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4. PEMBAHASAN 

4.1. Penentuan Formulasi 

Dalam penelitian ini, formulasi ekstrudat terutama pada formulasi 2 dan formulasi 3 

ditentukan melalui analisa hasil pengujian fisik dan sensoris dari sampel formulasi 

sebelumnya. Penentuan formulasi dilakukan dengan tujuan untuk menentukan batasan 

formulasi yang digunakan di penelitian. Pada penelitian formulasi 1 formulasi yang 

digunakan terdiri dari 5 formulasi, BmKp7%, BmKp9%, BmKp11%, BmKp13% dan 

BmKp15%. Formulasi ini didapat melalui modifikasi formulasi penelitian milik 

Tirtoatmojo (2015) melalui uji coba awal berupa percobaan produksi ekstrudat dengan 

kombimasi bahan beras merah dan koro pedang menggunakan formulasi di penelitian 

Tirtoatmojo. 

 

Setelah melalui analisis hasil pengujian fisik dan sensoris, dipilihlah formula BmKp7% 

dan BmKp9% sebagai patokan untuk mempersempit rentangan formulasi yang akan 

digunakan untuk penelitian formulasi 2. Alasan dipilihnya kedua formula tersebut 

karena dari segi fisik keduanya memiliki panjang radial dan rasio pengembangan 

terbaik serta hardness terrendah diantara 5 formulasi lainnya. Berdasarkan uji sidik 

ragam satu arah (one way anova), penambahan koro pedang tidak lagi memberi 

pengaruh kurang baik yang signifikan pada hardness di formulasi BmKp9%. Selain itu 

berdasarkan penilaian sensoris, keduanya merupakan formula yang paling disukai oleh 

konsumen terutama dari segi warna, kerenyahan dan overall kesukaan.  

 

Mengacu dari hasil dari analisis hasil penelitian formulasi 1, ditetapkan formulasi baru 

untuk penelitian formulasi 2 yang terdiri dari 4 tingkatan formulasi, yaitu BmKp5%, 

BmKp6%, BmKp7% dan BmKp8%. Sama seperti di penelitian formulasi 1, sampel 

ekstrudat diuji secara fisik dan sensoris untuk menentukan rentang formulasi yang akan 

digunakan di formulasi berikutnya. Berdasarkan analisis hasil pengujian fisik dan 

sensori dipilih Formulasi BmKp5%, BmKp6% dan BmKp7% sebagai rentang formulasi 

berikutnya. Alasan dipilihanya ketiga formula tersebut dikarenakan sampel ekstrudat 

ketiga formulasi tersebut secara fisik terutama hardness (1184,82 ± 173,18
a
 gf untuk 

BmKp5%, 1959,61 ± 325,80
b
 gf untuk BmKp6%, dan 3261,65 ± 275,11

c
 gf untuk 

BmKp7%) memiliki nilai terbaik dari hasil pengujian. Pada uji one way anova, ketiga 
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formulasi masih memberi pengaruh yang berbeda nyata terutama di variabel panjang 

radial dan hardness. Selain itu secara sensoris, ketiga sampel merupakan sampel yang 

disukai oleh panelis berdasarkan hasil uji sensoris ranking hedonik terutama pada 

indikator warna (2,38 ± 1,13
a
 untuk BmKp5%, 2,15 ± 1,17

a
 untuk BmKp6%, dan 2,55 ± 

0,93
ab

 untuk BmKp7%), kerenyahan (2,20 ± 1,32
a
 untuk BmKp5%, 2,33 ± 0,83

a
 untuk 

BmKp6%, dan 2,65 ± 1,08
ab

 untuk BmKp7%) dan overall kesukaan (2,23 ± 1,29
ab

 

untuk BmKp5%, 2,15 ± 1,12
a
 untuk BmKp6%, dan 2,60 ± 0,96

ab
 untuk BmKp7%). 

 

Melalui analisis hasil penelitian formulasi 2, dibuatlah formulasi baru yang akan 

digunakan di penelitian formulasi 3. Tingkat formulasi yang digunakan terdiri 

BmKp5,5%, BmKp6%, BmKp6,5%, BmKp7% dan BmKp7,5%, dan kelimanya akan 

diuji secara fisik, kimia, dan sensoris sebagai formulasi 3. Tingkat penambahan 

formulasi BmKp8% dari formulasi 2 tidak digunakan kembali karena memiliki nilai 

hardness yang cukup tinggi yaitu sebesar 3712,29 ± 189,59
d
 gf sehingga tidak lagi 

disukai oleh panelis terutama dari segi kerenyahan. Sedangkan untuk formulasi 

BmKp5% tidak disertakan dalam formulasi ke – III karena memiliki panjang axial yang 

tertinggi (4,10 ± 0,78
a
 cm) serta hardness paling rendah (1184,82 ± 173,18

a
 gf) diantara 

keempat tingkat formulasi sehingga tidak memerlukan pengujian kembali. 

  

4.2. Pengujian Fisik 

4.2.1. Axial dan Radial 

Axial merupakan panjang ekstrudat yang diukur dari sisi pertama ke sisi terakhir. 

