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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ekstrusi jenis hot puff-dry merupakan suatu proses pengolahan pangan yang melibatkan 

tekanan dan suhu tinggi. Hasil akhir dari proses ekstrusi yaitu ekstrudat yang 

merupakan makanan ringan. Makanan ringan atau lebih dikenal sebagai snack ini 

dikonsumsi tidak hanya oleh anak-anak namun orang dewasa juga. Proses ekstrusi dapat 

mengolah bahan mentah yang berasal dari golongan serealia dan beberapa jenis kacang-

kacangan menjadi makanan ringan siap konsumsi. Contoh serealia yang dapat 

digunakan dalam proses ektrusi adalah beras.  

 

Pada penelitian ini, pembuatan ekstrudat menggunakan bahan dasar beras karena beras 

merupakan bahan makanan pokok di negara Indonesia yang biasa diolah menjadi nasi. 

Rata-rata tingkat konsumsi beras di negara Indonesia yaitu 119,3 kg/kapita/tahun. 

Tingginya konsumsi beras ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengimpor beras 

hampir setiap tahun sehingga ketersediaan beras putih menjadi tinggi (Khudori, 2008 

dalam Noviar, 2017). Selain diolah menjadi nasi, beras dapat diolah menjadi produk 

ekstrudat. Hal ini dikarenakan beras memiliki kandungan pati yang tinggi. Kandungan 

pati pada beras berkisar antara 85-90% (Hoseney, 1994). Kandungan pati inilah yang 

akan membantu ekstrudat untuk mengembang dengan baik. Dengan ini maka 

masyarakat dapat mengonsumsi beras dengan cara yang baru yaitu sebagai makanan 

ringan.  

 

Namun proses ekstrusi dapat mengakibatkan perubahan nutrisi dari ekstrudat yang 

dihasilkan. Oleh karena itu pada penelitian ini bahan utama yang digunakan tidak hanya 

beras namun terdapat penambahan sayuran yaitu daun singkong. Daun singkong 

mengandung banyak vitamin seperti vitamin A sebanyak 11000 SI dan vitamin C 

sebanyak 275 mg (Direktorat Gizi Depkes R.I., 1980 dalam Bharata, 1996). Dengan 

adanya kombinasi ini, diharapkan akan menghasilkan ekstrudat dengan kandungan 

vitamin A tinggi dan kaya akan serat. Namun serat pada daun singkong dapat 

mempengaruhi karakteristik fisik dari ekstrudat. Kandungan serat dapat mengurangi 

elastisitas dari bahan atau adonan di dalam ekstruder dan akan mengurangi kemampuan 
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adonan untuk mengembang. Selain itu serat juga akan meningkatkan kekerasan atau 

hardness dari ekstrudat (Karkle, et al 2012; Robin et al, 2011). Hal ini yang mendorong 

penelitian ini untuk dapat mempelajari pengaruh berbagai konsentrasi penambahan daun 

singkong terhadap karakteristik fisik dan kimiawi ekstrudat berbasis beras putih. Pada 

penelitian ini diterapkan perlakuan penambahan konsentrasi daun singkong sebesar 5%, 

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

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Ekstrusi 

Ekstrusi merupakan proses yang melibatkan suatu dorongan sistem ulir terhadap bahan 

untuk dapat melewati suatu ruangan sempit sehingga terjadi pencampuran dan 

pemasakan. Sumber panas utamanya berasal dari konversi energi mekanik akibat dari 

adanya gesekan antar bahan dan antar bahan dengan ulir (Hariyadi, 2000). Hasil akhir 

produk ekstrusi berupa makanan ringan yang mengembang dan teksturnya renyah. 

Faktor yang mempengaruhi ekstrudat yaitu kadar air bahan, suhu selama proses, dan 

kecepatan ulir  (Muchtadi et al, 1988). Berdasarkan ulir yang dimiliki, alat ekstruder 

dibagi menjadi dua yaitu ulir tunggal (single screw extruder) dan ulir ganda (double 

screw extruder). Untuk bahan dasar serealia biasanya menggunakan ulir tunggal (single 

screw extruder). Contoh serealia adalah beras, gandum, biji-bijian, barley, oat, sorghum 

dan lain sebagainya. 

 

Gambar 1. Bagian Single Screw Extruder 

Sumber: (Fellows, 2000) 

Komponen utama dalam mesin ekstruder yaitu: 
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- Hopper : tempat masuknya bahan (feeder) 

- Motor : sumber putaran ulir 

- Ulir / screw : penghasil tekanan yang akan diberikan pada bahan 

- Die : lubang cetakan untuk keluarnya produk jadi setelah proses pemasakan  

- Barel : tempat semua komponen mesin ekstruder 

- Pisau potong : menghasilkan ekstrudat dalam bentuk dan ukuran yang 

diinginkan 

(Harper, 1981). 

