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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki berragam produk pertanian untuk kebutuhan pangan maupun 

kebutuhan lainnya. Salah satu jenis produk pertanian yang terdapat di Indonesia adalah 

kacang koro, yang merupakan anggota dari keluarga polong-polongan (leguminosae). 

Koro – koroan populer di masyarakat Indonesia sebagai bahan makanan ringan atau 

cemilan. Kacang koro memiliki beberapa varian diantaranya koro benguk, koro pedang, 

koro kratok, koro komak dan koro kecipir.  

 

Koro pedang sebagai bahan pangan belum dimanfaatkan secara optimal jika 

dibandingkan dengan varian kacang lainnya seperti kacang tanah dan kacang kedalai. 

Sebagai bahan pangan, koro pedang memiliki kandungan vitamin B1 atau thiamin 

sebesar 0,77 mg dan kadar protein sebesar 24,5 g per 100 g (Duke, 1981) sehingga baik 

bagi kesehatan tubuh. Dari segi ketersediaan, koro pedang lebih mudah dibudidayakan 

dibandingkan dengan varian koro lainnya. Melihat potensi gizi koro pedang serta dapat 

tumbuh di lahan marginal, diperlukan alternatif proses pengolahan yang diharapkan 

meningkatkan nilai gizi dan ekonomi sekaligus meningkatkan popularitas dari koro 

pedang tersebut. Salah satu pengolahan koro pedang dilakukan oleh Wahjuningsih dan 

Saddewisasi (2013) adalah dengan memanfaatkannya sebagai substitusi tepung di 

pembuatan brownies dan kerupuk. Tamtarini dan Yuwanti (2005) memanfaatkan koro – 

koroan sebagai bahan tambahan ke flake ubi jalar.  

 

Alternatif proses pengolahan yang dapat dilakukan terhadap koro pedang adalah proses 

ektrusi. Proses ini menggunakan kacang koro sabagai salah satu bahan dalam proses 

pembuatan ekstrudat sehingga diperoleh produk jadi yang mengembang dan kering (puff 

dry). Proses ekstrusi dipilih karena dapat meminimalisir efek buruk seperti 

pembentukan off - flavor, inaktivasi asam amino esensial dan vitamin serta pencoklatan 

atau browning (Harper, 1981). Produk ekstrudat tersebut kemudian dapat dikembangkan 

sebagai produk makanan ringan bernilai gizi tinggi terutama protein dan vitamin B1 

serta disukai semua golongan usia terutama anak – anak.  
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Pembuatan ekstrudat membutuhkan bahan yang memiliki kandungan pati agar diperoleh 

produk ekstrudat yang dihasilkan dapat mengembang, renyah, dan kering. Koro pedang 

sebagai bahan baku ekstrudat tidak dapat digunakan sendiri karena memiliki kadar 

karbohidrat yang cukup rendah yaitu sekitar 7,4 g per 100 g koro pedang (Duke, 1981) 

sehingga tidak akan menghasilkan ekstrudat yang mengembang sempurna. Bahan 

dengan kandungan pati yang dapat dipilih adalah beras merah. Beras merah merupakan 

salah satu serealia yang dikenal di Indonesia dan digunakan sebagai alternatif pengganti 

beras putih. Beras merah tinggi akan zat gizi seperti asam lemak dan serat lebih tinggi 

dibandingkan dengan beras putih serta memiliki aktivitas antioksidan yang baik bagi 

kesehatan tubuh. Penggunaan beras merah diharapkan dapat membantu menciptakan 

produk ekstrudat yang mengembang secara sempurna serta memiliki aktivitas 

antioksidan yang cukup tinggi. 

 

Penggunaan koro pedang dan beras merah untuk menghasilkan produk esktrudat akan 

berpengaruh terhadap karakteristik ekstrudat, baik secara fisik dan kimiawi maupun 

oleh konsumen. Karakteristik fisik ekstrudat yang berpotensi terpengaruh adalah 

pengembangan axial dan radial, rasio pengembangan, warna, bulk density dan 

hardness. Karakteristik kimia ekstrudat yang akan berubah terdiri dari kadar thiamin, 

kadar protein dan aktivitas antioksidan. Karakteristik sensori untuk menilai tingkat 

penerimaan konsumen adalah warna, kerenyahan, rasa, dan overall kesukaan. 

Perubahan tersebut dapat berpengaruh baik atau buruk terhadap kualitas ekstrudat. 

