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4 PEMBAHASAN 

 

Pada pembuatan nasi jali instan langkah pertama yang dilakukan adalah biji jali direndam 

dalam larutan bahan perendam dengan perbandingan biji jali : larutan bahan perendam = 

1 : 2. Proses perendaman berlangsung selama 2 jam (Luna et al., 2015). Proses ini 

bertujuan untuk mempercepat proses penyerapan air saat rehidrasi maupun perendaman 

dengan mengubah struktur fisik dari jali menjadi lebih porous sehingga proses 

penyerapan menjadi lebih cepat baik pada saat perendaman maupun rehidrasi. Proses 

perendaman akan meningkatkan kedalaman dan keseragaman migrasi air ke dalam biji 

jali selama pemasakan. Kecepatan perpindahan air perendaman ke dalam jali dipengaruhi 

oleh waktu perendaman dan suhu air perendam. Proses ini akan mengurangi 

kecenderungan butiran untuk hancur atau patah akibat tekanan osmotik internal yang akan 

memecahkan biji selama proses perebusan atau pemasakan dan diikuti dengan 

menghilangnya pati ke air pemasakan (Smith et al., 1985). Selama proses perendaman 

granula pati dapat menyerap air hingga 30% dengan tidak merusak struktur granulanya 

oleh karena granula pati tidak larut dalam air dingin (Koswara, 2009). Selain itu Luh 

(1991) juga menambahkan bahwa perlakuan perendaman dalam bahan kimia seperti 

natrium sitrat, disodium phosphate, atau bahan kimia food grade lainnya akan 

mengurangi penggumpalan. 

 

Setelah melalui proses perendaman, jali dicuci sebanyak 3 kali hingga bersih untuk 

membersihkan biji jali dari sisa-sisa bahan perendam (Widowati et al, 2010). Jali yang 

telah dicuci bersih selanjutnya dimasak dengan menggunakan rice cooker selama ± 25 

menit dengan perbandingan air dengan jali pada proses penanakan adalah 2:1. Proses 

pemasakan bertujuan untuk mendapatkan jali yang tergelatinisasi sempurna (Widowati et 

al., 2010). Proses gelatinisasi terjadi pada saat suspensi pati dipanaskan diatas suhu 

gelatinisasi dengan adanya keberadaan air dalam jumlah yang cukup. Granula pati dalam 

endosperma kemudian akan mengalami transisi yang akan mengubah tatanan dimana 

ikatan hidrogen akan terputus lalu dilanjutkan dengan mencairnya kristalit, 

pembengkakan granula yang bersifat irreversible dan kelarutan amilosa yang akan 

mendifusi keluar amilosa keluar dari granula (Simpson, et al., 2012). Semakin lama 

waktu pemanasan/pemasakan, maka gelatanisasi pati akan meningkat sehingga tekstur 
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jali yang dihasilkan akan semakin lunak (Prienchob et al., 2012). Proses ini bergantung 

pada kadar air dari produk, waktu dan suhu pengolahan (Bhattacharya, 2015). Selain itu, 

proses perendaman dalam bahan kimia akan memodifikasi protein dan/atau komponen 

pati sehingga dapat memfasilitasi masuknya air ke dalam butiran beras dan mempercepat 

penyerapan air oleh pati selama proses gelatinisasi. Untuk mengoptimalkan proses 

pengeringan dan pembuatan nasi instan kualitas tinggi bahan diharapkan memiliki persen 

gelatinisasi yang tinggi, cukup penyerapan air dan peningkatan volume yang tinggi dalam 

produk (Smith et al., 1985). Gelatinisasi pati dalam proses ini merupakan proses 

instanisasi pada bahan yang kaya akan pati untuk memberikan waktu proses yang lebih 

singkat pada konsumen (Bhattacharya, 2015). 

 

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

Selanjutnya jali dibekukan dalam freezer dengan suhu -20oC selama 2 jam lalu di thawing 

pada suhu 50oC selama 15 menit. Tahapan ini bertujuan untuk mencegah penggumpalan 

pada jali instan yang dihasilkan (Widowati et al., 2010). Proses pembekuan akan 

menguatkan struktur gel hingga pada batasan tertentu, sehingga akan mengurangi 

kelengketan ekstrim dari kompleks gel pati-glutelin yang dihasilkan oleh proses 

instanisasi. Selain itu terjadi pula koagulasi dan penyusutan gel pati dan glutenin. 

Glutenin ini akan terhidrasi hingga pada taraf tertentu pada kondisi pembekuan. 