Sedangkan panjang radial merupakan lebar terukur dari ekstrudat yang diukur dari 

pengembangan ekstrudat tersebut.  

 

Guy (2001) menyatakan jika proses pembentukan struktur ekstrudat dipengaruhi oleh 

kandungan pati dan protein yang ada di bahan baku pembuatan ekstrudat tersebut. 

struktur ekstrudat terbentuk karena pembentukan adonan dari polimer pati atau protein 

dan gelembung uap air di adonan sehingga membentuk struktur busa. Gelembung gas 

tersebut akan mengembang secara cepat karena paparan udara panas dalam tekanan 

atmosferik serta dilapisi oleh adonan dari polimer.  Adonan tersebut kemudian 

mengeras dikarenakan penurunan temperatur secara drastis akibat penguapan air serta 
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peningkatan viskositas secara cepat karena hilangnya kelembaban dan dilanjutkan 

dengan pembentukan bentuk adonan yang seperti kaca.  

 

Pada indikator axial, terlihat dengan bertambahnya persentase koro pedang di formulasi 

terjadi penurunan panjang axial yang terukur dari sampel ekstrudat seperti yang terlihat 

pada Tabel 15. Nilai axial tertinggi dihasilkan dari formulasi BmKp5,5% dengan nilai 

6,26 ± 0,90
a
 cm sedangkan nilai axial terrendah dimiliki oleh formulasi BmKp7,5% 

yaitu sebesar 4,63 ± 0,61
c
 cm. Pengembangan axial pada ekstrusi dipengaruhi kecepatan 

putaran pisau pemotong di mesin ekstruder, dimana kecepatan konstan akan 

menghasilkan produk Adengan pengembangan axial yang baik. Kecepatan pisau di 

penelitian utama diatur pada kecepatan 12 rpm, namun hasil pengukuran axial 

menunjukkan jika terdapat perbedaan di setiap tingkatan penambahan koro pedang. 

Perbedaan panjang axial per formulasi diduga dikarenakan pengaruh dari kecepatan dan 

temperatur dari screw ekstruder sesuai dengan penjelasan Ali et al. (1996) yang 

menyatakan jika temperatur dan kecepatan screw dari ekstruder ikut mempengaruhi 

pengembangan axial dan radial dari ekstrudat yang dihasilkan.  

 

Sementara pada radial, hal serupa terjadi dimana penambahan koro pedang 

menyebabkan penurunan nilai radial yang terukur dari sampel ekstrudat. Hal tersebut 

dibuktikan dengan melihat Tabel 15 dimana nilai radial tertinggi yaitu 1,20 ± 0,10
a
 cm 

dihasilkan dari formulasi dengan penambahan koro pedang terkecil yaitu BmKp5,5%, 

sementara panjang radial terrendah sebesar 0,93 ± 0,09
d
 cm dihasilkan dari formulasi 

dengan penambahan koro pedang terbesar di formulasi yaitu BmKp7,5%. Penurunan 

panjang radial diakibatkan oleh amilosa yang berasal dari koro pedang. Menurut Frame 

(1994, yang dikutip Tirtoatmojo 2015), amilosa yang tinggi pada bahan baku akan 

menyebabkan ekstrudat kurang mengembang. Kadar amilosa koro pedang berdasarkan 

penelitian Marimuthu dan Gurumoorthi (2011) sebesar 33.24 ± 0.15 %, sedangkan 

berdasarkan penelitian Tirtoatmojo (2012), kadar amilosa dari beras merah senilai 

14,650 %. Apabila melihat kadar amilosa dari kedua bahan, maka dapat disimpulkan 

jika panjang radial dari ekstrudat akan semakin menurun seiring dengan penambahan 

koro pedang yang semakin besar ke formulasi. 
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4.2.2. Rasio Pengembangan 

Rasio pengembangan menunjukkan besarnya perbandingan antara ukuran ekstrudat 

terhadap ukuran die ekstruder. Pengembangan ekstrudat menurut Frame (1994 yang 

dikutip Tirtoatmojo 2015) dipengaruhi oleh kandungan amilosa dan amilopektin dari 

bahan baku. Ekstrudat akan kurang mengembang jika kadar amilosa dari bahan baku 

tinggi, sebaliknya kadar amilopektin yang lebih tinggi akan memberikan pengembangan 

yang lebih besar di ekstrudat.  

 

Kadar amilosa dari koro pedang berdasarkan penelitian Marimuthu dan Gurumoorthi 

(2011) sebesar 33,24 ± 0.15 %, sementara berdasarkan data penelitian Tirtoatmojo 

(2012), kadar amilosa dari beras merah sebesar 14,65%. Jika melihat kadar amilosa dari 

kedua bahan baku ekstrudat serta merujuk pada penjelasan Frame (1994 yang dikutip 

Tirtoatmojo 2015), maka dapat dipastikan rasio pengembangan dari ekstrudat akan 

menurun seiring dengan meningkatnya penambahan koro pedang di setiap formulasi. 

