
 

15 
 

3. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini menguji tiga formulasi untuk menentukan pengaruh penambahan koro 

pedang ke ekstrudat beras merah pada berbagai kombinasi keduanya. Formulasi yang 

diuji terdiri dari tiga tingkatan; seperti yang diuraikan di Subbab 2.3.2. Pengujian fisik 

dan sensoris dilakukan ke tiga formulasi tersebut sementara pengujian kimia hanya 

dilakukan ke formulasi 3. Pengujian kimia hanya dilakukan di formulasi 3 karena 

formulasi 3 dianggap sebagai formulasi terbaik diantara ketiga formulasi lainnya 

sehingga memerlukan pengujian lanjutan berupa pengujian kimia.   

 

3.1. Hasil Pengujian Formulasi 1 

Hasil dari pengujian formulasi 1 terdiri dari hasil pengujian fisik dan sensoris dari 

sampel ekstrudat formulasi 1. Hasil pengujian fisik ditampilkan di Tabel 6 hingga Tabel 

10, sedangkan hasil pengujian sensoris dapat dilihat di Tabel 11. 

 

3.1.1. Hasil Analisis Fisik Formulasi 1 

Pengujian fisik pada sampel ekstrudat formulasi 1 terdiri dari panjang axial dan radial, 

rasio pengembangan, intensitas warna L*a*b*, bulk density dan hardness.  

 

3.1.1.1. Panjang Axial & Radial 

Hasil pengukuran panjang axial dan radial dari ekstrudat kombinasi beras merah 

dengan koro pedang pada penelitian formulasi 1 dapat dilihat di Tabel 6.   

 

Tabel 6.  Panjang Axial & Radial Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang 

pada berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Axial (cm) Radial (cm) 

BmKp7% 2,53 ± 0,42
a 

1,10 ± 0,12
a
 

BmKp9% 2,25 ± 0,28
b 

0,98 ± 0,09
b
 

BmKp11% 2,16 ± 0,22
c
 0,94 ± 0,06

c
 

BmKp13% 2,14 ± 0,25
c
 0,90 ± 0,06

d
 

BmKp15% 2,27 ± 0,28
b
 0,85 ± 0,06

e
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% dalam satu kolom. 

 

Pada Tabel 6 diatas dapat dilihat hasil pengukuran dari panjang axial dan radial dari 

sampel ekstrudat campuran beras merah dengan koro pedang yang dihasilkan di 
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penelitian formulasi 1. Nilai tertingi untuk Axial dan radial sama – sama dihasilkan dari 

formulasi BmKp7% yaitu 2,53 ± 0,42
a
 cm (Axis) dan 1,10 ± 0,12

a
 cm (Radial). Nilai 

axial terrendah dihasilkan dari formulasi BmKp13% sebesar 2,14 ± 0,25
b
 cm sementara 

panjang radial terrendah sebesar 0,85 ± 0,06
e
 cm yang dihasilkan dari formulasi 

BmKp15%.  

 

3.1.1.2. Rasio Pengembangan  

Hasil pengukuran rasio pengembangan dari ekstrudat kombinasi beras merah dengan 

koro pedang dari penelitian formulasi 1 disajikan di Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Rasio Pengembangan Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang 

pada berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Rasio Pengembangan (%) 

BmKp7% 219% ± 0,23
a
 

BmKp9% 197% ± 0,19
b
 

BmKp11% 189% ± 0,13
c
 

BmKp13% 180% ± 0,12
d
 

BmKp15% 170% ± 0,13
e
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

Tabel 7 menyajikan hasil pengukuran rasio pengembangan dari ekstrudat kombinasi 

beras merah dengan koro pedang dari penelitian formulasi 1. Nilai rasio pengembangan 

tertinggi sebesar 219% ± 0,23
a
 % yang berasal dari formulasi BmKp7%, sementara 

untuk rasio pengembangan terrendah dimiliki oleh formula BmKp15% dengan nilai 170 

± 0,13
e
 %. 