Koagulasi kemudian akan melepaskan air bebas ke dalam rongga-rongga yang terbuka 

akibat terjadinya koagulasi dan penyusutan dan air yang dibebaskan berpindah dan 

meningkatkan ukuran dari inti kristal es yang ada. Proses pembekuan dengan demikian 

membebaskan air dari gel sementara sebagian mendenaturasi struktur protein. Hal ini 

kemudian akan mengurangi kecenderungan biji untuk saling bersatu dan untuk hancur 

atau pecah saat diberi tekanan (Smith et al., 1985). Glutenin merupakan fraksi protein 

yang paling dominan dan bersifat tidak larut air sehingga dapat menghambat penyerapan 

air dan pengembangan volume butir padi selama pemanasan (Oktavia, 2002) Selain itu 

Ghadge et al (2008) juga menambahkan bahwa pendinginan sebelum tahapan 

pengeringan akan mempercepat laju proses pengeringan. Hal ini terjadi oleh karena 

adanya perpindahan kelembaban pada permukaan dalam bentuk kristal es yang akan 

menguap lebih cepat dibandingkan perpindahan kelembaban dalam matriks. Proses 

pendinginan juga dapat membuka saluran pada matriks jali yang akan membantu 
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perpindahan massa saat pengeringan (Ghadge et al, 2008). Rewthong et al (2011) juga 

menambahkan bahwa proses pembekuan akan membantu mencegah proses retrogradasi 

pati dan menghasilkan nasi dengan kualitas tinggi. Proses ini juga mengurangi kerusakan 

dari dinding sel tumbuhan sehingga tekstur tetap terjaga.  

 

Langkah berikutnya, jali hasil thawing dikeringkan dengan oven pada suhu 90oC selama 

4 jam hingga mencapai kadar air beras jali instan di bawah 12,5%. Selama proses 

pengeringan, air dalam bahan akan keluar oleh adanya driving force dari air (Prienchob 

et al., 2012). Selama proses pengeringan, perpindahan air sangat dipengaruhi oleh 

perubahan pada sifat struktural (Rodriguez-Ramirez et al., 2012). Dalam pembuatan 

produk instan digunakan pati yang telah tergelatinisasi dan dikeringkan. Meskipun pati 

yang telah tergelatinisasi bersifat irreversible atau tidak dapat balik namun pati kering 

masih memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam jumlah yang besar dan lebih 

mudah oleh karena telah tergelatinisasi (Luna et al., 2015). Melalui pengeringan pula 

didapatkan bahwa menguapnya air keluar meninggalkan matriks akan menyebabkan 

timbulnya ruang-ruang kosong antar partikel (porous) sehingga air dapat dengan mudah 

masuk ke dalam produk. Semakin porous (semakin banyak ruang kosong antar partikel) 

akan menyebabkan air yang dapat masuk dapat menjadi semakin banyak dan 

membutuhkan air dalam jumlah yang lebih banyak. Proses pengeringan inilah yang 

memberikan perubahan pada struktur dan sifat fungsional dari protein seperti daya cerna, 

denaturasi protein, dan perubahan dalam kapasitas penyerapan air (Bhattacharya, 2015). 

Jali instan yang sudah kering selanjutnya disajikan dengan cara merebus jali instan 

bersama dengan air sesuai dengan takaran.  

 

Bahan perendam yang digunakan pada penelitian kali ini adalah garam sitrat dan sodium 

tripolyphosphate (STPP). Menurut Luna et al (2015) garam sitrat bekerja kurang optimal 

apabila digunakan tersendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya kombinasi perlakuan 

antara penggunaan garam sitrat dan perlakuan pemanasan. Perendaman pada larutan 

natrium sitrat akan menyebabkan terganggunya dan terurainya struktur protein dalam 

beras sehingga butiran-butiran beras menjadi lebih porous. Smith et al (1985) juga 

menambahkan bahwa natrium sitrat dalam air perendam berperan untuk memodifikasi 

struktur protein dari butiran beras dengan mengganggu dan menguraikan strukturnya. 
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Sama halnya dengan natrium sitrat, peran STPP sebagai bahan perendam akan 

memodifikasi struktur pati sehingga nasi jali instan memiliki daya serap air yang lebih 

baik (Romengga et al., 2011). Selain itu, kandungan fosfat dalam STPP dapat 

menyebabkan tekstur dari nasi instan menjadi semakin lunak 

 

4.1 Karakteristik Beras Jali Instan 

4.1.1 Densitas Kamba (Bulk density) 

Densitas kamba dan densitas nyata merupakan salah satu sifat fisik biji-bijian yang 

penting untuk menentukan kualitas dari bahan. Densitas nyata adalah hasil bagi massa 

bahan per satuan volume sampel tanpa mempertimbangkan pori—pori atau ruang kosong 

dalam material (volume sebenarnya). Densitas nyata digunakan untuk mengukur densitas 

partikel dan volume partikel pada bahan granular (Rodriguez-Ramirez et al., 2012). 

Sebaliknya densitas kamba atau bulk density merupakan rasio antara massa partikel bahan 

terhadap volumenya yang ikut memperhitungkan ruang kosong antar partikel. Ruang 

kosong juga dapat terdapat dalam partikel itu sendiri. Nilai densitas kamba bergantung 

pada kekompakan, kemampatan, dan porositas partikel padatan. Porositas sendiri 

merupakan perbandingan atau rasio antara volume ruang kosong (ruang kosong antar 

partikel dan ruang kosong dalam partikel) dengan total volume. Semakin tinggi porositas 

suatu partikel padatan akan ditandai dengan semakin rendahnya nilai densitas kamba oleh 

karena semakin kompak suatu partikel padatan maka volume ruang kosong antar partikel 

akan semakin kecil  (Schulze, 2007).   

