ekstrudat beras merah – daun singkong tiap formulasi dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Intensitas Warna 

Perlakuan L* a* b* 

Kontrol 71,650±0,716a 1,396±0,152a 13,926±0,448a 

BMS 5% 68,536±0,991b -2,037±0,212b 17,748±0,520b 

BMS 10% 63,198±0,937c -2,943±0,058c 19,360±0,669c 

BMS 15% 60,532±1,283d -3,253±0,099d 19,632±0,769c 

BMS 20% 58,602±1,460e -3,531±0,077e 20,072±0,910c 
Keterangan :  

1) Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi 

2) Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu pengujian menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan 

menggunakan uji Duncan. 

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat nilai L, a, b yang dihasilkan kelima jenis ekstrudat. Nilai L 

dan a mengalami penurunan secara signifikan pada konsentrasi 5% dan terus menurun 

hingga konsentrasi 20%. Sedangkan nilai b mengalami peningkatan secara signifikan 

pada konsentrasi 5%, namun pada konsentrasi 10%, 15% dan 20% peningkatan yang 

terjadi tidak signifikan.  

 

3.2.2. Rasio Pengembangan Radial dan Longitudinal 

Hasil pengujian rasio pengembangan radial dan longitudinal ekstrudat beras merah – 

daun singkong tiap formulasi dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rasio Pengembangan Radial dan Longitudinal 

Perlakuan Radial (%) Longitudinal (cm) 

Kontrol 229,100±9,482a 3,071±0,322a 

BMS 5% 223,667±12,783ab 3,099±0,370a 

BMS 10% 215,833±12,998b 3,118±0,268a 

BMS 15% 187,333±8,146c 4,123±0,350b 

BMS 20% 154,000±16,459d 4,410±0,423b 
Keterangan :  

1) Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi 

2) Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu pengujian menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan 

menggunakan uji Duncan. 
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Pada Tabel 5 terlihat bahwa hasil rasio pengembangan radial mengalami penurunan 

secara signifikan pada konsentrasi 10% hingga 20%. Penurunan rasio pengembangan 

radial mengakibatkan semakin mengkerutnya ekstrudat yang dihasilkan. Sedangkan 

pada rasio pengembangan longitudinal mengalami peningkatan dan terjadi secara 

signifikan pada konsentrasi 15%. Pada konsentrasi 20% juga terjadi peningkatan tetapi 

tidak signifikan. Peningkatan rasio pengembangan longitudinal mengakibatkan semakin 

panjangnya ekstrudat yang dihasilkan. 

 

3.2.3. Piece Density, Solid Density, Bulk Density dan Porositas 

Hasil pengujian piece density, solid density, bulk density dan porositas pada ekstrudat 

beras merah – daun singkong dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Piece Density, Solid Density, Bulk Density dan Porositas 

Perlakuan Bulk Density 

(g/cm3) 

Piece Density 

(g/cm3) 

Solid Density 

(g/cm3) 

Porositas 

Kontrol 

BMS 5% 

BMS 10% 

BMS 15% 

BMS 20% 

0,094±0,005a 

0,110±0,007b 

0,118±0,007b 

0,122±0,013b 

0,141±0,010c 

0,093±0,009a 

0,112±0,006b 

0,128±0,003c 

0,181±0,009d 

0,186±0,015d 

0,334±0,016a 

0,416±0,024b 

0,446±0,023b 

0,524±0,026c 

0,577±0,045d 

0,721±0,035a 

0,729±0,025a 

0,708±0,018ab 

0,654±0,018c 

0,676±0,035bc 
Keterangan :  

1) Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi 

2) Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu pengujian menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan 

menggunakan uji Duncan. 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai bulk density, piece density, solid 

density sampel BMS mengalami peningkatan. Pada nilai bulk density, peningkatan 

terjadi secara signifikan pada konsentrasi 5% dan 20%. Pada konsentrasi 10% dan 15% 

terjadi peningkatan, tetapi tidak signifikan. Untuk nilai piece density, peningkatan 

terjadi secara signifikan pada konsentrasi 5% hingga 20%. Untuk nilai solid density, 

peningkatan terjadi secara signifikan pada konsentrasi 5%, 15% dan 20%. Pada 

konsentrasi 10%, peningkatan terjadi secara tidak signifikan. Sedangkan untuk 

porositas, nilai yang diperoleh cenderung fluktuatif. Penurunan terjadi secara signifikan 

pada konsentrasi 15%, tetapi mengalami peningkatan secara tidak signifikan pada 

sampel konsentrasi 20%. 
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3.2.4. Hardness dan Crispness 

Hasil pengujian hardness dan crispness pada ekstrudat beras merah – daun singkong 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Hardness dan Crispness 

Perlakuan Hardness (gf) Crispness 

Kontrol 3449,020±555,361a 6,833±1,193a 

BMS 5% 3573,670±591,337ab 6,727±1,272a 

BMS 10% 3841,370±477,261b 6,308±1,109a 

BMS 15% 3887,600±471,297b 5,000±0,816b 

BMS 20% 3908,418±293,309b 4,267±0,948b 
Keterangan :  

1) Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi 

2) Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu pengujian menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan 

menggunakan uji Duncan. 

 

Dari Tabel 7 terlihat bahwa peningkatan konsentrasi daun singkong menyebabkan 

peningkatan terhadap nilai hardness dan penurunan terhadap nilai crispness. Nilai 

hardness mengalami peningkatan pada konsentrasi 10%. Pada konsentrasi 15% dan 

20% terjadi peningkatan, namun tidak signifikan. Sementara nilai crispness mengalami 

penurunan secara signifikan pada konsentrasi 15%, kemudian pada konsentrasi 20% 

terjadi penurunan nilai secara tidak signifikan. 

 

3.3.  Karakteristik Kimiawi 

3.3.1. β-Karoten dan Serat Pangan 

Hasil pengujian β-karoten dan serat pangan ekstrudat beras merah – daun singkong 

dapat dilihat pada Tabel 8. Pengujian β-karoten juga dilakukan pada beras merah, daun 

singkong segar dan kering. β-karoten beras merah, daun singkong segar dan kering 

berturut – turut sebesar 0,0527 mg / 100g, 68, 722 mg / 100 g dan 60,373 mg / 100g. 
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Tabel 8. β-Karoten dan Serat Pangan 

Perlakuan β-Karoten (mg / 100g) Serat Pangan 

Kontrol 0,105±0,002a 81,854±1,467a 

BMS 5% 0,990±0,084b 83,502±4,311ab 

BMS 10% 1,087±0,042b 78,661±2,107bc 

BMS 15% 1,549±0,090c 78,506±1,125bc 

BMS 20% 2,805±0,238d 76,440±3,127c 
Keterangan :  

1) Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi. 

2) Semua nilai dalam bentuk dry basis.  

3) Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu pengujian menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan 

menggunakan uji Duncan. 

 

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa nilai β-karoten mengalami peningkatan secara 

signifikan pada konsentrasi 5%, 15% dan 20%. Pada konsentrasi 10% terjadi 

peningkatan secara tidak signifikan. Sedangkan untuk hasil pengujian serat pangan, 

nilai yang diperoleh berfluktuasi. Pada konsentrasi 5% terjadi peningkatan secara tidak 

signifikan. Sementara pada konsentrasi 10% dan 15% terjadi penurunan secara tidak 

signifikan. Penurunan terjadi secara signifikan pada konsentrasi 20%.  

 