 

3.1.1.3. Warna 

Hasil pengukuran warna sampel ekstrudat kombinasi beras merah dengan koro pedang 

hasil penelitian formulasi 1 dapat dilihat di Tabel 8.  
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Tabel 8.  Hasil Pengukuran Warna (Nilai L* a* b*) Ekstrudat Campuran Beras Merah 

dan Koro Pedang pada berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi L* a* b* 

BmKp7% 64,18 ± 5,36
a
 3,94 ± 0,48

a
 9,81 ± 1,10

a
 

BmKp9% 61,49 ± 4,58
a
 3,43 ± 0,68

ab
 7,94 ± 1,47

b
 

BmKp11% 55,81 ± 4,73
b
 3,55 ± 0,74

ab
 9,08 ± 1,22

ab
 

BmKp13% 53,82 ± 4,54
b
 3,34 ± 0,65

b
 8,47 ± 1,64

b
 

BmKp15% 54,17 ± 4,41
b
 3,31 ± 0,37

b
 8,22 ± 1,18

b
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% dalam satu kolom. 

 

Tabel 8 menunjukkan hasil pengukuran warna dari sampel sampel ekstrudat kombinasi 

beras merah dengan koro pedang. Pada L*, sampel dengan pengukuran tertinggi adalah 

BmKp7% dengan nilai 64,18 ± 5,36
a
, sementara nilai L* terrendah dimiliki oleh sampel 

BmKp13% yang memiliki nilai 53,82 ± 4,54
b
. Sampel ekstrudat dari formula BmKp7% 

juga memiliki hasil pengukuran a* dan b* tertinggi dengan nilai masing - masing 3,94 ± 

0,48
a
 (a*) dan 9,81 ± 1,10

a
 (b*). Sementara nilai terrendah untuk warna a* dan b* 

masing - masing sebesar 3,31 ± 0,37
b
 (BmKp15%) dan 7,94 ± 1,47

b
 (BmKp9%). 

 

3.1.1.4. Bulk Density 

Hasil pengukuran dari nilai bulk density ekstrudat kombinasi beras merah dengan koro 

pedang penelitian formulasi 1 dapat dilihat di Tabel 9.   

 

Tabel 9.  Bulk Density Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang pada 

berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Bulk Density (g/L) 

BmKp7% 0,07 

BmKp9% 0,13 

BmKp11% 0,14 

BmKp13% 0,15 

BmKp15% 0,15 

 

Tabel 9 menampilkan hasil pengukuran bulk density dari sampel ekstrudat kombinasi 

beras merah dengan koro pedang. Nilai bulk density terrendah dihasilkan dari formulasi 

BmKp7% yaitu sebesar 0,07. g/L. Sementara untuk bulk density tertinggi bernilai 0,15 

g/L yang dihasilkan dari formulasi BmKp15%. 
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3.1.1.5. Hardness 

Hasil pengukuran nilai hardness dari sampel ekstrudat kombinasi beras merah dengan 

koro pedang dari hasil penelitian formulasi 1 dapat dilihat di Tabel 10.  

 

Tabel 10.  Hardness Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang pada berbagai 

Tingkat Formula. 

Formulasi Hardness (gf) 

BmKp7% 2.877,79 ± 316,39
a
 

BmKp9% 3.987,27 ± 375,55
b
 

BmKp11% 4.332,12 ± 660,58
bc

 

BmKp13% 4.679,67 ± 126,59
c
 

BmKp15% 4.693,58 ± 208,88
c
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

Tabel 10 menampilkan hasil pengukuran dari hardness sampel ekstrudat kombinasi 

beras merah dengan koro pedang yang diperoleh di penelitian formulasi 1. Sampel 

dengan hardness terrendah dihasilkan dari formulasi BmKp7% dengan nilai 2877,79 ± 

316,39
a
 gf, sementara nilai tertinggi berasal sampel BmKp15% yaitu sebesar 4693,58 ± 

208,88
c
 gf. 

 

3.1.2. Hasil Analisis Sensori Formulasi 1 

Hasil pengujian sensoris dari sampel ekstrudat kombinasi beras merah dengan koro 

pedang pada penelitian formulasi 1 dapat dilihat di Tabel 11.  

 

Tabel 11. Hasil Uji Sensori Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang pada 

berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Warna Kerenyahan Rasa Overall Kesukaan 

BmKp7 2,07 ± 1,44
a
 2,07 ± 1,83

a
 2,53 ± 1,96

ab
 2,27 ± 1,87

a
 

BmKp9 2,47 ± 1,36
ab

 2,73 ± 0,80
b
 3,40 ± 1,18

ab
 2,87 ±0,99

a
 

BmKp11 3,80 ± 1,15
c
 3,47 ± 1,41

bc
 3,40 ± 0,99

b
 4,20 ± 0,94

b
 

BmKp13 3,20 ± 1,21
bc

 2,73 ± 1,10
ab

 2,53 ± 1,30
a
 2,73 ± 1,22

a
 

BmKp15 3,47 ± 1,46
bc

 4,00 ± 1,07
c
 3,13 ± 1,41

ab
 2,93 ± 1,28

a
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% dalam satu kolom. 