 

Dari hasil penelitian pada Tabel 2. didapatkan bahwa perlakuan perendaman dengan 

larutan natrium sitrat pada suhu 50oC menunjukkan nilai densitas kamba yang paling 

rendah yakni 0,43 ± 0,01 g/ml. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan tersebut 

menghasilkan jali instan yang paling porous sesuai dengan pernyataan Widowati et al 

(2010) bahwa struktur fisik yang lebih porous akan menghasilkan nilai densitas kamba 

yang lebih kecil. Semakin tinggi porositas menunjukkan nilai bulk density yang semakin 

rendah (Ghadge et al (2008) 

 

Densitas kamba dipengaruhi oleh kadar air bahan, jenis bahan, serta bentuk dan ukuran 

bahan (Suliantari, 1988 dalam Widowati et al., 2010). Semakin kecil kadar air beras jali 
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instan maka densitas kamba yang didapatkan akan cenderung semakin rendah pula (Diza 

et al., 2014). Hal ini sesuai pula dengan hasil penelitian pada Tabel 9. yang menunjukkan 

bahwa nilai densitas kamba (bulk density) berkorelasi positif dengan kadar air beras jali 

instan, waktu rekonstitusi serta tekstur nasi jali yang dihasilkan namun berkorelasi negatif 

pada nilai volume pengembangan, daya serap air, warna (L), warna (a*), warna (b*) dan 

kadar air nasi jali setelah rehidrasi.  

  

Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan pula bahwa perlakuan natrium sitrat dan STPP 

menghasilkan nasi jali instan yang berbeda nyata dibandingkan dengan perendaman 

menggunakan air. Perendaman dengan natrium sitrat menghasilkan nasi jali instan yang 

lebih porous dibandingkan dengan perlakuan STPP dan air dilihat dari nilai densitas 

kambanya. Perendaman jali dalam larutan natrium sitrat maupun STPP menyebabkan 

butiran jali menjadi lebih porous. Perendaman dalam natrium sitrat akan menyebabkan 

terurainya dan terganggunya struktur protein (Widowati et al, 2010). Semakin tinggi 

konsentrasi natrium sitrat maupun STPP menghasilkan nasi jali instan yang semakin 

porous dengan nilai densitas kamba yang semakin rendah. Dari data didapatkan pula 

dengan adanya kenaikan suhu, perlakuan perendaman natrium sitrat menghasilkan nasi 

jali instan yang semakin porous, sebaliknya pada perlakuan STPP dan air kenaikan suhu 

perendaman menghasilkan nasi jali instan yang lebih tidak porous dibandingkan dengan 

perendaman pada suhu 30oC.  

 

Nilai densitas kamba yang didapatkan pada hasil penelitian berkisar antara 0,43 g/ml 

hingga 0,49 g/ml. Hal ini kurang sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan Carson et 

al 1976 dalam Widowati et al (2010) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Amerika 

spesifikasi bidang kemiliteran dan pertahanan menetapkan standar densitas kamba untuk 

produk beras pasca tanak yakni sekitar 0,40 hingga 0,42 g/ ml. Nilai densitas kamba beras 

pasca tanak yang berada di bawah 0,36 g/ml akan menghasilkan produk setelah rehidrasi 

yang lembek atau terlalu lunak.  

 

4.1.2 Kadar Air Beras Jali Instan 

Kadar air suatu bahan pangan sangat berpengaruh pada proses kimia, enzimatis, dan 

mikrobiologis. Kadar air dapat mempengaruhi pula sifat fisik dari suatu bahan. Kadar air 



49 

 

 

 

juga merupakan salah satu parameter mutu yang penting oleh karena berkaitan dengan 

umur simpan.  Kadar air yang rendah akan memperpanjang umur simpan dari produk oleh 

karena terhambatnya pertumbuhan mikroorganisme (Lailiyati et al., 2014). Selain itu 

kadar air perlu dikurangi pula untuk menjaga stabilitas mutu beras selama penyimpanan 

dimana dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan menghambat atau 

mengurangi aktivitas enzim yang menyebabkan kerusakan pada tingkat tertentu sehingga 

dapat tahan lebih lama (Oktavia, 2002). 

 

Berdasarkan pada hasil penelitian pada Tabel 2. dapat dilihat hasil kadar air beras jali 

instan sebelum rehidrasi. Pada kadar air beras jali instan sebelum rehidrasi dapat dilihat 

perlakuan perendaman dengan menggunakan larutan natrium sitrat 0,5% pada suhu 50oC 

memiliki kadar air beras jali instan sebelum rehidrasi yang paling kecil yakni 5.57 ± 

0,28%. Kadar air nasi jali instan sangat dipengaruhi oleh proses pengeringan. Proses 

pengeringan merupakan salah satu langkah kritis dalam pembuatan nasi jali instan. 

