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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Fisik 

Dalam proses ekstrusi, bahan baku yang digunakan dan kandungan zat kimia 

didalamnya memiliki aspek penting dalam mempengaruhi hasil produk ekstrusi. 

Menurut Pomeranz (1991); Mercier et al (1989); dan Gomez & Aguilera (1983) 

kandungan gizi dalam bahan baku dapat mempengaruhi karakteristik fisik ekstrudat. 

Ekstrusi merupakan suatu teknologi pengolahan pangan yang hubungannya erat dengan 

pembuatan makanan ringan atau yang sering disebut snack dan sangat digemari oleh 

semua kalangan karena merupakan pangan siap konsumsi. 

 

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penambahan daun singkong pada 

ekstrudat berbasis beras putih dapat memberikan hasil produk akhir yang berbeda pula. 

Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwa terdapat beberapa parameter yang diujikan 

memberikan hasil yang berbeda tiap formulasi yang digunakan. Sehingga dapat terlihat 

bahwa karakteristik fisik dan kimia ekstrudat dipengaruhi kandungan dari bahan baku 

yang digunakan. Parameter-parameter yang diteliti adalah sebagai berikut. 

 

Uji warna merupakan salah satu parameter pengujian fisik ektrudat. Warna merupakan 

parameter penting dalam proses pembuatan produk pangan. Berdasarkan pada 

penelitian, perubahan warna pada ekstrudat berbasis beras putih ini disebabkan adanya 

penambahan beberapa konsentrasi daun singkong. Metode yang dapat digunakan untuk 

mengetahui perbedaan warna antar formulasi yaitu dengan menggunakan chromameter. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan warna secara kuantitatif dan tingkat 

ketajaman akan dikonversi dalam angka, karena pengukuran warna tidak dapat 

dibedakan dengan menggunakan panca indera. 

 

Dari hasil pengujian warna menggunakan chromameter dapat dilihat bahwa 

penambahan konsentrasi daun singkong memberikan pengaruh dalam penurunan nilai 

L* yaitu lightness atau kecerahan. Hal yang sama ditemukan penelitian oleh Bisharat et 

al (2014) yang meneliti tentang karakteristik fungsional dan perubahan warna pada 

ekstrudat jagung yang diperkaya dengan brokoli dan pasta zaitun (olive paste). 

Konsentrasi penambahan brokoli sebesar 4, 7, dan 10%. Hasil penelitiannya 
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menunjukkan bahwa penambahan brokoli menyebabkan penurunan nilai L (lightness) 

yaitu kecerahan dari ekstrudat jagung. Penurunan nilai L ini dapat disebabkan adanya 

degradasi warna klorofil. Klorofil merupakan pigmen warna hijau daun yang labil 

terhadap panas, cahaya, suhu, dan oksigen. Selama proses pemanasan, atom magnesium 

dari cincin porfirin pada klorofil digantikan oleh dua atom hidrogen dan membentuk 

feofitin yang menghasilkan perubahan warna yang tidak dikehendaki dari hijau terang 

menjadi coklat pudar (Madalena, et al. 2007). 

 

Sedangkan untuk nilai a*, hasil pengujian menyatakan bahwa nilai a* negatif maka dari 

itu dengan adanya penambahan daun singkong, ekstrudat menjadi berwarna hijau. 

Penambahan konsentrasi daun singkong juga menyebabkan ekstrudat semakin berwarna 

hijau. Hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian nilai a* semakin negatif dan terdapat 

perbedaan yang signifikan pada penambahan konsentrasi daun singkong sebesar 5%, 

15% dan 20%. Warna ekstrudat semakin hijau ini sesuai dengan teori Gould (1996) 

bahwa proses ekstrusi melibatkan pencampuran bahan. Daun singkong yang berwarna 

hijau akan memberikan warna hijau pada ekstrudat karena daun singkong telah menjadi 

partikel-partikel kecil dan bercampur dengan partikel dari beras putih. Untuk nilai b*, 

hasil pengujian menunjukkan angka positif yang berarti warna dari ekstrudat 

kekuningan. Warna kuning ini dapat berasal dari pigmen karotenoid yang ada pada daun 

singkong. Menurut Wahyuni & Simon (2015) β-karoten merupakan pigmen alami 

berwarna kuning atau oranye pada tumbuhan.  