 

Tabel 11 diatas menampilkan hasil pengujian sensoris dari sampel ekstrudat kombinasi 

beras merah dengan koro pedang yang dihasilkan di penelitian formulasi 1. Pada 
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indikator warna, formulasi yang paling disukai adalah BmKp7 dengan nilai 2,07 

sedangkan yang paling tidak disukai adalah BmKp11 dengan nilai 3,80. Untuk indikator 

kerenyahan, formula BmKp7 merupakan formula yang kerenyahannya paling disukai 

dengan nilai 2,07 sedangkan kerenyahan yang paling tidak disukai berasal dari 

formulasi BmKp15 dengan nilai 4,00. Pada rasa, BmKp7 dan BmKp13 merupakan 

sampel yang paling disukai dengan penilaian sebesar 2,53 sementara yang paling tidak 

disukai adalah BmKp9 dan BmKp11 dengan nilai 3,40. Terakhir untuk indikator 

overall, formulasi yang paling disukai dan tidak disukai berturut – turut adalah 

formulasi BmKp7 dengan nilai 2,27 dan BmKp11 dengan nilai 4,20. 

 

3.2. Hasil Pengujian Formulasi 2 

Hasil dari pengujian formulasi 2 terdiri dari hasil pengujian fisik dan sensoris dari 

sampel ekstrudat formulasi 2. Hasil pengujian fisik dapat dilihat di Tabel 12 hingga 

Tabel 16, sedangkan hasil pengujian sensoris ditampilkan di Tabel 17. 

 

3.2.1. Hasil Analisis Fisik Formulasi 2 

Pengujian fisik pada sampel ekstrudat formulasi 2 terdiri dari panjang axial dan radial, 

rasio pengembangan, intensitas warna L*a*b*, bulk density dan hardness.  

 

3.2.1.1. Panjang Axial & Radial 

Pengukuran panjang axial dan radial dari sampel ekstrudat kombinasi beras merah 

dengan koro pedang yang dihasilkan penelitian formulasi 2 dapat dilihat di Tabel 12 

 

Tabel 12.  Panjang Axial & Radial Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang 

pada berbagai Tingkat Formula. 

 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% dalam satu kolom. 

 

Tabel 12 menampilkan hasil pengukuran dari sampel ekstrudat kombinasi beras merah 

dengan koro pedang dari penelitian formulasi 2. Pada panjang axial, nilai tertinggi 

Formulasi Axial (cm) Radial (cm) 

BmKp5% 4,10 ± 0,78
a
 0,96 ± 0,11

a
 

BmKp6% 4,29 ± 0,66
b
 1,07 ± 0,12

b
 

BmKp7% 3,91 ± 0,39
c
 1,31 ± 0,11

c
 

BmKp8% 4,03 ± 0,33
ac

 1,23 ± 0,07
d
 



20 
 

diperoleh dari sampel BmKp6% yaitu sebesar 4,29 ± 0,66
b
 cm sementara untuk axial 

terrendah sebesar 3,91 ± 0,39
c
 cm yang dihasilkan dari formulasi BmKp7%. Untuk 

panjang radial, sampel BmKp7% memiliki nilai tertinggi sebesar 1,31 ± 0,11
c
 cm dan 

nilai terrendah sebesar 0,96 ± 0,11
a
 cm yang dihasilkan dari formulasi BmKp5%. 

 

3.2.1.2. Rasio Pengembangan  

Hasil pengukuran rasio pengembangan sampel ekstrudat kombinasi beras merah dengan 

koro pedang dari penelitian formulasi 2 dapat dilihat di Tabel 13. 

 

Tabel 13.  Rasio Pengembangan Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang 

pada berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Rasio Pengembangan (%) 

BmKp5% 192 ± 0,22
a
 

BmKp6% 215 ± 0,24
b
 

BmKp7% 263 ± 0,21
c
 

BmKp8% 247 ± 0,14
d
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

Tabel 13 diatas menunjukkan hasil perhitungan rasio pengembangan dari sampel 

ekstrudat kombinasi beras merah dengan koro pedang yang dihasilkan di penelitian 

formulasi 2. Secara berurutan, rasio pengembangan tertinggi dan terrendah dimiliki oleh 

sampel BmKp7% yaitu sebesar 263 ± 0,21
c
 % dan sampel BmKp5% dengan rasio 

sebesar 192% ± 0,22
a
 %. 

