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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Intensitas Warna 

Warna adalah salah satu atribut penting yang menentukan penerimaan konsumen 

terhadap suatu produk. Warna pada ekstrudat dapat bervariasi tergantung jenis bahan 

yang digunakan dan reaksi kimia yang terjadi selama proses pemanasan dalam 

ekstruder. Oleh karena itu, pengujian intensitas warna menjadi pengujian yang penting 

dalam menentukan karakteristik fisik ekstrudat yang baik (Patil et al., 2005). Altan et al. 

(2008) menyatakan bahwa perubahan warna produk dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti jumlah daun singkong yang ditambahkan, reaksi browning (reaksi 

Maillard), suhu pemanasan, kadar air bahan dan degradasi pigmen selama proses 

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

pati. Pada proses gelatinisasi, terjadi penyerapan air sehingga granula pati membengkak. 

Penurunan kadar air inilah yang mendukung terjadinya reaksi Maillard selama proses 

ekstrusi dan menyebabkan penurunan lightness pada ekstrudat yang dihasilkan.  

 

Daun singkong merupakan sayuran yang banyak mengandung pigmen klorofil. Selain 

memberikan warna, klorofil bersama dengan karoten juga berperan dalam proses 

fotosintesis (Andarwulan & Faradilla, 2012). Klorofil bersifat tidak stabil terhadap 

panas, oksigen, cahaya dan pH. Proses pengeringan dan ekstrusi pada daun singkong 

dapat mengakibatkan pigmen klorofil terdegradasi. Terdapat tiga jenis proses degradasi 

klorofil yaitu reaksi feofitinasi, pembentukan klorofilid dan oksidasi. Reaksi feofitinasi 

terjadi ketika klorofil kontak dengan asam sehingga kehilangan ion Mg2+ dan 

membentuk senyawa feofitin yang menyebabkan warna hijau kecoklatan. Adanya panas 

dapat mempercepat pembentukan senyawa feofitin. Pada matriks tanaman, klorofil 

berikatan dengan molekul protein. Ketika daun dipanaskan, protein pelindung klorofil 

akan terdenaturasi sehingga klorofil menjadi tidak stabil dan mudah terpapar asam 

(Andarwulan & Faradilla, 2012). 

 

Proses degradasi klorofil selanjutnya diakibatkan oleh aktivitas enzim klorofilase yang 

membentuk klorofilid. Enzim klorofilase aktif pada pelarut organik bersuhu ruang atau 

pada air bersuhu 65 – 75oC. Pembentukan klorofilid tidak mengubah warna hijau yang 
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tampak, namun warna yang dihasilkan lebih larut air. Keunggulan klorofilid yaitu lebih 

sulit diubah menjadi peoforbid dibandingkan klorofil menjadi peofitin, sehingga warna 

daun tidak mudah berubah menjadi kecoklatan. Proses degradasi ketiga yaitu reaksi 

oksidasi klorofil dimana produk menjadi kehilangan warna akibat teralomerasinya 

klorofil dan pecahnya cincin tetrapinol. Reaksi ini dapat terjadi secara enzimatis dan 

non enzimatis. Proses oksidasi secara enzimatis terjadi akibat aktivitas enzim 

lipoksigenase yang terdapat secara alami dalam sayuran. Sedangkan, oksidasi secara 

non enzimatis terjadi akibat panas dan oksigen (Andarwulan & Faradilla, 2012).  

 

Dalam penelitiannya mengenai pengaruh penambahan brokoli dan pasta zaitun terhadap 

karakteristik fisik dan warna ekstrudat jagung, Bisharat et al. (2014) melaporkan bahwa 

peningkatan konsentrasi brokoli yang ditambahkan juga menyebabkan penurunan nilai 

L dikarenakan peningkatan kandungan protein yang memicu terjadinya reaksi Maillard 

yang lebih intens selama proses ekstrusi. Pada penelitian ini, penambahan daun 

singkong kering sama halnya dengan brokoli yang dapat meningkatkan kandungan 

protein dalam ekstrudat sehingga mengakibatkan penurunan lightness dari ekstrudat. 