 

Untuk hasil pengembangan radial dan longitudinal dapat dilihat bahwa penambahan 

konsentrasi daun singkong menyebabkan penurunan pada pengembangan radial dan 

peningkatan pada pengembangan longitudinal. Pengaruh signifikan pada pengembangan 

radial terjadi pada saat konsentrasi daun singkong 5% dan 15%. Sedangkan pada 

pengembangan longitudinal, pengaruh signifikan terjadi pada saat konsentrasi daun 

singkong 5% dan 20%. Hal yang sama juga ditemukan penelitian oleh Ainsworth  et al,  

(2007) yang meneliti tentang pengaruh penambahan Brewers Spent Grain (BSG) yaitu 

produk sampingan utama pada industri pembuatan bir ke dalam produk ekstrudat. BSG 

kaya akan kandungan serat pangan yang kurang diperhatikan sebagai komoditas yang 

dapat dipasarkan dan dianggap sebagai limbah. Konsentrasi penambahan BSG sebesar 
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0, 10, 20, 25, dan 30%. Hasil penelitian dari Ainsworth  et al, (2007) menyatakan bahwa 

seiring bertambahnya konsentrasi BSG akan menurunkan pengembangan ekstrudat. Hal 

ini terjadi karena kandungan pati di dalam formulasi berkurang seiring meningkatnya 

konsentrasi BSG yang kaya akan serat. 

 

Proses pengembangan ekstrudat diakibatkan dari adanya proses gelatinisasi yang terjadi 

pada pati yang merupakan penyusun utama bahan baku ekstrudat yaitu beras putih. 

Mekanisme awal gelatinisasi adalah adanya air yang diserap oleh pati, lalu bercampur 

dan terkena panas mengakibatkan granula pati membengkak dan ikatannya kehilangan 

kekompakkan sehingga kandungan amilosanya akan berdifusi keluar. Keluarnya 

amilosa pati akan membuat tingginya kandungan amilopektin pada adonan. Kandungan 

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

 

Namun menurut penelitian dari Ainsworth  et al,  (2007); Yanniotis  et al,  (2007) dalam 

Stojceska (2013), adanya komponen lain selain pati dapat mengganggu pengembangan 

rongga udara (air cell) dan mengurangi gelatinisasi pati yang dibutuhkan untuk 

pengembangan yang nantinya akan mengakibatkan tekstur menjadi keras. Komponen 

selain pati dalam penelitian ini adalah serat yang ada pada daun singkong. Menurunnya 

pengembangan radial pada penelitian ini disebabkan kandungan serat yang dapat 

mengurangi elastisitas dari bahan atau adonan di dalam ekstruder yang berakibat 

menurunnya kemampuan adonan untuk mengembang (Karkle et al, 2012; Robin et al, 

2011). Sedangkan meningkatnya pengembangan longitudinal ini karena menurut Rizvi 

et al, (1995) kandungan serat didalam proses ekstrusi akan menghambat pengembangan 

radial, dengan demikian energi yang berlebihan dari penguapan super panas digunakan 

untuk memperluas secara longitudinal. Menurut Mezreb  et al  (2003) dalam Stojceska 

(2013), pengembangan longitudinal dipengaruhi oleh kecepatan screw dan material 

yang digunakan dalam ekstrusi. 