 

3.2.1.3. Warna 

Hasil pengujian warna pada sampel ekstrudat berbasis kombinasi beras merah dan koro 

pedang yang dihasilkan di penelitian formulasi 2 dapat dilihat di Tabel 14.  
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Tabel 14.  Hasil Pengukuran Warna (Nilai L* a* b*) Ekstrudat Campuran Beras Merah 

dan Koro Pedang pada berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi L* a* b* 

BmKp5% 56,10 ± 5,51
a
 4,30 ± 0,69

a
 10,90 ± 2,46

a
 

BmKp6% 53,47 ± 5,79
a
 4,19 ± 0,54

a
 9,81 ± 1,89

a
 

BmKp7% 51,49 ± 5,54
ab

 3,08 ± 0,37
b
 7,48 ± 1,52

b
 

BmKp8% 48,08 ± 4,66
b
 2,90 ± 0,60

b
 6,61 ± 1,64

b
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% dalam satu kolom. 

 

Tabel 14 diatas memperlihatkan hasil pengukuran warna sistem L* a* b* pada sampel 

ekstrudat kombinasi beras merah dengan koro pedang. Pada hasil pengukuran didapati 

jika nilai tertinggi dihasilkan dari sampel BmKp5% dengan nilai sebesar 56,10 ± 5,51
a
 

(L*), 4,30 ± 0,69
a
 (a*) dan 10,90 ± 2,46

a
 (b*). Sementara untuk nilai terrendah untuk 

setiap indikator dihasilkan dari formulasi BmKp8% dengan nilai L* sebesar 48,08 ± 

4,66
b
, nilai a* sebesar 2,90 ± 0,60

b
 dan nilai b* senilai 6,61 ± 1,64

b
.  

 

3.2.1.4. Bulk Density 

Hasil pengujian bulk density ekstrudat kombinasi beras merah dengan koro pedang dari 

penelitian formulasi 2 disajikan di Tabel 15. 

 

Tabel 15.  Bulk Density Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang pada 

berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Bulk Density (g/L) 

BmKp5% 0,05 

BmKp6% 0,05 

BmKp7% 0,08 

BmKp8% 0,08 

 

Tabel 15 menampilkan hasil pengukuran bulk density sampel ekstrudat kombinasi beras 

merah dengan koro pedang hasil penelitian formulasi 2. Bulk Density tertinggi dimiliki 

oleh sampel BmKp8% sebesar 0,08, sedangkan nilai terrendah dimiliki oleh formulasi 

BmKp5%  yaitu sebesar 0,05. 

 

3.2.1.5. Hardness 

Hasil pengukuran hardness dari ekstrudat dengan kombinasi bahan beras merah dan 

koro pedang dari penelitian formulasi 2 dapat dilihat di Tabel 16.  
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Tabel 16.  Hardness Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang pada berbagai 

Tingkat Formula. 

Formulasi Hardness (gf) 

BmKp5% 1.184,82 ± 173,18
a
 

BmKp6% 1.959,61 ± 325,80
b
 

BmKp7% 3.261,65 ± 275,11
c
 

BmKp8% 3.712,29 ± 189,59
d
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

Tabel 16 diatas memperlihatkan hasil pengukuran karakteristik hardness yang dimiliki 

oleh sampel ekstrudat kombinasi beras merah dengan koro pedang hasil penelitian 

formulasi 2. Pada tabe; dapat dilihat jika formulasi BmKp8% memiliki nilai hardness 

tertinggi sebesar 3712,29 ± 189,59
d
 gf. Sementara untuk hardness terrendah dihasilkan 

dari sampel BmKp5% dengan nilai hardness sebesar 1184,82 ± 173,18
a
 gf. 

 

3.2.2. Analisis Sensori Formulasi 2 

Hasil pengujian karakteristik sensori dari ekstrudat berbasis beras merah – koro pedang 

hasil penelitian formulasi 2 dapat dilihat di Tabel 17. 

 

Tabel 17.  Hasil Uji Sensori Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang pada 

berbagaiTingkat Formula. 

