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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Beras putih (Oryza sativa) merupakan bahan makanan pokok yang sudah tidak asing 

bagi masyarakat Indonesia. Umumnya masyarakat Indonesia mengolah beras putih 

menjadi nasi yang dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat sehari-hari. Namun selain 

diolah menjadi nasi, beras putih juga berpotensi untuk diolah menjadi produk lain. Salah 

satunya adalah ekstrudat. Kandungan pati pada beras putih yang cukup tinggi yaitu 

sekitar 90%, dapat membuat produk ekstrudat mengembang dengan baik (Hill, 2004). 

Pembuatan ekstrudat beras putih dapat dilakukan sebagai cara baru untuk 

mengkonsumsi beras di Indonesia. Penggunaan beras putih juga dikarenakan harganya 

yang terhitung terjangkau dibanding jenis beras lainnya. 

Ekstrudat sendiri merupakan makanan ringan yang dihasilkan dari proses ekstrusi yang 

umumnya menggunakan bahan baku tepung atau pati serta bahan tambahan makanan 

lain yang diijinkan dengan atau tanpa proses penggorengan (Oktavia, 2007). Namun 

ekstrudat komersial umumnya rendah akan kandungan nutrisi selain karbohidrat, 

sehingga persepsi masyarakat terhadap makanan ringan ekstrudat tidak begitu baik. 

Padahal pasar utama ekstrudat merupakan anak-anak, yang seharusnya mengonsumsi 

berbagai macam makanan bergizi. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan 

pembuatan ekstrudat dengan bahan alami serta dilakukan penambahan bahan lain guna 

meningkatkan kandungan nutrisi pada ekstrudat. 

Pada penelitian ini akan dilakukan penambahan wortel yang telah dikeringkan. Wortel 

(Daucus carota) merupakan jenis sayuran umbi yang memiliki ketersediaan yang tinggi 

di Indonesia. Budidaya wortel awalnya terkonsentrasi di daerah Jawa Barat. Namun 

dalam perkembangannya, budidaya wortel telah meluas ke daerah Jawa lainnya dan luar 

Jawa. Menurut Survei Pertanian Produksi Tanaman Sayuran di Indonesia, luas area 

panen wortel nasional mencapai 13.398 hektar yang letaknya tersebar di berbagai 

provinsi di Indonesia (Pertanian, 2015). Selain mudah didapatkan, wortel juga kaya 

akan serat, vitamin A, β-karoten, serta merupakan sumber antioksidan alami (Lesmana, 

2015). Banyaknya kandungan gizi pada wortel akan meningkatkan kandungan gizi pada 
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ekstrudat berbasis beras putih sehingga akan memberi nutrisi lebih pada anak-anak 

dibanding dengan mengonsumsi ekstrudat biasa. 

Penambahan wortel akan mengubah komposisi dari ekstrudat pada umumnya. Terlebih 

lagi wortel mengandung serat pangan yang dapat mempengaruhi karakteristik fisik dari 

ekstrudat. Seperti yang dapat dikutip dari review Robin et al (2012), penambahan serat 

pangan pada produk ekstrudat dapat menyebabkan penurunan dari segi tekstur dan rasio 

pengembangan sehingga menjadi kurang disukai oleh masyarakat. Namun penelitian 

mengenai penambahan wortel, terutama penggunaan bahan lokal Indonesia tidak 

semerta merta berhenti di situ. Penelitian tetap dilakukan guna mengembangkan produk 

pangan berbasis bahan lokal yang dapat bersaing dan diterima oleh masyarakat. Oleh 

karena itu penambahan wortel kering pada campuran bahan baku ekstrudat harus 

diperhitungkan dengan baik agar tetap dapat menghasilkan produk yang nantinya dapat 

diterima masyarakat. Berhubungan dengan hal ini, pada penelitian ini akan dilakukan 

pengujian terhadap karakteristik fisik serta kimiawi ekstrudat untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh penambahan wortel kering terhadap ekstrudat berbasis beras 

putih. Pada penelitian ini, akan diterapkan perlakuan konsentrasi penambahan wortel 

sebanyak 5%, 10%, 15%, dan 20% dari total campuran bahan sebanyak 300 gram. 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Ekstrusi 

Ekstrusi merupakan salah satu proses pengolahan bahan pangan dengan sumber panas 

utama yang berasal dari gesekan antara ulir pada ekstruder dengan bahan dan dinding 

barrel. Keuntungan dari proses ekstrusi adalah bentuk produk yang banyak variasi dan 

khas, produktivitas tinggi, dan pemakaian energi per satuan produksi rendah (Oktavia, 