 

Kualitas dari makanan ringan seperti ekstrudat sangat bergantung pada karakteristik 

fisiknya seperti rasio pengembangan, densitas, tekstur, dan penampilan (Dehghan Shoar  

et al, 2010 dalam Stojceska, 2013), dimana hal ini sangat dipengaruhi oleh kadar air, 

suhu barrel, kecepatan screw, konfigurasi screw, dan ukuran dan bentuk die atau 
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cetakan (Singh  et al, 2007 dalam Stojceska, 2013). Parameter densitas merupakan 

parameter yang menyatakan perbandingan massa keseluruhan bahan dalam wadah 

(Sudarmadji et al, 1989). Untuk hasil bulk density, specific density, dan solid density 

dapat dilihat bahwa penambahan konsentrasi daun singkong dapat meningkatkan hasil 

bulk density, specific density, dan solid density. Pada specific density peningkatan 

signifikan terjadi pada penambahan daun singkong sebesar 10% dan 20%. Hal yang 

sama juga ditemukan penelitian oleh Ainsworth  et al,  (2007) yang meneliti tentang 

pengaruh penambahan Brewers Spent Grain (BSG) ke dalam ekstrudat, bahwa 

meningkatnya konsentrasi BSG akan meningkatkan densitas (density) ekstrudat. Hal ini 

terjadi karena kandungan pati di dalam formulasi berkurang seiring meningkatnya 

konsentrasi BSG yang kaya akan serat. 

 

Karakteristik fisik seperti densitas pada ekstrudat sangat dipengaruhi oleh proporsi pati 

di dalam bahan baku, karena pati mempengaruhi jumlah dan ukuran rongga udara atau 

air cell dalam proses ekstrusi, yang nantinya akan mempengaruhi pengembangan dan 

juga densitas. Apabila pengembangan ekstrudat tinggi maka densitas dari ektrudat akan 

menurun. Kenaikan densitas pada penelitian ini disebabkan karena menurut Ainsworth  

et al,  (2007); Yanniotis  et al,  (2007) dalam Stojceska (2013), adanya komponen lain 

selain pati yaitu dalam penelitian ini kandungan serat pada daun singkong, dapat 

mengganggu pengembangan rongga udara (air cell) dan mengurangi gelatinisasi pati 

sehingga pengembangan berkurang dan densitas meningkat. 

 

Hasil hardness pada penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan daun singkong 

akan meningkatkan kekerasan ekstrudat. Meningkatnya kekerasan ekstrudat juga akan 

menurunkan nilai crispness ekstrudat. Peningkatan signifikan pada kekerasan terjadi 

saat penambahan daun singkong 5%, 10%, dan 20%. Sedangkan penurunan signifikan 

crispness terjadi saat penambahan daun singkong 15% dan 20%. Hal yang sama 

ditemukan penelitian oleh Yanniotis et al (2007) yang meneliti tentang penambahan 

pektin dan serat gandum ke dalam ekstrudat jagung. Konsentrasi penambahan serat 

gandum yang digunakan sebesar 0, 5, dan 10%. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa seiring bertambahnya konsentrasi serat gandum akan meningkatkan kekerasan 

(hardness) pada ekstrudat jagung. 
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Menurut Ainsworth  et al,  (2007); Yanniotis  et al,  (2007) dalam Stojceska (2013), 

adanya komponen lain selain pati yaitu serat pada daun singkong dapat mengganggu 

pengembangan rongga udara (air cell) dan mengurangi gelatinisasi pati yang 

dibutuhkan untuk pengembangan yang nantinya akan mengakibatkan tekstur menjadi 

keras. Selain itu, menurut Karkle et al, (2012); Robin et al, (2011) kandungan serat di 

dalam produk ekstrudatdapat mengurangi elastisitas dari bahan dan dapat meningkatkan 

kekerasan ekstrudat dan berakibat menurunya crispness dari ekstrudat. Produk 

komersial yang sudah beredar seperti produk Cheetoz memiliki nilai kekerasan berkisar 

2210,173±484,744 gf dan nilai crispness berkisar 8,875±2,247. Jika dibandingkan 

dengan produk ekstrudat pada penelitian ini, formulasi BPS 10% hingga 20% masuk di 

dalam kisaran hardness dan crispness produk komersial yang berarti ekstrudat dengan 

penambahan daun singkong 10% hingga 20% bisa diterima oleh masyarakat.  

