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3. HASIL PENELITIAN 

Berikut adalah hasil penelitian terhadap ekstrudat beras putih – daun singkong. Kode BPS menandakan ekstrudat beras putih – daun 

singkong. 

3.1.   Hasil Jadi Produk Ekstrudat 

Hasil jadi produk BPS dapat dilihat pada Gambar 4. 

  
 (a)    (b)        (c)    (d)   (e) 

Gambar 3. Produk Ekstrudat(a)Beras Putih(BP) ; (b) Beras Putih – Daun singkong 5% (BPS 5%) ; (c) Beras Putih – Daun singkong 10% 

(BPS 10%) ; (d) Beras Putih – Daun singkong 15% (BPS 15%) ; (e) Beras Putih – Daun singkong 20% (BPS 20%) 

Pada Gambar 4, dapat dilihat hasil jadi produk ekstrudat yang terbuat dari kombinasi antara beras putih dan daun singkong. Formulasi yang 

digunakan yaitu kontrol atau beras putih dan beras putih – daun singkong 5%, 10%, 15%, dan 20%. Konsentrasi daun singkong ditetapkan 

dari total campuran formulasi sebanyak 300 gram. 
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3.2. Karakteristik Fisik 

Hasil penelitian mengenai karakteristik fisik ekstrudat dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5. 

Tabel 4. Pengembangan, Density, dan Porosity 

Perlakuan Bulk Density 

(g/cm3) 

Specific Density 

(g/cm3) 

Rasio 

Pengembangan 

Radial (%) 

Rasio 

Pengembangan 

Longitudinal 

(cm) 

Porosity (%) Solid Density 

(g/cm3) 

Kontrol (BP) 0,036±0,003a 0,078±0,008a 276,556±17,003c 3,331±0,313a 0,483±0,043a 0,119±0,011a 

BPS 5% 0,048±0,002b 0,084±0,005ab 241,200±17,413b 3,756±0,361b 0,675±0,026b 0,259±0,009b 

BPS 10% 0,056±0,004c 0,092±0,008b 227,619±22,859b 3,998±0,296b 0,676±0,022b 0,285±0,006c 

BPS 15% 0,063±0,003d 0,094±0,009b 196,056±16,219a 4,084±0,187b 0,730±0,035c 0,350±0,011d 

BPS 20% 0,067±0,002e 0,126±0,014c 188,933±11,800a 4,479±0,415c 0,692±0,042bc 0,368±0,004e 
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 data hasil pengukuran bulk density, specific density, rasio pengembangan, longitudinal, porosity, dan solid density pada 

ekstrudat. Hasil bulk density menunjukkan bahwa meningkatnya konsentrasi penambahan daun singkong akan meningkatkan nilai bulk 

density. Hasil specific density menunjukkan bahwa penambahan daun singkong sebanyak 5% belum memberikan pengaruh yang signifikan 

namun perubahan signifikan baru terjadi setelah penambahan daun singkong 10% dan 20%. Hasil rasio pengembangan menunjukkan 

bahwa terjadi penurunan rasio pengembangan secara signifikan pada penambahan daun singkong 5% dan 15%. Hasil longitudinal 

menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi daun singkong akan meningkatkan panjang longitudinal ekstrudat, dimana peningkatan 

terjadi secara signifikan pada konsentrasi penambahan daun singkong 5% dan 20%. Hasil porositas menunjukkan bahwa penambahan 

konsentrasi daun singkong akan meningkatkan porositas ekstrudat, peningkatan secara signifikan terjadi pada konsentrasi daun singkong 
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5% dan 15%. Untuk hasil solid density menunjukkan bahwa meningkatnya konsentrasi penambahan daun singkong akan meningkatkan 

nilai solid density. 

Tabel 5. Hardness, Crispness, dan Warna 

Perlakuan Hardness (gf) Crispness L* a* b* 

Kontrol 

(BP) 

1423,44±100,021a 7,9±0,738c 86,61±4,206e -0,236±0,021a 11,996±0,452a 

BPS 5% 1676,93±155,066b 7,3±1,418bc 75,52±3,640d -2,813±0,117b 21,420±0,652b 

BPS 10% 2005,30±105,158c 7,1±0,738bc 71,42±1,108c -2,861±0,127b 21,310±0,816b 

BPS 15% 2063,94±221,415cd 6,5±0,850b 68,53±2,258b -3,077±0,105c 21,727±0,930b 

BPS 20% 2185,10±202,704d 4,9±0,876a 63,82±3,028a -3,426±0,087d 21,754±1,010b 
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 5 dapat dilihat hasil pengujian hardness, crispness, warna (L*, a*, b*). Hasil hardness menunjukkan bahwa penambahan 

konsentrasi daun singkong akan meningkatkan nilai hardness, dimana peningkatan terjadi secara signifikan pada konsentrasi 5%, 10%, dan 

20%. Hasil crispness menunjukkan penurunan crispness saat konsentrasi daun singkong bertambah. Penurunan secara signifikan terjadi 

pada konsentrasi 15% dan 20%. Untuk hasil L* (lightness) terjadi penurunan yang signifikan apabila konsentrasi daun singkong 

meningkat. Sedangkan hasil a* menunjukkan peningkatan warna semakin hijau saat konsentrasi daun singkong bertambah, peningkatan 

secara signifikan terjadi saat penambahan konsentrasi 5%, 15%, dan 20%. Untuk hasil b* terjadi peningkatan yang signifikan pada 

penambahan konsentrasi daun singkong 5%.  
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3.3. Karakteristik Kimia 

Hasil penelitian mengenai karakteristik kimia ekstrudat dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Sebelum data β-karoten dapat dilihat di Tabel ini, disampaikan hasil pengujian data β-karoten pada daun singkong sebesar 60,373 mg. 

Sedangkan pada ekstrudat dapat dilihat di Tabel 6. 

 

Tabel 6. Karakteristik Kimia 

Perlakuan β-karoten (mg) Serat Pangan 

Kontrol (BP) 0,036±0,004a 87,321±8,705b 

BPS 5% 0,449±0,008b 84,216±2,854ab 

BPS 10% 0,878±0,015c 85,724±1,989ab 

BPS 15% 1,636±0,086d 81,486±1,141a 

BPS 20% 3,077±0,075e 81,229±0,588a 

Keterangan : 

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

2) Semua nilai β-karoten dan Serat Pangan 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 

Pada Tabel 6 dapat dilihat hasil pengujian kimia yaitu β-karoten dan serat pangan. Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa hasil β-karoten 

terjadi peningkatan yang signifikan apabila konsentrasi daun singkong meningkat. Sedangkan hasil serat pangan menunjukkan penurunan 

yang signifikan pada konsentrasi daun singkong 15%. 