Hal tersebut terlihat dari semakin menurunnya rasio pengembangan dari sampel 

ekstrudat di hasil pengamatan penelitian utama pada tabel 16. dengan rasio 

pengembangan terbesar (267 ± 0,23
a
 %) dan terkecil (207 ± 0,21

e
 %) masing – masing 

dihasilkan dari formulasi dengan penambahan koro pedang terkecil (BmKP 5,5%) dan 

terbesar (BmKp 7,5%). 

 

Selain itu Gimeno et al. (2004) menambahkan jika protein berpengaruh terhadap 

pengembangan ekstrudat karena kemampuannya mengontrol penyebaran air pada 

matriks bahan. Protein juga menguatkan interaksi antara amilopektin yang terputus saat 

proses ekstrusi karena pembentukan ikatan kovalen maupun dengan interaksi non – 

ikatan (tarik – menarik antar molekul) sehingga meningkatkan kekuatan polimer 

amilopektin untuk mengembang tanpa putus. Dengan demikian kandungan protein 

dapat meningkatkan pengembangan dari ekstrudat. 

 

Kadar protein dari bahan baku, berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai protein 

26,99% untuk koro pedang dan 9,75% untuk beras merah. Apabila melihat besarnya 

kandungan protein dari kedua bahan maka apabila perbandingan koro pedang di 

formulasi semakin besar pula rasio pengembangan dari ekstrudat yang dihasilkan. Tabel 
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16 secara tegas menunjukkan bahwa rasio pengembangan ekstrudat menurun seiring 

dengan naiknya kandungan koro pedang di setiap formulasi. Menurunnya rasio 

pengembangan dikarenakan naiknya kadar amilosa seiring dengan bertambahnya 

jumlah koro pedang di formulasi sehingga menghambat pengembangan dari ekstrudat 

serta kecilnya pengaruh protein terhadap sifat fisik dari ekstrudat yang dihasilkan di 

penelitian utama. 

 

4.2.3. Warna 

Fraser (1996) menjelaskan bahwa nilai L* menyatakan kecerahan atau kegelapan 

warna, nilai a* mewakili warna merah untuk nilai positif dan warna hijau untuk nilai 

negatif sementara nilai b* menunjukkan nilai positif untuk warna kuning dan nilai 

negatif untuk warna biru. 

  

Pada warna L*, terjadi penurunan nilai L* seiring bertambahnya koro pedang yang 

ditambahkan ke formulasi ekstrudat. Sampel dengan nilai L* tertinggi dihasilkan oleh 

formulasi BmKp5,5% yaitu sebesar 71,81 ± 0,79
a
, sedangkan nilai L* terrendah 

dhasilkan dari formulasi BmKp7,5% dengan nilai 68,65 ± 0.54
d
. Pada indikator  a*, 

nilai a* mengalami kenaikan dengan bertambahnya persentase koro pedang di 

formulasi. Formulasi dengan a* tertinggi dan terrendah dhasilkan dari formulasi 

BmKp7,5% dan BmKp5,5% dengan nilai masing – masing 5,41 ± 0,09
d
 dan 4,81 ± 

0,11
a
. Pada warna b*, penambahan koro pedang menyebabkan penurunan b* hingga ke 

formulasi BmKp6,5%, namun kembali naik di formulasi BmKp7% hingga formulasi 

BmKp7,5%. 

 

Penurunan nilai L* menunjukkan berkurangnya kecerahan dari ekstrudat, kenaikan a* 

menyatakan bertambahnya intensitas warna merah yang terukur dari ekstrudat 

sementara perubahan b* menunjukkan perubahan intensitas warna kuning seiring 

dengan bertambahnya jumlah koro pedang di formulasi ekstrudat. Hal tersebut bertolak 

belakang dengan fakta jika jumlah beras merah ikut berkurang dengan bertambahnya 

jumlah koro pedang di formulasi ekstrudat. Beras merah merupakan sumber pigmen 

merah antosianin yang memberi warna merah ke produk akhir ekstrudat. Sedangkan 

koro pedang yang berwarna putih kekuningan berkontribusi memberi warna kuning ke 
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ekstrudat. Apabila melihat perlakuan di formulasi maka seharusnya penambahan koro 

pedang akan menyebabkan intensitas warna merah berkurang, kecerahan bertambah dan 

intensitas warna kuning bertambah. Meski tidak mengikuti pola yang seharusnya, 

intensitas warna kuning pada akhirnya naik di formulasi ke 4 dan ke 5, penambahan 

koro pedang tidak dapat mengurangi efek pigmen merah antosianin dari beras merah. 

 

Berdasarkan penelitian Nayak et al. (2011), penurunan kecerahan di sampel ekstrudat 

terjadi karena adanya proses browning akibat suhu tinggi. Protein tinggi dari koro 

pedang bereaksi dengan suhu tinggi saat proses ekstrusi sehingga menyebabkan reaksi 

maillard yang berakibat pada menurunnya kecerahan dari sampel ekstrudat. Suhu tinggi 

selama proses ekstrusi dikarenakan penggunaan alat ekstruder tanpa jeda sehingga 

mengakibatkan meningkatnya suhu ekstruder terutama pada tahap akhir produksi.  