 

Prinsip kerja dari single screw extruder yaitu dimulai dengan memasukkan bahan 

mentah ke dalam hopper, lalu bahan mentah tersebut akan berada diantara ulir putar dan 

barrel. Pada tahap ini, panas ditambahkan pada berbagai area selama bahan mentah 

berada dalam barrel. Setelah bahan melewati barrel, kemudian bahan ditekan melalui 

die dengan bentuk yang spesifik. Hasilnya adalah produk yang matang dan mempunyai 

bentuk. Proses pemasakan menyebabkan bahan tercampur dan akan menimbulkan 

perubahan reaksi kimia yang ditentukan oleh tingkat pemotongan yang tinggi dan 

kondisi temperatur di dalam ulir. Beberapa dari perubahan kimia yang ada meliputi 

gelatinasi molekul pati, pemecahan protein, dan flavor (Shahidi et al,1998). 

 

Terdapat tiga bagian utama dalam mesin ekstruder yaitu feeding zone, kneading zone, 

cooking zone. Pada single screw extruder, bahan langsung dimasukkan ke dalam 

feeding zone dan udara dalam barel akan mengalami desakan ke arah luar sehingga 

bahan dapat memenuhi ruang di dalam barel. Pemberian tekanan pada bahan terjadi di 

kneading zone. Akan terjadi gesekan antara ulir dengan dinding barrel yang akan 

mengakibatkan suhu menjadi tinggi. Shear rate dan kenaikan suhu terjadi sangat cepat 

pada bagian cooking zone. Suhu tertinggi terjadi sebelum bahan disemprotkan dan 

dicetak melalui lubang die. Setelah melewati lubang die, akan terjadi perubahan suhu 

yang cepat sehingga akan menyebabkan bahan mengembang (Guy, 2000). 

 

Mekanisme proses pengembangan ekstrudat terjadi karena adanya proses gelatinisasi 

yang terjadi pada pati. Mekanisme awal gelatinisasi adalah adanya air yang diserap oleh 

pati, lalu bercampur dan terkena panas mengakibatkan granula pati membengkak dan 
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ikatannya kehilangan kekompakan sehingga amilosa akan berdifusi keluar. Keluarnya 

amilosa pati akan membuat tingginya kandungan amilopektin pada adonan. Kandungan 

amilopektin ini yang berkontribusi dalam pengembangan ekstrudat (Harper, 1981).  

 

1.2.2. Beras Putih 

Beras (Oryza sativa) merupakan biji gabah yang bagian kulitnya sudah dipisah dengan 

cara digiling dan disosoh (Astawan & Wresdiyati, 2004). Jenis beras tersebut yang 

sering dikonsumsi oleh masyarakat. Beras memiliki bentuk bulat atau elips (Haryadi, 

2006). Komponen utama dalam beras adalah karbohidrat. Secara spesifik, beras disusun 

oleh komponen pati. Kandungan gizi pada beras putih dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Gizi Beras Putih per 100 gram 

Jenis Nutrisi  Kandungan Nutrisi 

Karbohidrat (g) 78,9 

Protein (g) 6,8 

Lemak (g) 7,13 

Kalsium (mg) 6 

Zat Besi (mg) 0,8 

Fosfor (mg) 140 

Vitamin A (SI) 0 

Vitamin B (mg) 0,12 

Vitamin C (mg) 0 

Air (g) 13 

(Marshall & Wadsworth, 1994). 

 

Kandungan pati di dalam beras sangat menentukan hasil akhir dari produk ekstrusi. Pati 

merupakan susunan dari glukosa yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Kesatuan dari 

molekul glukosa tersebut dapat berupa rantai lurus dan rantai bercabang. Pati tersusun 

dari dua komponen, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan rangkaian 

molekul glukosa yang berbentuk lurus, sedangkan amilopektin merupakan rangkaian 

molekul glukosa yang memiliki cabang (Marshall & Wadsworth, 1994). Kandungan 

amilosa dalam beras yaitu 18% (Pomeranz, 1991). Selama proses ekstrusi berlangsung, 

pati mengalami tiga macam proses yaitu gelatinisasi, pelelehan, dan pemecahan. 

Dengan adanya proses gelatinisasi pati ini maka ikatan kompleks pati akan terlepas. Hal 

ini akan mendukung pengembangan pada produk ekstrudat (Harper, 1981). 