 

Porositas berhubungan erat dengan densitas, rasio pengembangan, hardness, dan 

crispness. Menurut Jin et al (1995) ekstrudat yang memiliki densitas tinggi berarti 

ekstrudat tersebut memiliki sedikit rongga udara dan dinding sel dari ekstrudat tersebut 

semakin tebal yang berarti porositas akan semakin menurun. Menurut Muchtadi et al 

(1988) derajat gelatinisasi pati yang tinggi akan meningkatkan rasio pengembangan 

karena produk memiliki banyak rongga udara yang berarti nilai porositas tinggi. 

Sedangkan menurut Dogan & Kokini (2007) semakin banyak rongga udara pada 

ekstrudat maka produk akan semakin renyah atau crispness meningkat. Sedangkan 

apabila rongga udara pada produk ekstrudat sedikit maka dinding sel akan semakin tebal 

dan dapat menyebabkan tekstur ekstrudat menjadi keras yang berarti nilai hardness 

semakin meningkat.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Yanniotis et al (2007) tentang penambahan pektin dan 

serat gandum ke dalam ekstrudat jagung memberikan hasil bahwa seiring bertambahnya 

konsentrasi serat gandum akan menurunkan porositas. Sedangkan pada penelitian ini 

dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan nilai porositas dimana rasio pengembangan 

ekstrudat BPS semakin menurun, densitas semakin meningkat, hardness semakin 

meningkat, dan crispness semakin menurun. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan 
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pernyataan Jin et al (1995); Muchtadi et al (1988); Dogan & Kokini (2007). 

Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan karena hasil porositas didapat dari rumus tidak 

dengan pengukuran. Maka perlu dilakukan analisis struktur mikro pada ekstrudat untuk 

mendapatkan data yang lebih akurat untuk dapat menjelaskan fenomena ini. 

 

4.2. Karakteristik Kimia 

Pada penelitian kali ini, dilakukan pengujian β-karoten pada daun singkong segar. Hasil 

menunjukkan bahwa daun singkong segar mengandung β-karoten sebesar 60,373 mg. 

Pengujian β-karoten pada produk jadi ekstrudat pada penelitian ini menunjukkan hasil 

terjadi penurunan kandungan β-karoten. Namun meningkatnya formulasi penambahan 

daun singkong meningkatkan kandungan β-karoten pada ekstrudat. Penurunan kadar β-

karoten ini disebabkan karena β-karoten merupakan bentuk pro-vitamin A yang dapat 

berkurang akibat adanya proses pengolahan. 

 

Daun singkong pada penelitian ini melalui beberapa proses pengolahan seperti 

pengeringan, penghancuran, dan proses ekstrusi. Panas pada alat dehumidifier yang 

digunakan untuk mengeringkan daun singkong dapat menyebabkan penurunan 

kandungan vitamin A. Hal ini disebabkan karena menurut Karmas & Harris (1988) 

penggunaan panas yang terus menerus selama berjam-jam dapat menurunkan 

kandungan β-karoten. Selain itu menurut Winarno (1997) vitamin A mudah teroksidasi 

oleh udara dan dapat rusak apabila dipanaskan pada suhu tinggi bersamaan dengan 

udara dan sinar. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan daun singkong 

pada ekstrudat berbasis beras putih dapat meningkatkan kandungan β-karoten. 

Formulasi BPS 20% mengandung β-karoten paling tinggi yaitu 3,077±0,075.  

 

Pada penelitian ini juga dilakukan pengujian kandungan β-karoten pada produk 

ekstrudat berbasis beras putih yang sudah beredar di masyarakat yaitu Serena. Hasil 

menunjukkan bahwa produk Serena mengandung β-karoten sebesar 0,077 mg. Konversi 

menurut Andarwulan & Koswara (1992) 1 IU setara dengan 0,600 µg β-karoten. Maka 

produk Serena mengandung vitamin A sebesar 128,3 IU setiap 100 gram nya. 

Sedangkan BPS 10% mengandung vitamin A sebesar 1463 IU setiap 100 gram nya. Hal 
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ini menunjukkan bahwa daun singkong merupakan sayuran yang kaya akan Vitamin A 

yang dapat menambah nilai gizi dari produk ekstrudat. 