Pengaruh. Adanya perubahan karakteristik ekstrudat ini maka diperlukan analisa lebih 

lanjut untuk menentukan pengaruh penambahan koro pedang terhadap karakteristik 

ekstrudat baik dari sisi fisiko-kimia maupun sensoris. 

 

Berdasarkan analisa tersebut, maka diperlukan penelitian untuk menentukan bagaimana 

pengaruh penambahan koro pedang terhadap ekstrudat berbasis beras merah pada 

berbagai tingkat penambahan melalui serangkain pengujian fisiko – kimia dan sensoris. 

Diharapkan dengan penelitian ini diperoleh data mengenai perubahan karakteristik 

ekstrudat karena penambahan koro pedang ke formulasi ekstrudat beras merah. Selain 

itu, diharapkan dari penelitian ini ditemukan batasan tingkat penambahan formulasi 

terbaik yang masih dapat diterima dan disukai oleh panelis. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Ekstrusi 

Ekstrusi merupakan proses pengolahan bahan pangan dengan memaksa bahan pangan 

tersebut mengalir dalam pengaruh satu atau lebih kondisi proses mixing (pencampuran), 

heating (pemanasan), dan shearing (pemotongan) melalui cetakan yang dibuat sehingga 

dihasilkan produk jadi atau ekstrudat yang bergelembung dan kering (puff dry) 

(Muchtadi et al, 1988 yang dikutip Tirtoatmojo, 2015). Proses ektrusi bertujuan 

meningkatkan varian produk olahan makanan melalui produksi produk yang berbeda 

dari bahan utama terutama dari tekstur, bentuk, warna, dan flavor (Fellows, 1990). 

Proses ekstrusi juga dapat meningkatkan efek pemasakan seperti perbaikan proses 

pencernaan, mempermudah pre-cooking serta meminimalisir efek buruk seperti 

pembentukan off - flavor, inaktivasi asam amino esensial dan vitamin serta pencoklatan 

atau browning (Harper, 1981). 

 

Ekstrusi diawali dengan memasukkan bahan baku ke hopper yang akan masuk ke ruang 

antara ulir putar (screw) dan barrel. Didalam barrel terjadi pemberian panas ke 

berbagai area dan bahan akan ditekan melewati barrel menuju ke die dengan bentuk 

yang spesifik hingga dihasilkan produk ekstrudat. Proses pemasakan membuat seluruh 

bahan tercampur serta menimbulkan perubahan reaksi kimia yang dipengaruhi tingkat 

pemotongan yang tinggi dan kondisi temperatur di dalam ulir. Contoh perubahan kimia 

yang terjadi semisal gelatinisasi molekul pati, denaturasi protein serta pembentukan 

flavor (Shahidi et al., 1998). 

 

Selama proses ekstrusi, ekstrudat akan mengalami puffing atau penggelembungan 

dikarenakan proses pemasakan menggunakan suhu tinggi dan kelembaban rendah. Pada 

saat ekstrusi juga terjadi serangkaian proses meliputi nukleasi (pembentukan gelembung 

kecil), ekspansi (pembentukan gelembung besar dibawah tekanan atmosfer), kontraksi 

(kerusakan gelembung), gelatinisasi pati dan denaturasi protein. Perubahan – perubahan 

tersebut yang mendasari terjadinya puffing (pengembangan) pada ekstrudat (Nowjee, 

2004 yang dikutip Tirtoatmojo, 2015). 
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1.2.2. Koro Pedang 

Koro pedang adalah salah satu tanaman lokal yang mudah ditemukan di Indonesia. 

Koro pedang (Canavalia ensiformis) ditanam secara meluas di Asia Tenggara dan Asia 

Selatan seperti Indo China, Myanmar, Sri Lanka dan India. Koro pedang kini telah 

tersebar di seluruh daerah tropis dan telah ternaturalisasi di beberapa daerah di 

Indonesia (Dakornas, 2012 yang dikutip Wahjuningsih dan Saddewisasi, 2013). Koro 

pedang mengandung protein dalam jumlah yang cukup tinggi sekitar 18-25% dengan 

kandungan lemak sangat rendah yaitu 0,2-3%, serta karbohidrat sekitar 50-60% 

(Somaatmadja, 1993 yang dikutip Sugandhi, 2016). Duke (1981) menambahkan jika 

dalam 100 g koro pedang kering mengandung: 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi dalam 100 g Koro Pedang Kering 