 

4.2.4. Bulk Density 

Bulk density menurut Syarief dan Anies (1988, yang dikutip Tirtoatmojo, 2015) adalah 

rasio antara massa keseluruhan dari bahan yang ada di suatu wadah dengan volume 

wadah tersebut dan termasuk ruang kosong diantara bahan tersebut. Cai dan Corke 

(2000) menyatakan jika bulk density dari suatu bahan akan terukur semakin besar 

seiring bertambahnya ukuran partikel dalam bahan tersebut dikarenakan semakin 

banyaknya padatan yang ada di bahan. Lusas dan Rooney (2001, yang dikutip Huberto, 

2015) menjelaskan jika bulk density dari ekstrudat dipengaruhi oleh kandungan amilosa 

dari bahan baku, dimana peningkatan amilosa akan menyebabkan bulk density dari 

produk akhir ekstrudat ikut meningkat. 

 

Pada hasil pengamatan dapat dilihat jika nilai bulk density yang terukur dari ekstrudat 

mengalami kenaikan sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah koro pedang yang 

ditambahkan ke formulasi. Hal tersebut terlihat dari nilai bulk density yang diperoleh, 

dimana formulasi dengan bulk density terkecil senilai 0,04 gr/L dihasilkan oleh 

formulasi BmKp5,5%, sementara formulasi dengan bulk density terbesar sebesar 0,11 

gr/L dihasilkan dari formulasi BmKp7,5%. Kadar amilosa dari koro pedang dan beras 

merah berdasarkan sumber masing – masing adalah 33,24 ± 0.15 % dan 14,65%. 

Apabila melihat kadar amilosa kedua bahan dan penjelasan Lusas dan Rooney (2001, 
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yang dikutip Huberto, 2015), maka dapat dipastikan penambahan koro pedang di 

formulasi ekstrudat akan menyebabkan kenaikan bulk density dari produk akhir 

ekstrudat dan hasil yang diamati dari pengukuran bulk density di penelitian utama sesuai 

dengan teori yang diutarakan Lusas dan Rooney (2001, yang dikutip Huberto, 2015) 

diatas. 

 

4.2.5. Hardness 

Melianawati (1998) menyatakan jika hardness berpengaruh terhadap kerenyahan 

ekstrudat. Hardness ekstrudat yang tinggi akan mengakibatkan tekstur ekstrudat relatif 

keras dan kurang renyah. Shadiq (2010) menambahkan jika tekstur berpengaruh dalam 

penerimaan konsumen terhadap produk ekstrudat, dimana tekstur ekstrudat yang tidak 

keras akan membuat penerimaan konsumen semakin tinggi. Evaluasi tekstur produk 

dapat menggunakan dua metode, evaluasi subjektif dengan indera manusia dan evaluasi 

objektif dengan menggunakan alat khusus. 

 

Hardness esktrudat menurut Muchtadi et al. (1988 yang dikutip Tirtoatmojo, 2015) 

dipengaruhi oleh kadar amilosa dari bahan baku,.Kadar amilosa yang tinggi akan 

mengakibatkan tekstur ekstrudat yang dihasilkan semakin keras. Oktavia (2007) 

menjelaskan bahwa kandungan protein dalam bahan baku juga ikut mempengaruhi 

hardness ekstrudat dimana semakin rendah kandungan protein maka hardness akan 

semakin tinggi.  

 

Koro pedang berdasarkan penelitian Marimuthu dan Gurumoorthi (2011) memiliki 

kadar amilosa sebesar 33,24 ± 0.15 %, sementara kadar amilosa dari beras merah 

berdasarkan dari data penelitian Tirtoatmojo (2012) sebesar 14,65%. Sedangkan untuk 

kadar protein, hasil pengujian menunjukkan kadar protein koro pedang sebesar 26,99% 

dan 9,75% untuk kadar protein beras merah. Apabila melihat kadar amilosa dari kedua 

bahan baku, maka hardness ekstrudat akan semakin tinggi dengan semakin besarnya 

jumlah koro pedang yang ditambahkan ke formulasi. Sementara apabila berdasarkan 

kandungan protein dari kedua bahan, maka seharusnya hardness dari ekstrudat akan 

semakin rendah seiring meningkatnya jumlah koro pedang di formulasi. Namun dari 

hasil pengamatan dapat dilihat jika hardness ekstrudat semakin besar dengan 
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meningkatnya persentase koro pedang yang ditambahkan di formulasi. Peningkatan 

hardness tersebut dikarenakan kandungan amilosa yang semakin tinggi ketika jumlah 

koro pedang di formulasi bertambah serta rendahnya pengaruhnya kandungan protein ke 

sifat ekstrudat. 

 

4.3. Pengujian Kimiawi 

4.3.1. Kadar Protein (%P) 

Pada hasil pengamatan, terjadi perubahan persentase protein secara fluktuatif. 