2007). Pemasakan pada proses ekstrusi juga menggunakan metode HTST (High 

Temperature Short Time) sehingga dapat membunuh mikroba dan menginaktivasi 

enzim (Fellows, 2000). Proses pengolahan pada ekstrusi adalah dengan cara bahan 

pangan dialirkan didalam mesin ekstruder dengan pemberian beberapa perlakuan seperti 

pencampuran (mixing), pemanasan serta pemotongan (shearing), dan melalui suatu 

cetakan (die) yang akan menghasilkan produk yang bergelembung kering (puff dry) 

(Fellows, 2000). Pemasakan ekstrusi umumnya dilakukan pada suhu tinggi yaitu 

berkisar antara 100-180ºC pada waktu yang relatif singkat yaitu 30-120 detik (Guy, 
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2001). Berdasarkan jumlah ulirnya, ekstruder dibedakan menjadi dua yaitu satu ulir 

(single screw extruder) dan dua ulir (double screw extruder). Pada single screw 

extruder, gesekan yang terjadi adalah antara ulir dan dinding barrel. Sementara pada 

double screw extruder, gesekan terjadi antara dua ulir yang berputar secara berlawanan. 

Bagian single screw extruder dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Bagian Single Screw Extruder 

Sumber : (Fellows, 2000). 

Bagian-bagian yang terdapat pada ekstruder antara lain adalah : 

- Hopper adalah saluran feeder untuk memasukkan bahan mentah (raw material) 

- Ulir atau screw adalah sumber gesekan dan tekanan pada ekstruder 

- Die adalah cetakan pada ujung ekstruder yang berupa lubang kecil tempat 

produk hasil pemasakan ekstruder keluar 

- Barrel adalah tempat bahan akan dicampur dan dimasak serta tempat ulir dan die 

berada 

- Motor adalah sumber putaran bagi ulir 

- Alat pemotong berguna untuk memotong hasil ekstrusi menjadi ukuran kecil 

(Fellows, 2000). 

Proses ekstrusi dilakukan dengan memasukkan bahan mentah kedalam hopper. Setelah 

itu bahan mentah akan berada diantara ulir / screw dan barrel sehingga pada bagian ini 

akan terjadi gesekan mekanik yang akan menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan 

akan memasak bahan mentah sehingga terjadi perubahan kimia seperti gelatinasi 

molekul pati, pemecahan protein dan flavor. Selama bahan berada diantara screw dan 
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dinding barrel, efek panas dan tekanan akan membuat bahan berubah menjadi adonan 

semi-solid. Semakin mendekati die, jarak antara screw dengan dinding barrel 

menyempit sehingga bahan akan mengalami tekanan yang lebih tinggi. Setelah itu, 

bahan akan ditekan keluar melalui cetakan (die) (Fellows, 2000). 

Setelah produk ekstrudat keluar dari die, produk akan mengembang hingga akhirnya 

berhenti. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika berada didalam barrel, tekanan, 

gesekan, dan suhu tinggi mengubah bahan pembentuk struktur yaitu pati menjadi 

adonan semi-solid. Rongga-rongga udara (air bubble) yang terdapat didalam adonan 

semi-solid tersebut kemudian ternukleasi. Pada saat keluar dari die, terjadi penurunan 

tekanan dan suhu secara tiba-tiba sehingga rongga udara mengembang. Ketika dinding 

sel dari adonan semi-solid tadi mengeras, pengembangan rongga udara terhenti karena 

tidak lagi terdapat ruang untuk mengembang (Moraru & Kokini, 2003). 

1.2.2. Beras Putih 

Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Jenis beras yang paling 

sering ditemui di Indonesia adalah beras putih. Beras (Oryza sativa) merupakan bagian 

buah dari tanaman padi yang sudah melalui proses penggilingan. Selain beras putih 

yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat juga beras lain yaitu beras merah dan 

beras hitam. Didalam beras terdapat komponen utama yaitu pati. Pati tersusun atas 

rangkaian molekul-molekul glukosa. Rangkaian pati ini dapat berbentuk rantai lurus 

(amilosa) dan rantai bercabang (amilopektin) (Hill, 2004). Jumlah amilosa dan 

amilopektin yang terdapat pada bahan pangan akan mempengaruhi rasio pengembangan 

pada ekstrudat. Semakin tinggi kandungan amilosa pada bahan, maka derajat 

pengembangan ekstrudat akan semakin rendah (Chen & Yeh, 2001). Selama proses 

pemasakan ekstrusi, adanya air akan menyebabkan granula pati mengembang dan 

menyerap air untuk terhidrasi. Gelatinasi  pati umumnya akan meningkatkan viskositas, 

namun pada proses ekstrusi terdapat gesekan dan panas yang tinggi sehingga 

menyebabkan pemecahan makromolekul yang dapat mengurangi viskositas yang 

terbentuk (Fellows, 2000). Kandungan gizi pada beras putih dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Gizi Beras Putih per 100 gram 
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Komposisi Beras Putih 