 

Menurut Fennema et al (2007) referensi asupan harian atau Reference Daily Intake 

(RDI) dari vitamin A yaitu 5000 IU. Sedangkan konversi menurut Andarwulan & 

Koswara (1992) 1 IU setara dengan 0,600 µg β-karoten. Maka ekstrudat BPS 5% 

mengandung vitamin A sebesar 748,3 IU setiap 100 gram nya, BPS 10% mengandung 

vitamin A sebesar 1463 IU setiap 100 gram nya, BPS 15% mengandung vitamin A 

sebesar 2726,7 IU setiap 100 gram nya, sedangkan BPS 20% mengandung vitamin A 

sebesar 5128 IU setiap 100 gram nya. Berdasarkan data ini, maka dengan dengan 

mengkonsumsi 100 gram ekstrudat BPS 10% dapat memenuhi sekitar 29,27% dari 

referensi asupan harian vitamin A. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan akan 

vitamin A sehari-hari tidak cukup hanya mengkonsumsi ekstrudat BPS saja. Perlu 

diimbangi dengan mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan daging. Namun 

ekstrudat BPS dapat menjadi alternatif yang lebih baik dalam mengkonsumsi makanan 

ringan dibandingkan dengan produk ekstrudat lain.  

 

Menurut  Deddy Muchtadi (2001); Jansen Silalahi dan Netty Hutagalung (2010) dalam 

Santoso (2011), serat pangan atau dietary fiber merupakan bagian dari bahan pangan 

yang tidak dapat di hidrolisis oleh enzim pencernaan. Serat pangan tidak lah identik 

dengan serat kasar. Hanya seperlima hingga setengah yang benar-benar berfungsi 

sebagai serat pangan dari seluruh berat serat kasar (Winarno, 1997). Menurut Robertson 

& Van Soest (1977) terdapat beberapa metode pengukuran serat yaitu analisa serat 

kasar, analisa menggunakan deterjen ADF (Acid Dietary Fiber) atau NDF (Neutral 

Dietary Fiber), enzimatik-gravimetri, non enzimatik-gravimetri, dan enzimatik-

kimiawi. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk pengukuran serat pangan 

yaitu metode non enzimatik-gravimetri. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan serat pangan pada ekstrudat BPS 

mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi pada penambahan daun singkong 

15%. Beras putih kontrol memiliki kandungan serat pangan tertinggi. Hal ini tentunya 

kurang sesuai karena seharusnya dengan adanya peningkatan konsentrasi penambahan 
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daun singkong dapat meningkatkan kandungan serat pangan ekstrudat. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ainsworth  et al, (2007) yang meneliti tentang pengaruh penambahan 

Brewers Spent Grain (BSG) yang kaya akan serat ke dalam produk ekstrudat 

menunjukkan hasil bahwa seiring bertambahnya konsentrasi BSG akan meningkatkan 

kandungan serat di dalam ekstrudat. 

 

Ketidaksesuaian ini dapat dikarenakan kelemahan metode analisis. Seharusnya sampel 

yang akan diuji dikeringkan terlebih dahulu hingga kadar airnya kurang dari 5% dan 

pada penelitian ini kadar air tidak dapat mencapai kurang dari 5%. Penggunaan etanol 

pada penelitian ini juga dianggap kurang tepat karena etanol dapat mengendapkan 

komponen non-serat seperti mineral dan tidak dapat mengendapkan serat secara 

sempurna. Selain itu, metode non enzimatik-gravimetri seharusnya digunakan pada 

bahan pangan yang mengandung pati kurang dari 2% sedangkan pada penelitian ini 

sampel yang digunakan mengandung pati yang tinggi. Untuk penelitian ini akan lebih 

tepat apabila menggunakan metode enzimatik-gravimetri yang memang dirancang untuk 

menganalisa serat pangan sayur-sayuran dan buah-buahan (Manas, et al 1994).  