Persentase protein pada awalnya mengalami kenaikan hingga formulasi ketiga 

(BmKp6,5%). Kadar protein kemudian mengalami penurunan di formulasi keempat 

namun akhirnya kembali naik di formulasi terakhir (BmKp7,5%). Pada pengujian 

protein dari bahan baku ditemukan jika kadar protein beras merah dan koro pedang 

masing – masing senilai 9,75% dan 26,99%, sementara perbedaan komposisi 

penambahan koro pedang terendah (BmKp5,5%) dan tertinggi (BmKp7,5%) adalah 

sebesar 2%. Berdasarkan selisih tersebut maka perbedaan kadar protein diantara kedua 

formulasi tersebut sebesar 0,5%; perbedaan tersebut terlalu kecil untuk memberi 

pengaruh yang signifikan terhadap kadar protein ekstrudat. Pada hasil pengujian one 

way anova, perubahan - perubahan karena penambahan koro pedang tidak saling 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95%; seperti yang terlihat di Tabel 23. 

Berdasarkan hasil terebut diambil kesimpulan jika penambahan koro pedang kurang 

memberi pengaruh nyata terhadap kadar protein ekstrudat.   

 

Kadar akhir protein yang terukur dari ekstrudat dipengaruhi oleh proses ekstrusi 

terutama karena panas, tekanan, dan energy mekanis di bagian barrel dari ekstruder. 

Camire (2000) menjelaskan selama proses ekstrusi terjadi, denaturasi yang mengubah 

sifat dari protein. Selain itu protein juga kehilangan kelarutannya di air serta kandungan 

larutan garam dikarenakan temperatur dan energi mekanis spesifik ketika bahan baku 

dimasukkan ke ekstruder. Harper (1994, yang dikutip Steel et al. (2012)) menjelaskan 

jika selama ekstrusi, struktur protein akan terganggu dan berubah karena temperatur, 

tekanan dan tenaga pemotongan yang tinggi. Selain itu Areas (1992) menambahkan jika 

ikatan disulfida yang ada di protein juga akan terpotong serta mengalami reorganisasi 

dan polimerisasi akibat proses ekstrusi. Adanya denaturasi akibat panas tinggi (160 - 
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200°C) selama proses ekstrusi menyebabkan penurunan kandunga protein hasil 

pengukuran pada formulasi BmKp7% dan BmKp7,5% 

 

4.3.2. Kadar Thiamin 

Hasil penelitian menunjukkan jika kadar thiamin mengalami perubahan pada 

penambahan koro pedang ke formulasi. Kadar thiamin meningkat pada formulasi kedua 

(BmKp6%) hingga ke formulasi ketiga (BmKp6,5%) namun turun pada formulasi 

keempat (BmKp7%) dan terus menurun hingga formulasi kelima (BmKp7,5%). Hasil 

pengukuran kadar thiamin dari bahan baku menunjukkan 753,45 ppm untuk beras 

merah dan 1.346,25 ppm untuk koro pedang, selain itu menurut Soedarmo dan 

Sediaoetomo (1974, yang dikutip Tirtoatmojo, 2015) dan Duke (1981) kadar thiamin 

dari beras merah dan koro pedang masing – masing sebesar 0,21 mg / 100 g beras 

merah dan 0,77 mg / 100 g koro pedang. Apabila melihat perbedaan kandungan thiamin 

dari kedua bahan maka seharusnya kadar thiamin yang terukur dari ekstrudat akan 

semakin meningkat dengan semakin tingginya persentase koro pedang yang 

ditambahkan ke formulasi ekstrudat.  

 

Leskova et al. (2006) menyatakan jika thiamin peka terhadap temperatur tinggi atau 

pemanasan. Philips et al. (1984) menambahkan jika selama ekstrusi, suhu di dalam 

barrel ekstruder dapat naik hingga mencapai suhu sekitar 160 - 200°C. Sifat thiamin 

yang sensitif terhadap suhu tinggi serta tingginya suhu saat proses ekstrusi berpengaruh 

terhadap hasil akhir kandungan thiamin di ekstrudat. Hal tersebut terlihat dari turunnya 

hasil pengukuran thiamin di formula penambahan koro pedang keempat dan kelima di 

tabel. Pengaruh panas yang menyebabkan penurunan thiamin formula BmKp7% dan 

BmKp7,5% berasal dari peningkatan suhu di barrel ekstruder saat produksi dua formula 

terakhir dikarenakan penggunaan ekstruder yang terus menerus dari awal produksi 

sampel. Penggunaan ekstruder yang terus menerus menyebabkan suhu barrel menjadi 

semakin panas sehingga mempengaruhi kandungan thiamin di formulasi BmKp7% dan 

BmKp7,5% (seperti yang terlihat di Tabel 24). 

 

Meski terjadi penurunan, Formulasi BmKp7% masih memiliki kadar thiamin relatif 

lebih tinggi dari formulasi BmKp5,5% sehingga masih memenuhi teori yang ada. 
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Perbedaan komposisi penambahan koro pedang terendah (BmKp5,5%) dan tertinggi 

(BmKp7,5%) adalah sebesar 2% sedangkan kadar thiamin dari koro pedang sebesar 

0,77 mg / 100 g. Berdasarkan informasi tersebut maka perbedaan kadar thiamin diantara 

kedua formulasi tersebut sebesar 1,5%; perbedaan tersebut terlalu kecil untuk memberi 

pengaruh yang signifikan terhadap kadar protein ekstrudat. Pada hasil pengujian one 

way anova, perubahan - perubahan karena penambahan koro pedang tidak saling 

berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95%; seperti yang terlihat di Tabel 24. 