Metode pengeringan akan mempengaruhi mutu nasi jali instan yang dihasilkan. Proses 

pengeringan akan menghasilkan struktur yang porous sehingga memudahkan masuknya 

air ke dalam jali ketika beras jali instan direhidrasi (Widowati et al., 2010). Semakin 

rendah kadar air maka umur simpan produk akan semakin panjang oleh karena 

pertumbuhan mikroorganisme dapat terhambat. Perendaman dengan menggunakan 

natrium sitrat menghasilkan nasi jali instan yang lebih kering dibandingkan perendaman 

dengan STPP dan air. Akan tetapi suhu perendaman dan konsentrasi bahan perendam 

tidak berpengaruh nyata pada kadar air beras jali instan sebelum rehidrasi,  

 

Pada Tabel 9. dapat dilihat korelasi hubungan kadar air beras jali instan dengan analisis 

lainnya. Kadar air beras jali instan memiliki korelasi positif dengan densitas kamba, 

waktu rekonstitusi, tekstur, dan warna (L). Selain itu, kadar air beras jali instan juga 

memiliki korelasi negatif dengan nilai volume pengembangan, daya serap air, warna (a*), 

warna (b*), dan kadar air nasi jali instan setelah rehidrasi. Hal ini disebabkan oleh karena 

produk yang lebih kering akan lebih banyak menyerap air (Lailiyati et al., 2014). 
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4.2 Waktu Rekonstitusi Beras Jali Instan menjadi Nasi Jali Instan 

Tujuan utama dari proses instanisasi adalah mengurangi waktu pengolahan suatu bahan. 

Waktu rekonstitusi merupakan salah satu aspek terpenting dalam produk instan. Waktu 

rekonstitusi yang diharapkan pada saat rehidrasi nasi jali instan adalah antara 5-10 menit 

atau bahkan kurang dari 5 menit. Faktor utama yang mempengaruhi lama waktu 

rekonstitusi nasi jali instan adalah kelebaran pori-pori nasi jali instan yang akan 

memudahkan masuknya air ke dalam produk selama proses rehidrasi. Tahapan 

perendaman dalam bahan kimia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

porositas nasi jali instan. Pada beras yang memiliki sifat porous lebih baik, panas dan air 

lebih cepat terserap masuk sehingga mepercepat proses gelatinisasi serta mempersingkat 

waktu rehidrasi (Pamungkas et al., 2013). Suhu dan jenis bahan perendam yang 

digunakan akan mempengaruhi kecepatan waktu rehidrasi nasi jali instan yang dihasilkan 

(Widowati et al., 2010). Selain itu, laju rehidrasi dipengaruhi oleh kadar air nasi jali instan 

yang dihasilkan. Waktu rehidrasi yang terlalu cepat dapat mengurangi daya gigit dan 

karakteristik teksturnya.  

 

Pada Tabel 3. dapat dilihat bahwa perlakuan perendaman dalam larutan natrium sitrat 

0,5% pada suhu 50oC memiliki waktu rekonstitusi yang paling singkat yakni 10,54 ± 0,47 

menit. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widowati et al., 2010 bahwa garam natrium 

(natrium sitrat) memberikan sifat porous yang lebih baik pada beras pasca tanak sehingga 

proses penyerapan air menjadi lebih cepat sehingga memiliki waktu rehidrasi yang lebih 

cepat/singkat. Pada tabel tersebut dapat diketahui pula bahwa perendaman dalam natrium 

sitrat menghasilkan nasi jali instan yang memiliki waktu rekonstitusi lebih singkat 

dibandingkan STPP dan air. Hal ini sesuai dengan pernyataan Luna et al (2015) yang 

menyatakan bahwa perendaman dalam garam sitrat menunjukkan waktu rehidrasi yang 

lebih singkat dibandingkan dengan perendaman dalam larutan fosfat. Semakin tinggi 

konsentrasi larutan perendaman akan menyebabkan waktu rekonstitusi semakin singkat. 

Kenaikan suhu perendam pada perlakuan perendaman natrium sitrat akan menyebabkan 

waktu rekonstitusi semakin singkat sedangkan pada perlakuan perendaman dengan 

menggunakan larutan STPP dan air kenaikan suhu akan menyebabkan waktu rekonstitusi 

nasi jali semakin lama.  
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Pada Tabel 9. dapat dilihat korelasi waktu rekonstitusi dengan hasil analisis lainnya. 

Lamanya waktu rekonstitusi berkorelasi positif dengan nilai densitas kamba, tekstur, 

warna (L) dan kadar air beras jali instan. Akan tetapi waktu rekonstitusi nasi jali instan 

yang dihasilkan berkorelasi negatif pada volume pengembangan, daya serap air, warna 

(a*), warna (b*), dan kadar air setelah rehidrasi nasi jali instan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Widowati et al (2010) bahwa waktu rekonstitusi yang singkat disebabkan 

adanya penyerapan air dan pengembangan volume yang lebih baik saat proses rehidrasi. 