Formulasi Warna Kerenyahan Rasa Overall Kesukaan 

BmKp5% 2,38 ± 1,13
a
 2,20 ± 1,32

a
 2,08 ± 1,25

a
 2,23 ± 1,29

ab
 

BmKp6% 2,15 ± 1,17
a
 2,33 ± 0,83

a
 2,35 ± 1,05

ab
 2,15 ± 1,12

a
 

BmKp7% 2,55 ± 0,93
ab

 2,65 ± 1,08
ab

 2,65 ± 1,03
b
 2,60 ± 0,96

ab
 

BmKp8% 2,93 ± 1,14
b
 2,83 ± 1,13

b
 2,93 ± 1,00

b
 3,03 ± 0,89

b
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% dalam satu kolom. 

 

Tabel 17 menunjukkan hasil penilaian sensoris dari ekstrudat kombinasi bahan beras 

merah dengan koro pedang hasil penelitian formulasi 2. Pada indikator warna, formulasi 

yang paling disukai adalah formulasi BmKp6% dengan nilai 2,15 ± 1,17
a
 sementara 

formulasi yang paling tidak disukai adalah formulasi BmKp8% dengan nilai 2,93 ± 

1,14
b
. Pada indikator kerenyahan, sampel BmKp5% adalah sampel dengan kerenyahan 

paling disukai dengan nilai 2,20 ± 1,32
a
 dan sampel BmKp8% untuk sampel yang 

paling tidak disukai kerenyahannya dengan nilai 2,83 ± 1,13
b
. Pada indikator rasa, 
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sampel BmKp5% memiliki penilaian rasa yang paling disukai dengan besar penilaian 

sebesar 2,08 ± 1,25
a
. Sementara untuk indikator rasa yang paling tidak disukai adalah 

sampel BmKp8% dengan penilaian 2,83 ± 1,13
b
. Untuk indikator overall kesukaan, 

sampel yang paling disukai panelis adalah sampel BmKp6% dengan penilaian sebesar 

2,15 ± 1,12
a
 sedangkan yang paling tidak disukai adalah sampel BmKp8% dengan nilai 

3,03 ± 0,89
b
. 
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3.3. Hasil Pengujian Formulasi 3 

     
(a)      (b) 

      
(c)      (d) 

 
(e) 

Gambar 4.  Produk Ekstrudat (a) 283,5 g Beras Merah + 16,5 g Koro Pedang 

(BmKp5,5%); (b) 282 g Beras Merah + 18 g Koro Pedang (BmKp6%); (c) 

280,5 g Beras Merah + 19,5 g Koro Pedang (BmKp6,5%); (d) 279 g Beras 

Merah + 21 g Koro Pedang (BmKp7%); (e) 277,5 g Beras Merah + 22,5 g 

Koro Pedang (BmKp7,5%). 
(Dokumentasi Pribadi) 

 

Hasil dari pengujian formulasi 3 terdiri dari hasil pengujian fisik, kimia, dan sensoris 

dari sampel ekstrudat formulasi 3. Hasil pengujian fisik ditampilkan di Tabel 18 hingga 

Tabel 22, hasil pengujian kimia dapat dilihat di Tabel 23 hingga Tabel 25, sedangkan 

hasil pengujian sensoris ditampilkan di Tabel 26. 
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3.3.1. Hasil Analisis Fisik Formulasi 3 

Pengujian fisik pada sampel ekstrudat formulasi 3 terdiri atas panjang axial dan radial, 

rasio pengembangan, intensitas warna L*a*b*, bulk density dan hardness. 

 

3.3.1.1. Panjang Axial & Radial 

Hasil pengamatan pengukuran panjang axial dan radial dari sampel ekstrudat kombinasi 

beras merah dan koro pedang di penelitian formulasi 3 dapat dilihat di Tabel 18. 

 

Tabel 18.  Panjang Axial & Radial Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang 

pada berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Axial (cm) Radial (cm) 

BmKp5,5% 6,26 ± 0,90
a
 1,20 ± 0,10

a
 

BmKp6% 6,07 ± 0,69
a
 1,10 ± 0,10

b
 

BmKp6,5% 5,31 ± 0,62
b
 1,05 ± 0,07

c
 

BmKp7% 4,87 ± 0,75
c
 0,95 ± 0,07

d
 

BmKp7,5% 4,63 ± 0,61
c
 0,93 ± 0,09

d
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% dalam satu kolom. 

 

Tabel 18 diatas menyajikan hasil dari pengukuran panjang axial dan radial sampel 

ekstrudat kombinasi beras merah dengan koro pedang hasil dari penelitian formulasi 3. 