Berdasarkan hasil tersebut, diambil kesimpulan jika penambahan koro pedang ke 

formulasi memberi pengaruh yang kurang signifikan terhadap kadar thiamin ekstrudat.  

 

4.3.3. Aktivitas Antioksidan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan koro pedang ke formulasi 

menurunkan aktivitas antioksidan atau % discoloration dari ekstrudat dengan laju 

penurunan yang relatif kecil sehingga perbedaan aktivitas antioksidan dari penambahan 

5,5% belum teramati sampai penambahan 7,5%. Penurunan aktivitas antioksidan baru 

teramati secara nyata pada tingkat kepercayaan 95% pada tingkat penambahan 7,5%. 

Hasil pengukuran aktivitas antioksidan dari bahan baku ekstrudat memberikan hasil 

8,60% untuk beras merah dan 2,96% untuk koro pedang. Apabila melihat besarnya 

aktivitas antioksidan dari kedua bahan baku maka apabila jumlah koro pedang di 

formulasi meningkat dan jumlah beras merah di formulasi menurun, aktivitas 

antioksidan dari produk akhirpun akan ikut menurun. Meski pada awalnya mengalami 

kenaikan, aktivitas antioksidan akhirnya mengalami penurunan di formula keempat dan 

kelima sehingga memenuhi teori yang ada. Selain itu, berdasarkan pengujian one way 

anova ditemukan jika formulasi keempat dan kelima tidak berbeda nyata dengan 

formulasi pertama (formulasi dengan penambahan koro pedang terrendah) serta 

formulasi keempat juga tidak berbeda nyata dengan formulasi kedua dan ketiga. Hal 

tersebut menunjukkan jika penambahan koro pedang ke formulasi kurang berpengaruh 

terhadap aktivitas antioksidan ekstrudat. 

 

Antioksidan yang berperan dalam produk ekstrudat kombinasi beras merah dengan koro 

pedang adalah antosianin yang berasal dari beras merah. Antosianin memberi pigmen 

warna merah pada beras merah maupun produk turunannya. Niendyah (2004, yang 
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dikutip Tirtoatmojo, 2015) menyatakan jika temperatur sangat berpengaruh terhadap 

stabilitas antosianin di bahan baku. Temperatur barrel ekstruder menurut Philips et al. 

(1984) dapat mencapai temperatur sekitar 160 - 200°C. Suhu barrel yang tinggi itulah 

yang berpotensi menyebabkan kerusakan antioksidan selama proses ekstrusi dan ikut 

berpengaruh pada naik turunya hasil penghitungan aktivitas antioksidan di ekstrudat. 

Pengaruh suhu tinggi (160 - 200°C) yang menyebabkan naik dan turunnya hasil 

penghitungan antioksidan sampel berasal dari peningkatan suhu di barrel ekstruder saat 

produksi terutama saat dua formula terakhir akibat penggunaan ekstruder tanpa jeda dari 

awal hingga akhir produksi sampel. Penggunaan ekstruder tanpa jeda menyebabkan 

suhu pada barrel semakin panas sehingga berpengaruh pada aktivitas antioksidan 

sampel terutama di dua formulasi terakhir (seperti yang terlihat di Tabel 25). 

 

4.4. Pengujian Sensoris 

Pada indikator warna, penambahan koro pedang cenderung membuat ekstrudat semakin 

kurang disukai oleh panelis. Penurunan kesukaan sensoris ekstrudat dilihat dari sifat 

warna berkaitan dengan penurunan kecerahan dari intensitas warna di penilaian fisik. 

Pada indikator kerenyahan, tingkat kesukaan panelis menurun seiring dengan 

bertambahnya koro pedang di formulasi ekstrudat. Rendahnya tingkat kesukaan sensoris 

sifat kerenyahan berhubungan dengan peningkatan hardness di sifat fisik ekstrudat. Di 

indikator rasa, tingkat kesukaan panelis terhadap ekstrudat mengalami kenaikan hingga 

ke formulasi ketiga (BmKp6,5%) namun mengalami penurunan di formulasi keempat 

(BmKp7%) hingga kelima (BmKp7,5%) seiring dengan penambahan koro pedang ke 

formulasi. Pada overall kesukaan, penambahan koro pedang menaikkan tingkat 

kesukaan panelis hingga formulasi ketiga (BmKp6,5%) namun kemudian menurun 

hingga formulasi kelima (BmKp7,5%). 

 

4.5. Karakteristik Ekstrudat Bersubstitusi Beras Merah dan Koro Pedang 

Peningkatan konsentrasi koro pedang yang ditambahkan ke formulasi ekstrudat 

berpengaruh terhadap karakteristik fisik, kimia, dan sensoris dari ekstrudat.  