Selain itu, peningkatan konsentrasi daun singkong kering yang ditambahkan juga dapat 

meningkatkan jumlah klorofil dan karotenoid yang masuk ke dalam bahan. Penelitian 

Tanska et al. (2017) mengenai karakteristik ekstrudat jagung yang ditambah spirulina 

menunjukkan bahwa penambahan spirulina pada ekstrudat jagung menyebabkan 

penurunan lightness dan peningkatan greeness serta yellowness yang disebabkan oleh 

meningkatnya kandungan karotenoid dan klorofil dalam bahan. Hasil yang sama juga 

diperoleh pada penelitian ini yaitu bahwa peningkatan konsentrasi daun singkong yang 

ditambahkan dapat mengakibatkan penurunan nilai L dan a, serta peningkatan nilai b.  

 

4.2. Rasio Pengembangan Radial dan Longitudinal 

Ekstrusi merupakan suatu metode yang terdiri dari pencampuran, pemanasan, 

pemotongan dan pencetakan bahan pangan hingga dihasilkan ekstrudat yang 

bergelembung dan kering (Fellows, 2000). Sehingga besarnya pengembangan ekstrudat 

menjadi parameter utama yang menentukan kualitas ekstrudat. Menurut Faubion et al. 

(1982) dalam Chinnaswamy & Hanna (1990), pengembangan produk dipengaruhi oleh 

kadar pati, protein, serat dan lemak dalam bahan, serta faktor eksternal seperti suhu, 
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tekanan dalam barrel dan putaran ulir. Suhu tinggi pada ekstruder dapat menyebabkan 

terjadinya gelatinisasi pati dalam bahan sehingga ekstrudat yang dihasilkan dapat 

mengembang. Suhu yang tinggi juga membantu tekanan dalam barrel untuk membuat 

bahan baku tertekan sehingga pada saat keluar dari die dapat mengembang (Salahudin 

& Syamsixman, 2010). Dalam penelitian ini, suhu ekstruder yang digunakan berkisar 

antara 140 – 160oC. Jika dibandingkan dengan teori Guy (2001), suhu yang digunakan 

sudah tepat yaitu berkisar antara 80 – 140oC untuk ekstruder single screw.  

 

Hasil pengukuran rasio pengembangan radial dilakukan dengan membagi besar 

diameter ekstrudat dan diameter die yang digunakan. Dalam penelitian Salahudin & 

Syamsixman (2010), ekstrudat dibuat dari 2 jenis jagung yang berbeda yaitu jagung 

biasa dan jagung berondong. Jagung biasa menghasilkan rasio pengembangan yang 

lebih tinggi karena mempunyai kandungan pati yang lebih tinggi. Kandungan pati yang 

lebih tinggi membuat udara yang terperangkap lebih banyak sehingga ekstrudat dapat 

lebih mengembang. Selain perbedaan jenis jagung yang digunakan, ekstrudat tersebut 

juga ditambah dengan kedelai yang mengandung serat tinggi. Ekstrudat dengan jumlah 

kedelai yang lebih banyak menghasilkan rasio pengembangan yang lebih rendah. 

Penelitian Obradovic et al. (2015) tentang penambahan bubuk tomat dan asam askorbat 

pada ekstrudat jagung juga menunjukkan bahwa penambahan bubuk tomat yang 

semakin banyak dapat meningkatkan kadar serat dan menurunkan rasio pengembangan 

ekstrudat yang dihasilkan.  

 

Hasil serupa diperoleh pada penelitian ini yaitu rasio pengembangan radial semakin 

menurun seiring meningkatnya konsentrasi daun singkong yang ditambahkan. Dari 

tabel formulasi dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi daun singkong yang 

ditambahkan, maka semakin sedikit beras merah yang ditambahkan. Guy (2001) 

menjelaskan bahwa apabila pati yang ditambahkan semakin sedikit, maka gelatinisasi 

yang terjadi akan semakin rendah dan menyebabkan pengembangan ekstrudat menurun. 

