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2 MATERI DAN METODE  

 

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di Laboratorium Rekayasa Pengolahan Pangan, Laboratorium Ilmu 

Pangan Mutu dan Keamanan Pangan Faktultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Penelitian berlangsung pada bulan November 2018 hingga 

April 2019.  

 

2.2 Rancangan Penelitian 
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Suhu Perendaman 

Tanpa pemanasan (30oC) Dengan pemanasan (50oC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Luna et al., 2015; Prienchob et al., 2012 dimodifikasi) 

 

Gambar 3. Diagram Alir Proses Instanisasi Beras Jali Instan 
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Pendiaman pada suhu ruang selama ±10 menit 

Pembekuan pada suhu -20oC selama 2 jam 

Thawing dalam cabinet dryer pada suhu 50oC selama 15 menit 

Pengeringan dalam oven dengan suhu 90oC selama 4 jam 
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Nasi Jali 

Analisis 

- Volume 

Pengembangan 

- Daya Serap Air   

- Kekerasan 

- Kadar Air 

- Warna 

 

 

 

 

 
 

 

(Ghadge et al., 2008 dimodifikasi) 

Gambar 4.  Diagram Alir Proses Rehidrasi Beras Jali Instan menjadi Nasi Jali 

 

 

 

 

 
  

                
 

 
 

 

 

Keterangan:               

 = Bahan     

  = Proses 

 = Hasil Produk 

 

Gambar 5.  Diagram Alir Proses Rehidrasi Beras Jali Instan dalam Berbagai Metode 

Rehidrasi 
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2.3 Materi 

2.3.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian kali ini adalah oven, cabinet dryer, rice cooker, 

freezer, waterbath, gelas ukur, beaker glass, desikator, timbangan analitik, hotplate, 

thermometer, jangka sorong, mortar, alu, texture analyzer (Lloyd Instruments seri TA 

plus), chromameter (Konica Minolta CR 400), cawan porselen, stopwatch, panci, 

kompor, baskom, loyang, dan sendok. 

 

2.3.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah biji jali lokal yang diproduksi dari 

Sleman, air, natrium sitrat, sodium tripolyphosphate (STPP), dan kertas saring. 

 

2.4 Metode 

2.4.1 Pembuatan Beras Jali Instan  

Pertama-tama biji jali direndam dalam bahan perendam (air; natrium sitrat 0.2%; natrium 

sitrat 0.5%; STPP 0,2%; atau STPP 0,5%) pada perbandingan jali : bahan perendam 1 : 2 

dengan suhu perendaman 30oC (tanpa pemanasan) atau 50oC (dengan pemanasan). Proses 

perendaman berlangsung selama 2 jam. Setelah direndam, biji jali dicuci sebanyak 3 kali 

hingga bersih kemudian ditiriskan. Jali yang telah dicuci bersih selanjutnya dimasak 

dengan perbandingan air : jali = 2 : 1 menggunakan rice cooker selama ± 25 menit. 

Setelah itu, jali yang telah matang didinginkan pada suhu ruang selama ±10 menit. 

Langkah berikutnya jali dibekukan dalam freezer dengan suhu -20oC selama 2 jam lalu 

di thawing dalam cabinet dryer pada suhu 50oC selama 15 menit. Selanjutnya jali hasil 

thawing dikeringkan dengan oven pada suhu 90oC selama 4 jam hingga mencapai kadar 

air di bawah 12,5% (Luna et al., 2015; Prienchob et al., 2012 dimodifikasi).  

 

2.4.2 Rehidrasi Beras Jali Instan 

Rehidrasi beras jali instan dilakukan dengan pemasakan dengan perbandingan air : beras 

jali instan = 10 : 1 (Ghadge et al., 2008 dimodifikasi). Selanjutnya setelah didapatkan 

formulasi terbaik, beras jali instan yang sudah kering dengan formulasi terbaik dilihat dari 

karakteristik fisikokimianya kemudian di rehidrasi dengan menggunakan 2 metode yang 

berbeda. Metode pertama memasukkan 25 gram nasi jali instan ke dalam 250 ml air 
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mendidih lalu direbus dan dibiarkan hingga air terserap seluruhnya (berdasarkan petunjuk 

penyajian nasi liwet instan merk 1001). Metode kedua adalah memasak 25 gram jali 

instan dalam 250 ml air dengan menggunakan rice cooker hingga matang (berdasarkan 

cara penyajian nasi liwet instan merk 1001).  

 

2.4.3 Analisis 

Analisis yang dilakukan untuk menentukan perlakuan bahan dan suhu perendaman 

terbaik meliputi densitas kamba (bulk density), volume pengembangan, waktu 

rekonstitusi, daya serap air, tekstur (hardness), warna, serta kadar air sebelum dan setelah 

rehidrasi. Sedangkan analisis yang dilakukan untuk menentukan metode rehidrasi terbaik 

meliputi volume pengembangan, waktu rekonstitusi, daya serap air, tekstur (hardness), 

warna dan kadar air setelah rehidrasi. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 batch dengan 

tiga kali pengulangan untuk setiap analisis.  

 

2.4.3.1 Densitas Kamba (Bulk density) 

Densitas kamba merupakan banyaknya massa partikel yang dapat menempati volume 

tertentu. Nilai densitas kamba dapat menyatakan porositas suatu bahan/partikel. Dalam 

menghitung densitas kamba pertama-tama partikel/bahan dimasukkan ke dalam gelas 

ukur 100 ml hingga mencapai volume 100 ml. Selanjutnya partikel ditimbang bobotnya. 