 

4.3 Karakteristik Nasi Jali Instan 

4.3.1 Volume Pengembangan 

Persen volume pengembangan menunjukkan seberapa besar volume nasi jali instan 

mengembang setelah direhidrasi. Semakin tinggi persen pengembangan menujukkan 

semakin banyak air yang terserap melalui pori-pori nasi jali. Porositas merupakan faktor 

yang mempengaruhi instanisasi suatu bahan. Pori-pori yang terbuka akan memudahkan 

rehidrasi dan mempercepat waktu rehidrasi. Semakin baik produk instan yang dihasilkan 

memiliki pengembangan yang semakin tinggi pula. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Widowati et al., (2010) bahwa dengan meningkatnya porositas jali maka jali instan yang 

dihasilkan akan lebih mudah menyerap air dan mengalami pengembangan volume yang 

lebih baik saat proses rehidrasi. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4. didapatkan bahwa nilai pengembangan 

tertinggi ada pada perlakuan perendaman dengan larutan natrium sitrat 0,5% pada suhu 

perendaman 50oC yakni sebesar 151,63 ± 6,14%. Pada hasil pengamatan didapatkan pula 

bahwa perlakuan perendaman natrium sitrat dan STPP memberikan hasil volume 

pengembangan yang berbeda nyata dibandingkan dengan perendaman menggunakan air 

saja. Perendaman dengan larutan natrium sitrat dinilai lebih baik dibandingkan dengan 

perendaman menggunakan STPP dan air oleh karena natrium sitrat dapat memodifikasi 

struktur pati sehingga terbentuk struktur yang porous. Struktur porous inilah yang 

menyebabkan nasi jali instan yang dihasilkan lebih mudah mengembang dari segi 

volume. Semakin tinggi konsentrasi bahan perendam yang digunakan baik natrium sitrat 

maupun STPP maka akan dihasilkan nasi jali instan yang semakin porous. Begitu pula 

dengan suhu, pada perlakuan perendaman dengan natrium sitrat kenaikan suhu 
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perendaman menjadi 50oC menjadikan nasi jali lebih porous sedangkan pada perlakuan 

perendaman dengan STPP dan air perendaman pada suhu 30oC dinilai lebih optimal.  Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Smith et al (1985) bahwa perlakuan perendaman natrium 

sitrat dengan kombinasi perlakuan suhu perendaman 50oC menghasilkan volume 

pengembangan tertinggi. 

 

Pada Tabel 9. pula dapat diketahui bahwa volume pengembangan nasi jali berkorelasi 

positif dengan daya serap air, warna (L), warna (a*), warna (b*), dan kadar air nasi jali 

instan setelah rehidrasi. Akan tetapi volume pengembangan berkorelasi negatif dengan 

nilai densitas kamba, waktu rekonstitusi, tekstur (hardness), dan kadar air beras jali 

instan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widowati et al (2010) bahwa semakin tinggi 

kemampuan nasi jali instan untuk menyerap air maka semakin tinggi pula pengembangan 

volume nasi jali instan saat direhidrasi. 

  

4.3.2 Daya Serap Air 

Daya serap air merupakan salah satu aspek untuk mengetahui seberapa banyak air yang 

dapat terserap ke dalam nasi jali instan. Penyerapan air akan mempengaruhi sifat fisik dan 

kimia nasi jali. Semakin tinggi daya rehidrasi atau daya serap air maka semakin besar 

nilai derajat gelatinisasi. Besarnya nilai derajat gelatinisasi menunjukkan bahwa pati yang 

telah tergelatinisasi lebih mudah larut. Pati yang telah tergelatinisasi kemudian akan 

mengalami degradasi amilosa dan amilopektin sehingga dihasilkan molekul yang lebih 

kecil. Molekul yang lebih kecil inilah yang memiliki sifat mudah larut dalam air (Yohana, 

2008 dalam Pamungkas et al., 2013). Selain itu, penyerapan air yang semakin tinggi 

disebabkan oleh tingginya porositas dari jali yang dihasilkan (Ghadge et al., 2008). Daya 

serap air yang baik dalam produk instan penting untuk memastikan bahan terekonstitusi 

sempurna. Proses rekonstitusi yang sempurna ditandai dengan konsistensi tekstur lunak, 

tidak menggumpal, dan mudah disendok (Lailiyati et al., 2014). Prienchob et al (2012) 

juga menambahkan bahwa jali yang telah matang sempurna ditandai dengan tidak adanya 

bagian yang keras dan warna putih pada bagian dalam jali secara visual.  

 

Pada hasil pengamtan pada Tabel 4. didapatkan bahwa perlakuan perendaman dengan 

natrium sitrat 0,5% pada suhu 50oC memiliki kemampuan daya serap air yang paling baik 
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yakni sebesar 170,83± 2,64%. Perlakuan perendaman natrium sitrat menghasilkan nasi 

jali instan yang mampu menyerap air lebih baik dibandingkan perlakuan perendaman 

dengan STPP dan air. Semakin tinggi konsentrasi bahan perendam memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata dengan meningkatkan kemampuan penyerapan air nasi jali instan. 

Perlakuan terbaik perendaman dengan natrium sitrat didapatkan dengan kombinasi 

dengan perlakuan panas sedangkan perendaman dengan larutan STPP dan air lebih 

optimal saat tidak ada kenaikan suhu perendaman. Semakin baiknya kemampuan 

menyerap air nasi jali instan dipengaruhi oleh porositas nasi jali instan dimana semakin 

porous nasi jali instan yang dihasilkan akan menjadikan nasi jali instan lebih mudah 

menyerap air. Hal ini sesuai pula dengan pernyataan Smith et al (1985) bahwa perlakuan 

natrium sitrat pada suhu perendaman 50oC akan meningkatkan penyerapan air dari nasi 

instan.   