Karakteristik fisik ekstrudat yang terpengaruh adalah panjang axial dan radial, rasio 

pengembangan, warna L*a*b*, bulk density dan hardness. Karakteristik kimia yang 

berubah terdiri dari kadar thiamin, kadar protein dan aktivitas antioksidan. Sementara 
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karakteristik sensori yang dinilai untuk melihat tingkat penerimaan konsumen adalah 

warna, kerenyahan, rasa, dan overall kesukaan. 

 

Pengaruh pertama yang teramati dari penambahan koro pedang adalah penurunan 

panjang axial dan radial ekstrudat seiring bertambahnya konsentrasi penambahan koro 

pedang yang ditampilkan di Tabel 18. Penurunan axial dan radial ekstrudat berakibat 

pada semakin menurunnya ukuran ekstrudat yang ikut berpengaruh pada karakteristik 

fisik lainnya. Penurunan ukuran ekstrudat terutama di panjang radial berpengaruh 

terhadap hasil akhir penghitungan rasio pengembangan ekstrudat yang ditampilkan di 

Tabel 19 dikarenakan penggunaan nilai panjang radial dalam rumus penghitungan rasio 

pengembangan ekstrudat. Apabila ukuran ekstrudat semakin kecil, maka rasio 

pengembangan juga ikut menurun. Hasil ini didukung oleh hasil uji korelasi Pearson 

pada lampiran 14 dimana diantara panjang axial dan radial dengan rasio pengembangan 

tedapat hubungan positif dengan korelasi antara variabel signifikan. Hasil tersebut 

menunjukkan jika diantara variabel panjang axial dan radial dengan rasio 

pengembangan terdapat hubungan yang signifikan dimana kenaikan panjang axial dan 

radial akan ikut menaikkan rasio pengembangan ekstrudat.  

 

Kualitas warna L*a*b* ekstrudat juga terpengaruh oleh ukuran ekstrudat yang semakin 

mengecil. Ukuran ekstrudat yang semakin mengecil membuat warna dari beras merah 

semakin jelas di produk akhir ekstrudat dan berujung pada meningkatnya nilai warna a* 

pada pengukuran menggunakan chromameter. Kenaikan intensitas warna merah pada 

ekstrudat berdampak pada menurunnya kecerahan dan intensitas warna kuning dari 

ekstrudat yang diwakili dengan penurunan hasil pengukuran warna L* dan b* 

menggunakan chromameter seperti yang terlihat di Tabel 20. Pernyataan tersebut 

didukung oleh hasil uji korelasi antara panjang axial dan radial dengan warna L* dan a* 

menggunakan Uji Korelasi Pearson. Hasil uji Pearson pada Lampiran 14 menunjukkan 

antara panjang axial dan radial dengan warna L* dan a* masing – masing memiliki 

hubungan positif dan negatif dengan korelasi antara variabel signifikan. Hasil pengujian 

tersebut dapat diartikan jika terdapat hubungan yang signifkan berupa penurunan 

kecerahan dan kenaikan intensitas warna merah dari ekstrudat kombinasi beras merah 

dengan koro pedang seiring menurunnya panjang axial dan radial ekstrudat.  
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Penyusutan ukuran ektrudat juga ikut berpengaruh terhadap bulk density dan hardness 

ekstrudat. Ukuran ekstrudat yang semakin kecil menyebabkan ekstrudat semakin padat 

dan ukuran partikel ekstrudat semakin besar dan berpengaruh pada meningkatnya hasil 

perhitungan bulk density seperti yang terlihat di Tabel 21. Hasil uji korelasi Pearson 

pada Lampiran 14 juga menunjukkan antara bulk density dengan panjang axial & radial 

memiliki hubungan negatif dengan korelasi antara variabel signifikan. Hasil tersebut 

menyatakan jika diantara panjang axial & radial dengan bulk density terdapat hubungan 

yang signifikan dimana penurunan panjang axial & radial akan menyebabkan kenaikan 

bulk density dari sampel ekstrudat. Ekstrudat yang semakin padat akibat penurunan 

axial dan radial ekstrudat ikut menyebabkan hasil pengukuran hardness ekstrudat 

semakin tinggi yang dapat dilihat di Tabel 22. Pernyataan tersebut dibuktikan melalui 

hasil pengujiaan korelasi Pearson antara panjang axial dan radial dengan hardness  

pada Lampiran 14 yang menunjukkan adanya hubungan negatif dengan korelasi antar 

variabel signifikan. Hasil pengujian tersebut menunjukkan jika diantara axial, radial, 

dan hardness memiliki hubungan signifikan berupa naiknya hardness ekstrudat apabila 

axial dan radial dari ekstrudat menurun.  