Nilai terrendah dan tertinggi untuk kedua variabel dimiliki oleh BmKp7,5% untuk nilai 

terrendah dan BmKp5,5% untuk nilai tertinggi. Nilai axial terrendah sebesar 4,63 ± 

0,61
c
 cm sementara axial tertinggi sebesar 6,26 ± 0,90

a
 cm, sedangkan untuk panjang 

radial terrendah sebesar 0,93 ± 0,09
d
 cm dan panjang radial tertinggi sebesar 1,20 ± 

0,10
a
 cm. 

 

3.3.1.2. Rasio Pengembangan  

Hasil pengukuran rasio pengembangan sampel ekstrudat kombinasi beras merah dengan 

koro pedang yang dihasilkan dari formulasi 3 dapat dilihat di Tabel 19.  
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Tabel 19.  Rasio Pengembangan Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang 

pada berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Rasio Pengembangan (%) 

BmKp5,5% 267 ± 0,23
a
 

BmKp6% 245 ± 0,22
b
 

BmKp6,5% 233 ± 0,15
c
 

BmKp7% 211 ± 0,17
d
 

BmKp7,5% 207 ± 0,21
e
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

Dalam tabel 19 diatas dapat dilihat hasil dari pengukuran rasio pengembangan sampel 

ekstrudat kombinasi beras merah dengan koro pedang hasil penelitian formulasi 3. 

Sampel dengan rasio pengembangan tertinggi adalah sampel BmKp5,5% dengan rasio 

sebesar  267% ± 0,23
a
 %. Sedangkan rasio pengembangan terrendah dimiliki oleh 

sampel BmKp7,5% dengan rasio sebesar 207 ± 0,21
e
 %. 

 

3.3.1.3. Warna 

Hasil pengukuran variabel warna dari sampel ekstrudat dengan kombinasi bahan beras 

merah dan koro pedang hasil penelitian formulasi 3 dapat dilihat di Tabel 20. 

 

Tabel 20.  Hasil Pengukuran Warna (Nilai L* a* b*) Ekstrudat Campuran Beras Merah 

dan Koro Pedang pada berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi L* a* b* 

BmKp5,5% 71,81 ± 0,79
a
 4,81 ± 0,11

a
 15,18 ± 0,40

a
 

BmKp6% 70,85 ± 0,57
b
 5,12 ± 0,08

b
 12,48 ± 0,10

b
 

BmKp6,5% 70,20 ± 0,40
c
 5,28 ± 0,05

c
 12,32 ± 0,12

b
 

BmKp7% 69,13 ± 0,75
d
 5,30 ± 0,12

c
 13,82 ± 0,39

c
 

BmKp7,5% 68,65 ± 0.54
d
 5,41 ± 0,09

d
 14,64 ± 0,19

d
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% dalam satu kolom. 

 

Tabel 20 diatas memperlihatkan hasil dari pengukuran karakteristik warna sampel 

ekstrudat berbasis beras merah – koro pedang hasil penelitian formulasi 3. Pada 

indikator L*, sampel BmKp5,5% merupakan sampel dengan nilai L* tertinggi sebesar 

71,81 ± 0,79
a
 sementara L* terrendah sebesar 68,65 ± 0.54

d
 yang dihasilkan dari 

formulasi BmKp7,5%. Pada warna a*, sampel dengan a* terrendah adalah sampel 

BmKp5,5% dengan nilai 4,81 ± 0,11
a
, sementara a* tertinggi dihasilkan dari formulasi 
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BmKp7,5% dengan nilai 5,41 ± 0,09
d
. Untuk variabel warna b*, formulasi BmKp6,5% 

memiliki nilai b* terrendah sebesar 12,32 ± 0,12
b
, sedangkan warna b* tertinggi 

dihasilkan dari formulasi BmKp5,5% dengan nilai 15,18 ± 0,40
a
. 

 

3.3.1.4. Bulk Density 

Hasil pengukuran bulk density ekstrudat kombinasi beras merah dengan koro pedang 

dari penelitian formulasi 3 dapat dilihat di Tabel 21. 

