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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Penambahan koro pedang yang semakin banyak ke dalam formulasi menyebabkan 

perubahan pada karakteristik fisik berupa penurunan panjang axial dan radial, 

penurunan rasio pengembangan, penurunan kecerahan dan intensitas warna kuning, 

kenaikan intensitas warna merah, kenaikan bulk density, dan kenaikan hardness 

dari ekstrudat. 

 Semakin banyak koro pedang yang diambahkan ke dalam formulasi ekstrudat, 

kadar protein akan semakin bertambah. 

 Aktivitas antioksidan dan kadar thiamin ekstrudat mengalami perubahan naik turun 

dengan penambahan koro pedang yang semakin banyak ke formulasi dikarenakan 

pengaruh suhu tinggi pada ekstruder. 

 Penambahan koro pedang yang semakin besar ke dalam formulasi menurunkan 

tingkat kesukaan panelis di atribut warna, kerenyahan, rasa dan overall kesukaan. 

 Penambahan koro pedang ke formulasi ekstrudat beras merah menurunkan ukuran, 

pengembangan, dan kecerahan ekstrudat serta menaikkan kepadatan dan kekerasan 

ekstrudat. 

 Penambahan koro pedang ke formulasi ekstrudat menyebabkan ekstrudat semakin 

kurang disukai oleh panelis. Formulasi penambahan koro pedang terbaik dengan 

panjang axial dan radial sebesar 5,31 ± 0,62
b
 cm dan 1,05 ± 0,07

c 
cm, rasio 

pengembangan sebesar 233% ± 0,15
c
, intensitas warna L* sebesar 70,20 ± 0,40

c
, 

bulk density sebesar 0,09 g/L, hardness sebesar 1.728,97 ± 272,57
b
 gf, kadar 

protein sebesar 11,66 ± 0,74
a
 %, kadar thiamin sebesar 778,26 ± 30,14

a
 ppm, 

aktivitas antioksidan sebesar 9,18 ± 1,41
b
 %, kesukaan sensori warna sebesar 2,68 ± 

1,31
a
, kesukaan sensori kerenyahan sebesar 2,85 ± 1,27

b
, kesukaan sensori rasa 

sebesar 2,73 ± 1,22
a
, dan kesukaan sensori overall kesukaan sebesar 2,50 ± 1,24

a
 

dihasilkan dari formulasi BmKp6,5% sehingga ditetapkan sebagai formulasi terbaik 

ditinjau dari karakteristik fisik dan kimia serta penerimaan sensoris. 

 

5.2. Saran 

 Pengujian pembuatan ekstrudat campuran koro pedang dengan pemberian jeda 

terhadap ekstruder saat proses ekstrusi. 
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 Pengujian penambahan koro pedang ke produk ekstrudat berbasis serealia selain 

beras merah. 

 Penggunaan koro jenis lain sebagai pengganti koro pedang dalam penelitian 

penambahan koro ke produk ekstrudat.  

 