 

Hasil pengujian korelasi Pearson yang dilakukan pada karakteristik kimia dengan 

panjang axial dan radial ekstrudat tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

antara ketiga variabel yang disebutkan tadi. Pengujian korelasi Pearson antara panjang 

axial dan radial dengan kadar protein ekstrudat pada Lampiran 14 menunjukkan hasil 

berupa hubungan negatif dengan korelasi antar variabel tidak signifikan. Hasil 

pengujian tersebut dapat diartikan jika terdapat hubungan tidak signifikan antara 

panjang axial dan radial dengan kadar protein ekstrudat dimana kenaikan axial dan 

radial diringi dengan menurunnya kadar protein ekstrudat serta menunjukkan jika 

penurunan ukuran koro pedang kurang berpengaruh terhadap kadar protein yang terukur 

dari ekstrudat. Pengujian korelasi antara panjang axial dan radial dengan kadar thiamin 

ekstrudat juga menunjukkan hasil berupa hubungan negatif yang dengan korelasi antar 

variabel tidak signifikan seperti yang terdapat di Lampiran 14. Hasil pengujian tersebut 

dapat diartikan bahwa diantara panjang axial dan radial dengan kadar thiamin ekstrudat 

memiliki hubungan tidak signifikan dimana kenaikan panjang axial dan radial akan 
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menurunkan kandungan thiamin pada sampel ekstrudat. Hasil tersebut menunjukkan 

jika perubahan ukuran ekstrudat berpengaruh kecil terhadap kadar thiamin yang terukur 

pada produk akhir ekstrudat. Sementara pada hasil pengujian korelasi antara panjang 

axial dan radial dengan aktivitas antioksidan di Lampiran 14, terdapat hubungan positif 

namun dengan korelasi antar variabel tidak signifikan. Hasil uji korelasi Pearson 

tersebut dapat diartikan jika diantara panjang axial dan radial dengan aktivitas 

antioksidan terdapat hubungan yang tidak signifikan dimana kenaikan panjang axial dan 

radial akan berbanding lurus dengan aktivitas antioksidan (aktivitas antioksidan akan 

ikut naik) dan menandakan jika perubahan ukuran ekstrudat tidak berkorelasi kuat 

dengan perubahan aktivitas antioksidan ekstrudat. 

 

Perubahan nilai karakteristik fisik ikut berpengaruh pada karakteristik sensoris terutama 

pada karakteristik warna dan kerenyahan. Kenaikan hardness pada karakteristik fisik 

ikut menurunkan nilai kesukaan panelis terhadap kerenyahan ekstrudat. Namun panelis 

juga tidak menyukai esktrudat dengan hardness yang terlalu rendah atau terlalu lembek 

yang ada di formulasi dengan penambahan koro pedang terrendah (BmKp5,5%). Hasil 

pengujian korelasi Kendall antara hardness dengan penilaian sensori kerenyahan di 

Lampiran 17 menunjukkan adanya penurunan nilai Kendall namun penurunan tidak 

melampaui ambang signifikansi. Hasil pengujian Kendall tersebut menunjukkan jika 

terdapat hubungan tidak signifikan antara hardness dan tingkat kesukaan kerenyahan. 

 

Pada karakteristik warna, kenaikan intensitas warna merah dan penurunan kecerahan 

membuat penerimaan panelis akan kualitas warna ekstrudat menurun. Disatu sisi panelis 

juga kurang menyukai warna ekstrudat yang terlalu cerah atau warna merah yang 

kurang terlihat yang ada di ekstrudat formulasi BmKp5,5% (formulasi dengan 

penambahan koro pedang terrendah). Hasil uji korelasi Kendall antara warna L* dengan 

penilaian kesukaan warna di Lampiran 18 menunjukkan terjadinya penurunan nilai 

Kendall namun penurunan tidak melampaui ambang signifikansi. Hasil pengujian 

Kendall tersebut dapat diartikan jika diantara warna L* dengan kesukaan warna terdapat 

hubungan tidak signifikan. 
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Apabila melihat tingkat penerimaan panelis serta hasil pengujian fisik dan kimia 

terhadap berbagai tingkatan formulasi ekstrudat, maka formulasi ekstrudat dengan 

karakteristik fisiko-kimia yang baik, paling disukai, dan masih dapat diterima oleh 

panelis adalah formulasi BmKp6,5%. Berdasarkan pengujian fisik, formulasi 6,5% 

memiliki pengembangan axial dan radial yang cukup baik, rasio pengembangan yang 

cukup besar, warna yang tidak terlalu gelap, bulk density, dan hardness yang cukup 

rendah dibandingkan dengan formulasi yang lebih besar konsentrasi koro pedangnya 

seperti yang dapat dilihat di Tabel 18 hingga Tabel 22. Pada karakteristik kimia, kadar 

protein, kadar thiamin, dan aktivitas antioksidan ekstrudat juga cukup besar 

dibandingkan dengan formulasi lainnya. Secara sensoris, variabel rasa dan overall 

kesukaan dari formulasi BmKp6,5% termasuk variabel yang paling disukai panelis dari 

seluruh formulasi, sementara pada karakteristik warna dan kerenyahan, panelis memilih 

formulasi BmKp6,5% sebagai formulasi yang disukai kedua dari seluruh pilihan 

formulasi. Berdasarkan faktor – faktor tadi, diambil kesimpulan jika formulasi 

BmKp6,5% merupakan formulasi terbaik secara fisiko-kimia dan masih dapat diterima 

dan disukai oleh panelis.   

 

 

 

 