Penyebab lain dari turunnya rasio pengembangan radial yaitu akibat meningkatnya 

kadar serat dalam bahan ketika konsentrasi daun singkong yang ditambahkan semakin 

tinggi. Keberadaan serat dapat mengganggu proses gelatinisasi pati dan menurunnya 
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modulus elastisitas adonan ekstrudat sehingga pengembangan ekstrudat menjadi tidak 

optimal (Salahudin & Syamsixman, 2010; Karkle et al., 2012).  

 

Dari Tabel 5 terlihat bahwa rasio pengembangan longitudinal ekstrudat semakin 

meningkat seiring meningkatnya konsentrasi daun singkong kering yang ditambahkan. 

Hasil yang diperoleh telah sesuai dengan teori Harper (1981) yang menjelaskan bahwa 

nilai longitudinal akan semakin besar ketika kadar pati dalam bahan rendah. Hal 

tersebut dibuktikan dari banyaknya beras merah yang ditambahkan ke sampel BMS 

20% dimana sampel BMS 20% paling sedikit penambahan beras merahnya dan 

memiliki nilai longitudinal yang paling besar. Berdasarkan penelitian Pai et al. (2009) 

mengenai sifat reologi ekstrudat jagung yang diperkaya serat, diperoleh hasil bahwa 

semakin tinggi kadar serat pangan ekstrudat, nilai longitudinal ekstrudat yang 

dihasilkan juga meningkat. Hasil serupa diperoleh pada penelitian ini, namun 

peningkatan kandungan serat disebabkan oleh penambahan daun singkong kering. 

Adanya serat dapat menahan pengembangan secara radial, sehingga energi sisa hasil 

uap panas dalam ekstruder digunakan untuk mengembangkan ekstrudat secara 

longitudinal.  

 

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

Densitas merupakan sifat umum dari ekstrudat yang dapat menentukan pengembangan 

ekstrudat secara keseluruhan, serta perubahan pada struktur sel, pori – pori dan rongga 

yang terbentuk dalam ekstrudat (Patil et al., 2005). Hingga saat ini para peneliti telah 

mencetuskan beragam metode pengukuran densitas yang dapat digunakan dalam 

pengukuran ekstrudat. Pada penelitian ini digunakan tiga metode untuk mengukur 

densitas ekstrudat antara lain specific atau piece density, solid density dan bulk density. 

Menurut Balandran-Quintana et al. (1998) dalam Patil et al. (2005), metode solid 

density merupakan metode paling mudah. Ekstrudat dihancurkan menjadi bubuk dan 

diayak 40 – 60 mesh, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang telah diketahui 

volumenya dan ditimbang massanya. Untuk pengukuran piece density dilakukan dengan 

mengukur massa dan volume ekstrudat satu per satu. Terdapat dua metode pengukuran 

volume yang bisa digunakan yaitu pengukuran secara spesifik dengan mengukur 
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langsung diameter dan panjang ekstrudat dan dihitung dengan rumus atau dengan 

menggunakan metode seed displacement. 

 

Dari Tabel 6 dapat dilihat semakin bertambahnya konsentrasi daun singkong kering 

yang ditambah, hasil piece density, solid density dan bulk density semakin meningkat. 

Dari ketiga hasil pengukuran densitas tersebut, sampel kontrol yang berasal dari beras 

merah menghasilkan nilai densitas terendah. Penelitian Bisharat et al. (2013) juga 

menghasilkan hasil yang serupa bahwa peningkatan konsentrasi brokoli dan bubuk 

pasta zaitun mengakibatkan peningkatan densitas ekstrudat yang dihasilkan. 

Penambahan bahan berserat pada adonan ekstrudat mengakibatkan rusaknya dinding sel 

pati dan terhambatnya pengembangan gelembung udara. Fenomena tersebut 

menyebabkan rasio pengembangan radial menurun dan densitas ekstrudat meningkat. 