 

Pada Tabel 9. dapat diketahui korelasi hubungan antara daya serap air nasi jali instan 

dengan analisis lainnya. Pada Tabel tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi daya 

serap air nasi jali instan akan ditandai dengan semakin rendahnya nilai densitas kamba, 

semakin singkat waktu rekonstitusi, semakin rendah nilai kekerasan, dan semakin rendah 

nilai kadar air beras jali instan. Semakin tinggi nilai daya serap air juga akan diikuti 

dengan semakin tingginya volume pengembangan, semakin tinggi nilai warna (L, a*, dan 

b*), dan semakin tinggi kadar air setelah rehidrasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Ghadge et al (2008) yakni tingginya penyerapan air dan rendahnya nilai densitas kamba 

menunjukkan secara selektif semakin rendahnya kerusakan pada protein dan pati selama 

proses pengeringan. 

 

4.3.3 Kekerasan 

Tingkat kekerasan/kelunakan nasi merupakan salah satu parameter untuk menunjukkan 

kepulenan nasi. Hardness atau tingkat kekerasan mengacu pada sifat tekstur yang 

ditunjukkan melalui resistensi tinggi terhadap deformasi saat diberikan gaya. Tekstur 

memiliki korelasi terhadap kandungan amilosa dan protein dari nasi (Juliano, et al., 

1981). Tekstur nasi sangat erat hubungannya dengan peristiwa retrogradasi amilosa 

setelah dingin yang dapat menyebabkan tekstur nasi yang semakin keras dan tidak 

diinginkan. Retrogradasi merupakan proses kristalisasi kembali pati yang telah 
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mengalami gelatinisasi dengan mengeluarkan cairan dan diikuti dengan peningkatan pati 

dan pembentukan kristalin. Proses ini berdasarkan pada kemampuan amilosa untuk 

berasosiasi kembali dengan sesamanya sehingga membentuk struktur yang kaku. Saat 

pasta telah mendingin, kecenderungan molekul-molekul amilosa untuk bersatu kembali 

tidak dapat ditahan lagi oleh energi kinetik. Semakin tinggi kandungan amilosa dari beras 

maka semakin cepat waktu rehidrasinya dan semakin mudah mengalami retrogradasi 

(Luna et al., 2015). Meskipun retrogradasi merupakan sifat yang tidak diinginkan, akan 

tetapi fenomena ini tidak dapat sepenuhnya dihindari (Bhattacharya, 2015). Proses 

retrogradasi sangat mudah menyerang pati yang telah tergelatinisasi oleh karena pada saat 

proses gelatinisasi ikatan hidrogen antar dan intra-molekul diantara granula pati 

terganggu (Rewthong et al., 2011). Faktor-faktor pendukung terjadinya retrogradasi 

adalah pH netral, suhu yang rendah, derajat gelatinisasi yang rendah, tingginya 

konsentrasi amilosa pada bahan, tidak adanya percabangan ikatan molekul, serta tidak 

adanya surface active agent atau senyawa pembasah (Koswara, 2009). Selain itu, 

kepulenan nasi dipengaruhi pula oleh keberadaan monogliserida pada nasi dimana 

monogliserida dapat meningkatkan kepulenan pada nasi (Widowati et al., 2010). 

Kepulenan nasi sendiri merupakan gabungan dari kekerasan, kelengketan, kelunakan, dan 

sifat remah nasi. Tekstur nasi jali yang telah matang berkorelasi dengan kecepatan 

pendinginan dan retrogradasi pati (Chen et al., 2014).   

 

Pada hasil penelitian pada Tabel 4. dapat diketahui bahwa nilai kekerasan yang paling 

rendah ada pada perlakuan perendaman dalam larutan STPP 0,5% pada suhu 30oC yakni 

sebesar 229,33 ± 22,29 gf. Semakin rendah nilai hardness menandakan nasi memiliki 

tekstur yang makin lunak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widowati et al (2010) yang 

menyatakan bahwa pemberian garam fosfat (STPP) dapat mencegah terjadi retrogradasi 

pada granula pati selama pendinginan maupun peningkatan suhu setelah pendinginan. Hal 

ini disebabkan fosfat berperan sebagai senyawa yang mengion pada produk yang berasal 

dari pati. Hal ini sesuai pula dengan pernyataan Hendra et al, 2013 dalam Cahyanty, 2016 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi kandungan fosfat dalam produk maka akan 

dihasilkan produk nasi instan yang semakin lunak. Perlakuan perendaman dengan bahan 

kimia memiliki tingkat kelunakan yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan 

perendaman hanya dengan air.  



55 

 

 

 

Pada Tabel 9. dapat dilihat pula hubungan korelasi tingkat kekerasan (hardness) dengan 

aspek lain dari nasi jali instan. Tingkat kekerasan nasi jali instan memiliki korelasi yang 

positif dengan nilai densitas kamba, waktu rekonstitusi, dan kadar air beras jali instan. 

Akan tetapi tingkat kekerasan nasi jali instan memiliki korelasi negatif dengan volume 

pengembangan, daya serap air, warna (L, a*, b*), dan kadar air nasi jali setelah rehidrasi.  