 

1.2.3. Daun Singkong 



5 

 

Berdasarkan warnanya, sayur-sayuran dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sayuran hijau 

tua, sayuran hijau muda, dan sayuran yang hampir tidak memiliki warna. Daun 

singkong termasuk dalam jenis sayuran berwarna hijau tua. Sedangkan contoh dari 

sayuran hijau muda yaitu seledri, selada, dan contoh sayuran yang hampir tidak 

berwarna yaitu sawi putih dan kol. Semakin hijau warna sayuran maka kandungan 

karotennya juga semakin tinggi (Abdillah, 2005). 

 

Singkong memiliki nama latin yaitu Manihot esculent Crauts (M. Utilissima). Singkong 

juga memiliki nama lain yaitu ubi kayu atau ketela pohon. Di beberapa daerah tropis, 

daun singkong sering dimanfaatkan sebagai sayuran. Pemanfaatan daun singkong ini 

karena daun singkong memiliki kandungan vitamin C yang baik, pro-vitamin A sedang, 

dan 30% protein berdasarkan bobot kering (Rubatzky & Yamaguchi, 1995). 

 

Bentuk dari daun singkong yaitu helaian daun menyerupai telapak tangan, tangkainya 

panjang, dan di tiap tangkainya terdapat daun sekitar 3 hingga 8 lembar. Warna dari 

tangkai tersebut yaitu kuning, hijau, atau merah. Kandungan gizi daun singkong per 100 

gram dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Komposisi Gizi Daun Singkong per 100 gram 

No Komposisi Gizi Jumlah 

1 Kalori (kal) 73 

2 Protein (g) 6,8 

3 Lemak (g) 1,2 

4 Karbohidrat (g) 13 

5 Kalsium (mg) 165 

6 Fosfor (mg) 54 

7 Zat Besi (mg) 2 

8 Vitamin A (SI) 11000 

9 Vitamin B1 (mg) 0,12 

10 Vitamin C (mg) 275 

11 Air (g) 57,2 

12 Hidrat arang (g) 13 

13 Bagian yang dapat dimakan (%) 87 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes R.I. dalam (Bharata, 1996) 

 

 

1.2.4. Pengeringan 
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Pengeringan berfungsi untuk memperpanjang umur simpan, mengawetkan produk, 

mempermudah transportasi, menghasilkan suatu produk baru, serta mendapatkan bentuk 

fisik, warna, tekstur, maupun flavor yang ingin dicapai. Namun pengeringan memiliki 

kekurangan dapat menurunkan kandungan nutrisi dalam bahan pangan (Winarno, 1993). 

Sebelum dilakukan pengeringan, terdapat perlakuan khusus yang biasa dilakukan yaitu 

blanching. Tujuannya adalah untuk menginaktivasi eznim katalase dan peroksidase 

yang berkontribusi dalam penurunan warna dan aroma saat penyimpanan. Selain itu, 

metode blanching yang dilakukan dapat menggunakan uap panas maupun air panas, 

sehingga jumlah mikroba dapat dikurangi (Smith et al, 1997). Proses blanching 

sederhana yaitu sayuran ditempatkan di dalam air panas bersuhu sekitar 85-100oC 

kemudian didinginkan. Proses pemanasan yang cepat lalu dilakukan pendinginan 

memiliki tujuan untuk meminimalisir kerusakan jaringan akibat panas (Arthey & Colin, 

1998). 

 

Pengeringan memiliki prinsip kerja yaitu udara panas dialirkan ke seluruh bagian 

pangan, kemudian panas akan dialihkan ke bagian permukaan sehingga panas laten 

penguapan akan mengakibatkan air di dalam pangan tersebut menguap. Uap air hasil 

penguapan akan terdifusi melalui lapisan tipis udara dan bergabung bersama udara 

bebas. Hal ini akan membentuk daerah pada permukaan pangan yang mempunyai 

tekanan uap air lebih rendah dan gradien tekanan uap air dari bagian dalam pangan yang 

lunak ke udara kering. Gradien ini akan memberikan tenaga penggerak (driving force) 

untuk memindahkan air di dalam bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses pengeringan adalah luas permukaan, suhu, aliran udara, tekanan uap, dan waktu. 

Semakin besar luas permukaan bahan maka permukaan bahan yang kontak dengan 

panas akan semakin luas sehingga dapat mempercepat laju pengeringan. Semakin lama 

waktu pengeringan juga dapat mempercepat laju pengeringan sehingga kadar air bahan 

akan semakin menurun. Selain itu, driving force juga mempengaruhi laju pengeringan. 

Semakin besar perbedaan tekanan antara bahan dengan udara sekitar maka laju 

pengeringan meningkat (Fellow, 1990; Winarno, 1993). 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

daun singkong kering pada berbagai konsentrasi yaitu 5%, 10%, 15%, dan 20% 

terhadap karakteristik fisikokimia ekstrudat berbasis beras putih. 

 

 

 

 