Harper (1981) menyebutkan bahwa besarnya densitas yang terbentuk juga dipengaruhi 

oleh kadar air bahan baku yang digunakan. Kadar air dapat mengubah struktur 

amilopektin bahan dan mengakibatkan elastisitas lelehan adonan berkurang. Kadar air 

bahan yang tinggi dapat menurunkan rasio pengembangan ekstrudat dan meningkatkan 

kepadatan serta densitas ekstrudat yang dihasilkan. Kadar air bahan yang baik berkisar 

antara 10 – 14%, namun pada penelitian ini digunakan daun singkong kering dan beras 

merah dengan kadar air sekitar 7% sehingga pada penelitian ini, kadar air bukan 

menjadi faktor utama penentu besarnya densitas ekstrudat.  

 

Porositas suatu bahan pangan berkaitan dengan sifat fisiknya seperti koefisien difusi 

massa, konduktivitas difusivitas termal, sifat mekanis dan tekstur. Porositas berperan 

penting dalam menentukan densitas suatu produk (Hussain et al., 2002). Pada hasil 

pengujian porositas terdapat perbedaan nyata pada kelima sampel. Penambahan daun 

singkong kering mengakibatkan penurunan pada nilai porositas ekstrudat. Penambahan 

brokoli dan bubuk pasta zaitun pada ekstrudat jagung juga mengakibatkan penurunan 

pada nilai porositas ekstrudat jagung yang dihasilkan (Bisharat et al., 2013). Bisharat et 

al. (2014) dan Hussain et al. (2002) menjelaskan bahwa besarnya porositas 

berkebalikan dengan densitas. Apabila densitas suatu ekstrudat besar, maka 

porositasnya rendah. Nilai porositas sendiri dipengaruhi oleh kecepatan screw, suhu 

ekstrusi, kadar air bahan serta konsentrasi bahan. Porositas ekstrudat akan semakin 
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besar apabila semakin sedikit air pada bahan yang terserap, semakin rendah kadar serat 

dalam bahan, serta suhu ekstrusi yang tidak terlalu tinggi dan kecepatan screw yang 

optimal. Jin et al. (1995) menambahkan bahwa besarnya porositas berkaitan dengan 

besarnya rasio pengembangan radial dan banyaknya rongga udara yang terbentuk dalam 

ekstrudat. Ekstrudat yang mengembang dengan baik akan memiliki rongga udara yang 

semakin besar atau banyak. Banyaknya rongga udara yang terbentuk, akan 

meningkatkan nilai porositas dari ekstrudat tersebut. 

 

4.4.  Hardness dan Crispness 

Tekstur termasuk dalam salah satu atribut yang menentukan penerimaan konsumen 

terhadap suatu produk. Parameter tekstur antara lain kekerasan, kekenyalan, 

kerenyahan, kekentalan dan sebagainya. Namun untuk ekstrudat, parameter yang 

menentukan tekstur yaitu hardness dan crispness. Metode evaluasi tekstur dapat 

dilakukan secara subyektif menggunakan panelis atau secara obyektif dengan 

menggunakan instrumen tertentu (Korkerd et al., 2016). Pada penelitian ini pengujian 

dilakukan secara obyektif dengan menggunakan texture analyzer.  

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai hardness ektrudat semakin meningkat ketika 

konsentrasi daun singkong meningkat dan jumlah beras merah menurun. Sebaliknya, 

nilai crispness menunjukkan penurunan nilai ketika ditambah daun singkong kering. 

Penelitian Kanojia et al. (2016) tentang sifat tekstur ekstrudat beras dengan penambahan 

okara juga memperoleh hasil yang sama bahwa ekstrudat dengan penambahan beras 

paling sedikit dan okara (soya paneer) paling banyak menghasilkan hardness paling 

tinggi dan crispness paling rendah. Korkerd et al. (2016) menjelaskan bahwa nilai 

hardness sangat dipengaruhi oleh komposisi bahan baku yang digunakan. Kandungan 

serat pangan yang tinggi pada bahan akan menghasilkan ekstrudat dengan tekstur yang 

lebih padat. Serat dapat memecahkan dinding sel dan menghambat gelembung udara 

untuk mengembang secara optimal sehingga ekstrudat yang dihasilkan kurang berpori, 

kurang mengembang dan bertekstur keras. Karkle et al. (2012) menambahkan bahwa 

serat menurunkan modulus elastisitas adonan sehingga ekstrudat yang dihasilkan lebih 