 

Tabel 21.  Bulk Density Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang pada 

berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Bulk Density (g/L) 

BmKp5,5% 0,04 

BmKp6% 0,07 

BmKp6,5% 0,09 

BmKp7% 0,09 

BmKp7,5% 0,11 

 

Tabel 21 diatas menyajikan hasil pengukuran bulk density sampel ekstrudat kombinasi 

beras merah dengan koro pedang yang dihasilkan di penelitian formulasi 3. Pada tabel, 

sampel dengan bulk density tertinggi adalah sampel BmKp7,5% dengan nilai 0,11 g/L 

sementara bulk density terrendah dihasilkan dari formulasi BmKp5,5% yaitu sebesar 

0,04 g/L. 

 

3.3.1.5. Hardness 

Hasil pengamatan pengukuran hardness sampel ekstrudat kombinasi beras merah 

dengan koro pedang di penelitian formulasi 3 dapat dilihat di Tabel 22. 

 

Tabel 22.  Hardness Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang pada berbagai 

Tingkat Formula. 

Formulasi Hardness (gf) 

BmKp5,5% 1.190,58 ± 75,20
a
 

BmKp6% 1.325,14 ± 110,37
a
 

BmKp6,5% 1.728,97 ± 272,57
b
 

BmKp7% 2.027,56 ± 321,00
bc

 

BmKp7,5% 2.208,83 ± 409,72
c
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95%. 
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Tabel 22 memperlihatkan hasil pengukuran indikator hardness dari sampel ekstrudat 

dengan kombinasi bahan beras merah dan koro pedang yang dihasilkan di penelitian 

formulasi 3. Berdasarkan tabel diatas, sampel BmKp5,5% memiliki nilai hardness 

terrendah sebesar 1190,58 ± 75,20
a
 gf dan BmKp7,5% sebagai sampel dengan hardness 

tertinggi dengaan nilai 2208,83 ± 409,72
c
 gf.  

 

3.3.2. Hasil Analisis Kimia Formulasi 3 

Pengujian kimia pada sampel ekstrudat formulasi 3 terdiri dari kadar protein, kadar 

thiamin dan aktivitas antioksidan.  

 

3.3.2.1. Kadar Protein (%P) 

Hasil pengamatan pengukuran kadar protein dari sampel ekstrudat kombinasi beras 

merah dengan koro pedang hasil penelitian formulasi 3 dapat dilihat di Tabel 23.  

 

Tabel 23.  Hasil Uji Protein Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang pada 

berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Kadar Protein (%) 

BmKp5,5% 11,35 ± 1,08
a
 

BmKp6% 11,58 ± 1,28
a
 

BmKp6,5% 11,66 ± 0,74
a
 

BmKp7% 11,59 ± 0,94
a
 

BmKp7,5% 11,66 ± 1,18
a
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

Tabel 23 memperlihatkan hasil penentuan kadar protein sampel ekstrudat kombinasi 

beras merah dengan koro pedang yang dihasilkan di penelitian formulasi 3. Sampel 

ekstrudat mengalami peningkatan kadar protein seiring bertambahnya koro pedang di 

formulasi, meski terjadi penurunan di BmKp7% dan kenaikan di BmKp7,5%  . Sampel 

dengan kadar protein tertinggi adalah formulasi BmKp6,5% yaitu sebesar 11,665 ± 

0,744
a
 %. Sementara untuk kadar protein terrendah dihasilkan dari formulasi 

BmKp5,5% sebesar 11,355 ± 1,082
a
 %.  
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3.3.2.2. Kadar Thiamin 

Hasil penentuan kadar thiamin dari sampel ekstrudat kombinasi beras merah dengan 

koro pedang hasil penelitian formulasi 3 dapat dilihat di Tabel 24. 

 

Tabel 24.  Hasil Uji Thiamin Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang pada 

berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Thiamin (ppm) 

BmKp5,5% 686,10 ± 75,10
a
 

BmKp6% 707,44 ± 100,22
a
 

BmKp6,5% 778,26 ± 30,14
a
 

BmKp7% 711,27 ± 81,91
a
 

BmKp7,5% 679,72 ± 87,25
a
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

Tabel 24 diatas menampilkan hasil penentuan kadar thiamin sampel ekstrudat 

kombinasi beras merah dengan koro pedang hasil dari penelitian formulasi 3. 

Berdasarkan tabel, sampel ekstrudat mengalami peningkatan kadar thiamin seiring 

bertambahnya koro pedang di formulasi meski pada formulasi BmKp7% dan 

BmKp7,5% terjadi penurunan. Sampel dengan kadar thiamin tertinggi dan terrendah 

berturut – turut adalah BmKp6,5% dengan kadar 778,26 ± 30,14
a
 ppm dan BmKp7,5% 

dengan kadar 679,72 ± 87,25
a
 ppm.  