 

4.3.4 Kadar Air 

Kadar air suatu bahan pangan sangat berpengaruh pada proses kimia, enzimatis, dan 

mikrobiologis. Kadar air dapat mempengaruhi pula sifat fisik dari suatu bahan (Lailiyati 

et al., 2014).  Pada hasil penelitian pada Tabel 4. kadar air nasi jali setelah rehidrasi dapat 

dilihat perlakuan perendaman natrium sitrat 0,5% pada suhu 50oC memiliki kadar air yang 

paling tinggi yakni sebesar 65,50 ± 1,23%. Perendaman dengan menggunakan natrium 

sitrat menghasilkan kadar air yang lebih tinggi dibandingkan perendaman dengan STPP 

dan air. Kenaikan suhu perendaman pada perlakuan natrium sitrat menghasilkan kadar air 

nasi jali setelah rehidrasi yang lebih tinggi, sebaliknya pada perlakuan perendaman 

dengan STPP dan air kenaikan suhu perendaman memberikan kadar air nasi jali yang 

lebih rendah dibandingkan dengan perendaman pada suhu 30oC. Konsentrasi larutan 

perendam tidak memberikan banyak pengaruh yang berbeda pada kadar air nasi jali yang 

telah direhidrasi.   

 

Pada Tabel 9. dapat dilihat korelasi dan hubungan kadar air nasi jali sesudah rehidrasi 

dengan analisis lainnya. Kadar air nasi jali setelah rehidrasi memiliki korelasi positif 

dengan volume pengembangan, daya serap air, warna (a*), dan warna (b*). Kadar air nasi 

jali setelah rehidrasi juga memiliki korelasi negatif dengan nilai densitas kamba, waktu 

rekonstitusi, tekstur, warna (L), dan kadar air beras jali instan.  

 

4.3.5 Warna 

Warna menjadi salah satu aspek penting dalam produk nasi jali instan oleh karena warna 

mempengaruhi penampakan suatu produk yang kemudian akan berkaitan dengan 

penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Selain itu, warna dapat menjadi 

indikator kesegaran dan kualitas dari produk makanan. Metode CIELAB merupakan salah 

satu metode pengukuran warna yang sering digunakan. Penyajian pengukuran warna 
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dinyatakan dalam L (lightness), a* dan b*. L atau lightness menyatakan kecerahan warna 

produk, a* menyatakan merah/hijau, b* kuning/biru (MacDougall, 2002).  

 

Berdasarkan pada hasil penelitian pada Tabel 5. dapat diketahui nilai L tertinggi ada pada 

perlakuan perendaman dengan air pada suhu 30oC yakni 72,68 ± 0,26. Menurut Widowati 

et al (2010) selama proses pembuatan nasi jali instan terjadi penurunan warna khususnya 

kecerahan yang dapat terjadi akibat adanya reaksi antara asam-asam amino bebas dengan 

monosakarida selama proses pembuatan nasi jali instan terutama terjadi saat proses 

pengeringan. Perlakuan suhu perendaman yang lebih tinggi (50oC) memiliki tingkat 

kecerahan yang lebih rendah. Perlakuan perendaman dengan natrium sitrat dan STPP 

menyebabkan tingkat kecerahan nasi jali instan menurun. Perendaman dengan 

mengggunakan larutan STPP memiliki tingkat kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan 

perendaman dengan menggunakan natrium sitrat. Semakin tinggi konsentrasi bahan 

perendam menyebabkan tingkat kecerahan menurun pula. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Widowati et al (2010) bahwa produk dengan penambahan fosfat memiliki 

derajat putih (tingkat kecerahan) yang lebih tinggi.  

 

Berdasarkan pada Tabel 5. pula didapatkan bahwa nilai a* tertinggi ada pada perlakuan 

perendaman dengan natrium sitrat 0,5% pada suhu 50oC yakni sebesar 0,00 ± 0,10. 

Perendaman dengan menggunakan natrium sitrat menyebabkan nilai a* meningkat 

sedangkan perendaman dengan menggunakan STPP menyebabkan nilai a* menurun. 

Pada nilai b* didapatkan pula perendaman dalam bahan kimia menyebabkan nilai b* yang 

semakin menurun dibandingkan dengan perendaman air pada suhu 30oC. Nilai b* pada 

perlakuan perendaman dengan menggunakan STPP lebih rendah dibandingkan dengan 

perlakuan perendaman dengan menggunakan natrium sitrat.  

 

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan warna pada nasi jali instan yang direndam 

dalam bahan perendam dan kontrol (air) adalah ketidakstabilan pigmen warna jali pada 

perlakuan pemanasan, perubahan pH terutama asam, dan proses pengolahan lainnya. 

Proses ini dapat menyebabkan karoten terlarut sehingga warna pada jali dapat meningkat 

maupun menurun (MacDougall, 2002). Selain itu menurut Widowati (2007) suhu 

perendaman juga berpengaruh pada warna terutama kecerahan relatif dari beras pasca 
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tanak. Hal ini disebabkan oleh karena suhu perendaman dapat mempengaruhi aktivitas 

enzim terutama enzim amilase penghasil gula terutama glukosa. Aktivitas enzim amilase 

optimal pada suhu 60oC. 