Kalori (kal) 365 

Protein (g) 7,13 

Lemak (g) 0,66 

Karbohidrat (g) 

Serat Pangan (g) 

Gula (g) 

79,95 

1,3 

0,12 

Kalsium (mg) 28 

Fosfor (mg) 115 

Zat Besi (mg) 0,8 

Vitamin B1 (mg) 

Air (g) 

Amilosa (%) 

Amilopektin (%) 

0,07 

11,62 

18 

82 

Sumber : USDA 20444 (2018) 

1.2.3. Wortel 

Wortel merupakan sayuran umbi yang sangat umum ditemui di Indonesia. Wortel 

memiliki kulit yang tipis, tekstur yang agak keras, serta warna kuning kemerahan. 

Warna kuning kemerahan pada wortel dikarenakan kandungan pigmen karoten yang 

tinggi. Karoten juga merupakan senyawa kimia pembentuk vitamin A yang bermanfaat 

bagi kesehatan mata. Selain karoten, wortel juga merupakan sumber serat makanan 

yang tinggi. Berikut adalah klasifikasi dari tanaman wortel : 

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Sub divisi  : Angiospermae (biji terdapat dalam buah) 

Kelas  : Dycotyledonae (biji berkeping dua atau biji belah) 

Ordo  : Umbelliferales 

Famili  : Umbelliferae / Apiaceae / Ammiaceae 

Genus  : Daucus 

Spesies  : Daucus carota L. 

(Lesmana, 2015). 

Tanaman wortel memiliki tangkai daun yang agak panjang, tebal dan kaku. Sementara 

helai daun tanaman wortel tipis dan lemas. Batangnya berwarna hijau tua dan berbentuk 

bulat, keras, tidak berkayu serta berdiameter sekitar 1-1,5 cm. Perakaran yang dimiliki 

oleh tanaman wortel adalah tunggang dan serabut. Seiring pertumbuhannya, akar 

tunggang berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Bentuknya 
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juga akan berubah menjadi bulat memanjang. Akar yang telah berubah inilah yang 

disebut sebagai umbi wortel (Lesmana, 2015). Kandungan gizi wortel secara spesifik 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Gizi Wortel Mentah per 100 gram 

Komposisi Jumlah 

Kalori (kal) 

Karbohidrat (g) 

Serat Pangan (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Gula (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (g) 

Vitamin A (SI) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin C (mg) 

Air (g) 

41 

9,58 

2,8 

0,93 

0,24 

4,74 

33 

35 

0,3 

16706 

0,066 

5,9 

88,29 

Sumber : USDA 11124 (2018) 

Untuk memaksimalkan nutrisi dari wortel maka sebelum dikeringkan dan diolah lebih 

lanjut, wortel terlebih dahulu diberi perlakuan blanching dan perendaman dengan 

natrium metabisulfit. Blanching merupakan pre-treatment yang dilakukan pada proses 

persiapan bahan mentah yang bertujuan untuk mengurangi mikroorganisme kontaminan 

dan menginaktivasi enzim yang dapat mengganggu proses pengolahan selanjutnya. 

Untuk memaksimalkan inaktivasi enzim, bahan dipanaskan pada suhu dan waktu 

tertentu kemudian didinginkan dengan cepat hingga mencapai suhu ruang. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi waktu blanching adalah ukuran, jenis bahan pangan, metode 

pemanasan, dan suhu blanching (Fellows, 2000). 

Terdapat dua jenis blanching yaitu steam blanching dan hot water blanching (Fellows, 

2000). Berdasarkan penelitian oleh Asgar & Musaddad (2006) tentang "Optimalisasi 

Cara, Suhu, dan Lama Blansing sebelum Pengeringan pada Wortel", diketahui bahwa 

perlakuan hot water blanching pada suhu 75ºC selama 10 menit pada wortel 

menghasilkan β-karoten paling maksimal dibandingkan suhu dan waktu yang lebih 

tinggi. Hot water blanching juga lebih efisien dari segi energi dan biaya dibandingkan 

steam blanching (Fellows, 2000). 
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Sementara natrium metabisulfit (Na2S2O5) merupakan drying agent yang dapat 

mencegah reaksi browning serta dapat mencegah pertumbuhan mikroba. Pada penelitian 

terdahulu oleh Purwanto et al (2013), didapati bahwa natrium metabisulfit juga dapat 

menjaga keseimbangan β-karoten ketika pengeringan. Pada penelitian tersebut didapati 

bahwa perendaman bahan dengan 0,25% Na2S2O5 selama 10 menit menghasilkan β-

karoten paling maksimal. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

wortel kering pada konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 5%, 10%, 15%, dan 20% 

terhadap karakteristik fisikokimia ekstrudat berbasis beras putih. 

 

 

 

 

 

 