keras. Penambahan daun singkong kering dapat meningkatkan kandungan serat pangan 

pada ekstrudat. Akibatnya ekstrudat yang dihasilkan akan semakin mengeras seiring 
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peningkatan konsentrasi daun singkong yang ditambah. Harper (1981) menyebutkan 

bahwa tingginya nilai hardness juga dapat disebabkan oleh kandungan amilosa pada 

beras merah yang tinggi yang mengakibatkan ekstrudat yang dihasilkan bertekstur rapat 

dan keras. Jika dikaitkan dengan porositas, dapat disimpulkan bahwa ekstrudat dengan 

porositas rendah akan menghasilkan nilai crispness yang rendah dan nilai hardness 

yang tinggi. 

 

4.5.  β-Karoten dan Serat Pangan 

β-karoten merupakan salah satu pigmen utama karotenoid yang banyak ditemukan pada 

buah dan sayur. β-karoten berperan dalam menghasilkan warna merah, jingga maupun 

kuning. β-karoten berfungsi sebagai antioksidan, pertumbuhan sel epitel tubuh, 

pembentukan vitamin A dan baik bagi kesehatan mata. Kandungan β-karoten dapat 

dianalisa dengan menggunakan metode spektrofotometri (Khoo et al., 2011). Pada 

penelitian ini diperoleh hasil kadar β-karoten daun singkong kering sebesar 60,373 mg / 

100g dan beras merah sebesar 0,0527 mg / 100g. Dari Tabel 8. dapat dilihat bahwa 

kadar β-karoten ekstrudat yang ditambah daun singkong kering lebih tinggi 

dibandingkan eksrudat kontrol.  

 

Jika dibandingkan antara kadar β-karoten daun singkong dan beras merah mula – mula 

dan setelah diekstrusi terlihat bahwa kadar β-karoten mengalami penurunan yang 

drastis. Hasil yang sama juga diperoleh Madalena et al. (2007) pada penelitiannya 

mengenai pengaruh lama pemanasan terhadap kandungan pigmen daun singkong bahwa 

daun singkong yang terpapar panas lebih lama menghasilkan nilai β-karoten yang lebih 

rendah. Pada penelitian tersebut, penurunan β-karoten mencapai 25,86% setelah 

dipanaskan selama 60 menit pada suhu 98 - 100ºC. Terjadinya penurunan kadar β-

karoten dapat disebabkan oleh sifat β-karoten yang mudah teroksidasi oleh cahaya, 

oksigen dan panas. Selain itu, adanya komponen seperti lemak, air dan pati, serta 

adanya pencampuran secara mekanis dapat menyebabkan oksigen masuk sehingga 

kerusakan yang dialami β-karoten menjadi lebih besar (Meiliana et al., 2014). Daun 

singkong mengalami kehilangan β-karoten lebih banyak dibanding beras merah 

dikarenakan lebih banyak terpapar panas, oksigen dan cahaya selama proses blanching 

dan pengeringan. Proses blanching penting bagi daun singkong untuk menghilangkan 
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kandungan sianida yang berbahaya bagi kesehatan (Meiliana et al., 2014). Jika 

dibandingkan kadar β-karoten antara ekstrudat kontrol dan ekstrudat yang telah 

ditambah daun singkong dapat dilihat bahwa penambahan daun singkong berhasil 

meningkatkan kadar β-karoten ekstrudat yang dihasilkan. Hasil yang sama juga 

diperoleh Tanska et al. (2017) bahwa semakin tinggi konsentrasi spirulina yang 

ditambahkan, maka kadar β-karoten pada ekstrudat juga semakin meningkat. 