Hasil densitas kamba dapat dihitung dengan rumus :   

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑚𝑏𝑎 =  
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚𝑙)
  

(Wirakartakusumah et al., 1992 dalam Hendy 2007) 

 

2.4.3.2 Waktu Rekonstitusi 

Sampel berupa jali instan direhidrasi dalam air dengan perbandingan jali instan : air = 1 : 

10  hingga lunak dan mencapai konsistensi produk yang telah matang. Waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pelunakan tersebut dihitung sebagai waktu rekonstitusi (Ghadge 

et al., 2008). 

 

2.4.3.3 Volume Pengembangan 

Perhitungan volume pengembangan didasarkan pada Yuwono & Susanto (1998) dalam 

Yuwono & Zulfiah (2015) dimodifikasi. Pertama-tama volume jali instan yang belum 
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direhidrasi dihitung terlebih dahulu dengan cara mengukur panjang dan diameter beras 

jali instan utuh dengan menggunakan jangka sorong. Selanjutnya beras jali instan 

direhidrasi hingga mencapai konsistensi matang. Nasi jali yang telah matang kemudian 

diukur kembali panjang dan diameternya dengan menggunakan jangka sorong. Bentuk 

jali dianggap seperti silinder. Perhitungan volume dan % volume pengembangan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑉 =  𝜋 × 𝑟2  × 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑖 

 

% 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑙𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑘

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛
 × 100% 

Keterangan 

V = Volume jali (cm3) 

𝜋 = 3,14 

r = jari-jari silinder (cm) 

 

2.4.3.4 Daya Serap Air 

Langkah pertama yang dilakukan adalah merehidrasi beras jali instan dengan 

perbandingan beras jali instan : air = 1 : 10 hingga sampel mencapai konsistensi produk 

yang telah matang. Setelah itu, air yang berlebih dan kelembaban yang ada di permukaan 

produk ditekan-tekan dengan menggunakan 2 kertas saring kemudian ditimbang. Persen 

air yang terserap dihitung dengan menggunakan rumus :  

% 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑎𝑝 𝐴𝑖𝑟 =  
𝑊2 − 𝑊1

𝑊1
 × 100% 

Keterangan 

W1 = berat beras jali instan (g) 

W2 = berat nasi jali matang (g)  

(Gujral & Kumar 2003, dimodifikasi) 

 

2.4.3.5 Tekstur (Hardness) 

Analisis tekstur (hardness) nasi jali hasil rehidrasi dilakukan dengan menggunakan alat 

texture analyzer. Pertama-tama 1 butir nasi jali diletakkan di bawah probe cylinder 

berdiameter 1,5 cm. Batas atas probe diatur pada jarak 2,5 mm sedangkan batas bawah 

1,0 mm. Kecepatan penekanan adalah 10 mm/menit. Data yang terekam dibaca dengan 

menggunakan software Excel. Hasil pengukuran merupakan daya maksimal (gf) yang 

mampu ditahan oleh butir nasi jali sebagai gambaran tingkat kekerasan nasi jali (Souripet, 

2015). 
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2.4.3.6 Kadar Air 

Perhitungan kadar air menggunakan metode thermogravimetri. Pertama-tama cawan 

kosong dimasukkan ke dalam oven pada suhu 100-105oC selama 30 menit atau hingga 

didapatkan berat tetap. Selanjutnya cawan dimasukkan ke dalam desikator selama 15 

menit dan ditimbang sebagai berat kosongnya. Setelah itu, sampel ditimbang sebanyak 3-

5 gram dan dimasukkan ke cawan kosong yang sudah ditimbang. Cawan dan sampel 

selanjutnya dikeringkan dengan oven pada suhu 100-105oC selama 10 jam. Kemudian 

sampel dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit lalu ditimbang berat konstannya. 

Hasil kadar air dihitung dengan menggunakan rumus :  

 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 (%) =  
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 (𝑔) − 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 (𝑔)

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 (𝑔)
 × 100% 

(SNI 01-2891-1992) 

 

2.4.3.7 Analisis Warna 

Analisis warna nasi jali instan hasil rehidrasi dilakukan untuk mengetahui intensitas 

warna dari nasi jali. Pengukuran intensitas warna dilakukan dengan menggunakan alat 

Minolta Chromameter seri 400 (CR-400). Langkah pertama yang dilakukan dalam 

analisis ini adalah memasukkan sampel ke dalam plastik transparan. Sebelum digunakan, 

chromameter dikalibrasi terlebih dahulu lalu chromameter didekatkan pada sampel dan 

tombol pengukur ditekan. Hasil analisis warna yang dihasilkan dinyatakan dalam nilai L* 

atau lightness (nilai 0 menyatakan hitam mutlak dan 100 menyatakan putih mutlak), a* (-

a* menyatakan warna hijau dan +a* warna merah), dan b* (-b* menyatakan warna biru 

dan +b* menyatakan warna kuning). Dalam pembuatan grafik, nilai a* dinyatakan dalam 

garis x dan nilai b* dinyatakan dalam garis y (MacDougall, 2002). 

  

2.4.4 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan dilakukan 3 kali 

pengulangan pada setiap perlakuan. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 

mengggunakan program SPSS 13.0 for Windows jenis uji analysis of variance (ANOVA) 

untuk menganalisis adanya perbedaan pada parameter fisikokimia formulasi nasi jali 

instan (Tingkat signifikansinya dinyatakan dalam α=5%). Apabila terdapat perbedaan 
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pada parameter fisik beras jali instan dan nasi jali hasil rehidrasi dilanjutkan dengan uji 

post hoc (Duncan). Dan pada metode rehidrasi digunakan uji T independent sampel untuk 

menganalisis adanya perbedaan nyata antar perlakuan (Tingkat signifikansinya 

dinyatakan dalam α=5%). Selanjutnya untuk mengetahui hubungan/korelasi antar 

variabel pada formulasi nasi jali instan dan metode rehidrasi digunakan uji Pearson 

correlation.   