 

3.3.2.3. Aktivitas Antioksidan (% Discoloration) 

Hasil uji aktivitas antioksidan sampel ekstrudat kombinasi beras merah dengan koro 

pedang yang dihasilkan dari penelitian formulasi 3 dapat dilihat di Tabel 25. 

 

Tabel 25.  Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro 

Pedang pada berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Aktivitas Antioksidan (%) 

BmKp5,5% 7,94 ± 0,93
ab

 

BmKp6% 9,07 ± 1,29
b
 

BmKp6,5% 9,18 ± 1,41
b
 

BmKp7% 7,35 ± 1,25
ab

 

BmKp7,5% 6,78 ± 1,35
a
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95%. 
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Tabel 25 memperlihatkan hasil pengujian aktivitas antioksidan dari ekstrudat berbasis 

beras merah – koro pedang hasil penelitian formulasi 3. Penambahan koro pedang 

awalnya menaikkan aktivitas antioksidan, namun mulai terjadi penurunan di formulasi 

BmKp7,5% hingga BmKp7,5%. Sampel dengan % discoloration tertinggi dimiliki oleh 

BmKp6,5% dengan nilai sebesar 9,18 ± 1,41
b
 %. Sedangkan % discoloration terrendah 

dimiliki oleh sampel BmKp7,5% yaitu sebesar 6,78 ± 1,35
a
 %.  

 

3.3.3. Hasil Analisis Sensori Formulasi 3 

Hasil pengamatan pengujian sensoris dari sampel ekstrudat kombinasi beras merah 

dengan koro pedang yang dihasilkan di penelitian formulasi 3 dapat dilihat di Tabel 26. 

 

Tabel 26.  Hasil Uji Sensori Ekstrudat Campuran Beras Merah dan Koro Pedang pada 

berbagai Tingkat Formula. 

Formulasi Warna Kerenyahan Rasa Overall Kesukaan 

BmKp5,5% 2,98 ± 1,58
ab

 3,48 ± 1,45
a
 3,05 ± 1,50

ab
 3,10 ± 1,41

ab
 

BmKp6% 2,60 ± 1,35
a
 2,85 ± 1,44

ab
 2,83 ± 1,39

a
 3,03 ± 1,51

ab
 

BmKp6,5% 2,68 ± 1,31
a
 2,85 ± 1,27

b
 2,73 ± 1,22

a
 2,50 ± 1,24

a
 

BmKp7% 3,18 ± 1,45
ab

 2,80 ± 1,30
b
 2,93 ± 1,46

ab
 2,90 ± 1,43

ab
 

BmKp7,5% 3,58 ± 1,22
b
 3,03 ± 1,56

ab
 3,48 ± 1,45

b
 3,48 ± 1,38

b
 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf dalam superscript yang sama menandakan tidak 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% dalam satu kolom. 

 

Tabel 26 menampilkan hasil pengujian sensoris dari sampel ekstrudat dengan kombinasi 

bahan beras merah dan koro pedang yang dihasilkan di penelitian formulasi 3. Pada 

indikator warna, formulasi yang warnanya paling disukai adalah formulasi BmKp6% 

dengan nilai 2,60 ± 1,35
a
 sedangkan yang paling tidak disukai adalah formulasi 

BmKp7,5% dengan penilaian 3,58 ± 1,22
b
. Pada indikator kerenyahan, sampel 

BmKp7% merupakan sampel yang kerenyahannya paling disukai dengan nilai 2,80 ± 

1,30
b
 sedangkan sampel BmKp5,5% merupakan sampel yang kerenyahannya paling 

tidak disukai dengan penilaian 3,48 ± 1,45
a
. Di indikator rasa, sampel BmKp6,5% 

adalah sampel dengan penilaian rasa yang paling disukai yaitu sebesar 2,73 ± 1,22
a
, 

sedangkan untuk sampel dengan rasa yang paling tidak disukai adalah sampel 

BmKp7,5% dengan penilaian 3,48 ± 1,45
b
. Pada overall kesukaan, sampel yang paling 

disukai adalah sampel BmKp6,5% dengan penilaian sebesar 2,50 ± 1,24
a
 dan paling 

tidak disukai adalah sampel BmKp7,5% dengan nilai 3,48 ± 1,38
b
. 