 

Menurut Damodaran et al. (2008), asupan harian yang dianjurkan untuk vitamin A 

sebesar 5000 IU dan 1 IU setara 0,6 µg β-karoten (Andarwulan & Koswara, 1992). Jika 

kadar β-karoten ekstrudat kontrol, BMS 5%, 10% 15% dan 20% diubah dalam satuan 

IU maka diperoleh hasil berturut – turut 176,100 IU; 1651,133 IU; 1811,600 IU; 

2580,900 IU; 4674,600 IU. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa konsentrasi 20% 

menghasilkan kadar β-karoten terbesar. Namun jika ditinjau dari segi fisik, ekstrudat 

dengan karakteristik terbaik yaitu ekstrudat BMS 10%. Berdasarkan hasil penelitian, 

ekstrudat BMS 10% mempunyai kandungan vitamin A 10 kali lipat lebih tinggi 

dibanding ekstrudat kontrol dan 14 kali lipat lebih tinggi dibanding ekstrudat beras 

komersial dengan kadar β-karoten 128 IU. Selain itu, pengonsumsian ekstrudat BMS 

10% dapat memenuhi 36% dari total asupan harian vitamin A yang dianjurkan.  

 

Dhingra et al. (2012) mengungkapkan bahwa serat pangan adalah suatu komponen 

dalam bahan pangan yang diperoleh dari dinding sel tumbuhan dan resisten terhadap 

proses hidrolisis enzim pencernaan. Serat pangan berbeda dari serat kasar. Serat kasar 

adalah komponen dalam makanan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan kimia (asam 

maupun basa). Hanya seperlima dari serat kasar yang berfungsi sebagai serat pangan. 

Berdasarkan kelarutannya terhadap air, serat pangan terbagi menjadi dua yaitu serat 

pangan larut seperti gum, pektin dan turunannya, mucilage dan serat pangan tidak larut 

seperti lignin, selulosa dan hemiselulosa. Jumlah serat pangan tidak larut lebih besar 

dibandingkan serat pangan larut. Serat pangan larut hanya berkisar sepertiga dari total 

serat pangan (Wildman & Medeiros, 2018). Terdapat beberapa metode analisa serat 

antara lain analisa serat kasar, analisa dengan menggunakan deterjen ADF (acid 

detergent fiber) atau NDF (neutral detergent fiber), metode enzimatik-gravimetri, 

metode non enzimatik-gravimetri dan metode enzimatik-kimiawi (Manas et al., 1994). 
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Pada penelitian ini metode analisa yang digunakan yaitu metode non enzimatik-

gravimetri. 

 

Menurut Salata et al. (2014), daun singkong mempunyai beberapa keunggulan, salah 

satunya yaitu kandungan serat yang tinggi. Pada Tabel 8 dapat dilihat hasil pengujian 

terhadap serat pangan ekstrudat kontrol dan ekstrudat yang telah ditambah daun 

singkong kering berfluktuasi. Hal tersebut kurang sesuai karena seharusnya semakin 

tinggi konsentrasi daun singkong yang ditambahkan, maka semakin tinggi kadar serat 

pangan ekstrudat. Selain karena tingginya konsentrasi, proses ekstrusi sendiri dapat 

meningkatkan total serat pangan ekstrudat. Dalam penelitiannya mengenai pengaruh 

ekstrusi terhadap kadar serat pangan dan indeks kelarutan air pada ekstrudat dedak 

gandum, Rashid et al. (2015) mengungkapkan bahwa proses ekstrusi mengakibatkan 

serat pangan tak larut bertransformasi menjadi serat pangan larut sehingga jumlah serat 

pangan tak larut menurun dan serat pangan larut meningkat. Peningkatan jumlah serat 

pangan larut menyebabkan peningkatan jumlah total serat pangan dalam ekstrudat.  

 

Ketidaksesuaian hasil pengujian terhadap teori dapat disebabkan oleh kelemahan 

metode analisis. Manas et al. (1994) menjelaskan bahwa penggunaan metode non 

enzimatik-gravimetri seharusnya digunakan untuk bahan pangan dengan kadar pati 

kurang dari 2%. Selain itu, pada metode non enzimatik, proses pengendapan serat hanya 

dilakukan dengan menggunakan etanol yang tidak dapat mengendapkan serat dengan 

sempurna, serta dapat mengendapkan mineral yang dapat mengganggu hasil pengujian. 

Untuk penelitian ini akan lebih tepat apabila menggunakan metode enzimatik-

gravimetri yang dirancang untuk mengukur kadar serat pangan pada sayuran dan buah.  