Zat Kimia Kadar  

Air 10,7 % 

Abu 3,2 g 

Karbohidrat 7,4 g 

Protein 24,5 g 

Lemak 2,6 g 

Serat 7,4 g 

Ca 158 mg 

P 298 mg 

Fe 7 mg 

Thiamin 0,77 mg 

Riboflavin 0,15 mg 

Niacin 1,8 mg 
 (Duke, 1981) 

 

Tabel 1 diatas memperlihatkan kandungan berbagai zat gizi pada 100 g biji koro pedang 

kering. Kandungan zat gizi yang terdapat di tabel meliputi kandungan gizi utama seperti 

air, abu, karbohidrat, protein dan lemak serta zat gizi lainnya seperti vitamin dan 

mineral.  
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Gambar 1. Koro Pedang (Canavalia ensiformis) 
(Dokumentasi Pribadi) 

 

Pemanfaatan koro pedang memiliki masalah berupa adanya zat glikosida sianogenik 

yang dapat menyebabkan cita rasa yang kurang disukai serta mengurangi bioavabilitas 

nutrisi didalam tubuh (Wahjuningsih dan Saddewisasi, 2013). Glikosida sianogenik juga 

prekursor dari sianida bebas (HCN) pada koro pedang yang dapat menghasilkan sianida 

bebas jika glikosida terhidrolisis sempurna. Akumulasi asam sianida pada tubuh dapat 

mengakibatkan gangguan penyerapan iodium dalam tubuh dan menghambat penyerapan 

protein di dalam tubuh (Pambayun, 2000 yang dikutip Wahjuningsih dan Saddewisasi, 

2013). Selain glikosida, di dalam koro pedang juga terdapat pula zat anti asam fitat. 

Akan tetapi proses pengolahan yang tepat seperti pencucian, perendaman dan 

fermentasi mampu menurunkan kandungan zat-zat tersebut di koro pedang. (Suciati, 

2012). 

 

1.2.3. Beras Merah 

Beras merah adalah varian beras dengan lapisan kulit merah yang tidak akan hilang 

apabila digiling (Ramaiah dan Rao, 1953 yang dikutip Tirtoatmojo, 2015) yang 

bersumber dari kandungan antosianin terkandung di lapisan luar beras (Maekawa, 1998 

yang dikutip Tirtoatmojo, 2015). Cita rasa beras merah terasa seperti kacang dengan 

tekstur lebih kenyal dari beras putih, namun mudah tengik karena mengandung nutrisi 

lebih besar (Varshini et al., 2013). Beras merah lebih unggul dari beras putih dalam hal 

kandungan gizi terutama serat, antioksidan, dan asam lemak (Santika dan Rozakurniati, 

2010) serta vitamin B1 (Tiamin) sebesar 0,21 mg /100 gram beras merah (Soedarmo & 
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Sediaoetomo, 1974 yang dikutip Tirtoatmojo, 2015). Beras merah juga memiliki 

karbohidrat dalam jumlah tinggi yaitu sekitar 77,6% (Poedjiadi, 1994 yang dikutip 

Tirtoatmojo, 2015) namun memiliki indeks glikemik yang termasuk sedang sebesar 59 

(Rimbawan & Siagian, 2004 yang dikutip Tirtoatmojo, 2015 & Indrasari et al., 2010).  

 

Tabel 2. Kadar Protein, Amilosa dan Air Beras Merah. 

Zat Kimia Kadar (%) 

Protein 7,28 ± 0,310 

Amilosa 14,65 ± 0,349 

Air 12,34 ± 0,066 
(Tirtoatmojo, 2015) 

 

Antosianin pada beras merah merupakan pigmen warna yang memberi warna merah 

pada beras merah maupun produk turunannya (Wang dan Stoner, 2008). Antosianin 

yang ada di beras merah termasuk dalam golongan antioksidan alami dan mengandung 

senyawa glikosida yang memberi warna merah, biru, atau violet (De man, 1999). 

Stabilitas antosianin pada bahan baku sangat dipengaruhi terutama oleh temperatur saat 

proses pengolahan (Niendyah, 2004, yang dikutip Tirtoatmojo, 2015). 

 

 

Gambar 2. Beras Merah (Oryza nivara) 
(Dokumentasi Pribadi) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh penambahan koro pedang 

pada ekstrudat beras merah, serta menentukan formulasi terbaik berdasarkan analisis 

hasil pengujian fisiko-kimia dan sensoris. 