  

Pada Tabel 9. hasil uji korelasi didapatkan tingkat kecerahan nasi jali instan memiliki 

korelasi positif dengan volume pengembangan, waktu rekonstitusi, daya serap air, 

intensitas warna (nilai a* dan b*), dan kadar beras jali instan namun memiliki korelasi 

negatif dengan densitas kamba, tekstur, dan kadar air setelah rehidrasi. Untuk parameter 

intensitas warna (a* dan b*) memiliki korelasi positif dengan volume pengembangan, 

daya serap air, tingkat kecerahan (L) dan kadar air nasi jali setelah rehidrasi. Akan tetapi 

intensitas warna memiliki korelasi negatif dengan nilai densitas kamba, waktu 

rekonstitusi, tekstur, dan kadar air beras jali instan. 

 

4.4 Perlakuan Bahan dan Suhu Perendam Terbaik 

Berdasarkan pada hasil penelitian dari berbagai macam perlakuan perendaman dapat 

diketahui bahwa perlakuan perendaman dengan menggunakan larutan natrium sitrat 0,5% 

pada suhu 50oC merupakan perlakuan terbaik yang memiliki karakteristik terbaik. 

Perlakuan perendaman larutan natrium sitrat 0,5% pada suhu 50oC menghasilkan beras 

jali instan yang memiliki nilai densitas kamba terendah, dan kadar air beras jali instan 

yang paling kering sehingga memiliki umur simpan yang panjang serta nasi jali instan 

dengan volume pengembangan dan daya serap air paling tinggi, waktu rekonstitusi paling 

cepat, nasi jali yang lunak, dan kadar air nasi jali setelah rehidrasi yang paling tinggi.  

 

4.5 Metode Rehidrasi 

Nasi instan perlu direhidrasi terlebih dahulu sebelum disajikan. Kualitas nasi instan 

setelah rehidrasi sangat mempengaruhi penerimaan konsumen (Chen et al.,2014). 

Rehidrasi merupakan proses kompleks yang bertujuan untuk memulihkan sifat bahan 

baku ketika bahan kering dihubungkan dengan air. Selain itu, rehidrasi dapat digunakan 

untuk mengukur kerusakan bahan yang disebabkan oleh proses pengeringan dan 

perlakuan pendahuluan sebelum dehidrasi yang dapat mengubah struktur serta komposisi 

dari jaringan tumbuhan (Lewicki, 1998). 
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Pada penelitian kali ini digunakan 2 teknik rehidrasi yang sering dilakukan. Metode 

pertama adalah dengan cara merebus nasi jali dalam air dan metode kedua adalah 

memasak nasi jali dalam rice cooker. Proses pemasakan/rehidrasi menggunakan 

perbandingan nasi jali instan : air = 1 : 10. Metode pemasakan rice cooker merupakan 

pemasakan dengan tekanan tinggi yang akan menyebabkan pati dalam jali tergelatinisasi 

(Pamungkas et al., 2013). Proses rehidrasi pada suhu tinggi akan menghasilkan produk 

dengan sifat penyerapan air dan pengembangan yang lebih mudah dan lebih baik. Pada 

rice cooker, thermostat terletak di bagian bawah pemasak yang akan mematikan pemanas 

secara otomatis saat air telah sepenuhnya terserap dan suhu mulai meningkat secara cepat. 

Rice cooker pada umumnya mulai mendidih pada menit ke-13 dan mencapai suhu 

maksimum pada bagian bawah (102oC) di menit ke-17. Total waktu pemasakan biasanya 

25-26 menit. Pada pemasakan dengan kompor gas biasanya mulai mendidih pada menit 

ke-9 dan suhu maksimal bagian bawah mencapai 106oC yang tercapai pada menit ke-14. 

Total waktu pemasakan kompor gas 14,5 menit (Luh, 1991). Prinsip pemasakan pada 

kompor gas dan rice cooker pada umumnya sama hanya perbedaannya terletak pada 

sumber energi panas dari uap, pembakaran gas atau listrik. (Luh, 1991). 

 

Pada Tabel 6. dapat dilihat pula perlakuan perebusan memiliki waktu rekonstitusi yang 

lebih singkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rowtheng et al (2011) pemasakan dengan 

menggunakan rice cooker membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan 

pemasakan dengan perebusan. Hal ini menyebabkan lebih banyak pati yang terlarut 

keluar selama pemasakan pada metode rice cooker dibandingkan perebusan. 

 

Pada Tabel 7. dapat dilihat bahwa perlakuan perebusan memiliki volume pengembangan, 

dan daya serap air yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan rehidrasi dengan 

menggunakan rice cooker. Dari hasil penelitian didapatkan pula tekstur yang lebih lunak 

dengan nilai hardness yang lebih kecil didapatkan melalui metode rehidrasi perebusan 

dibandingkan dengan perlakuan rice cooker. Menurut Juliano & Perez (1983) pada 

pemasakan dengan menggunakan metode perebusan air untuk pemasakan lebih dapat 

diprediksi jumlahnya dibandingkan dengan rice cooker. Pada prakteknya pemasakan 

dengan rice cooker menghasilkan nasi yang kering pada lapisan permukaannya dan lebih 

lembab pada lapisan bawahnya. Sedangkan perebusan dapat menurunkan kekerasan atau 
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mengurangi kekerasan dari nasi dan meningkatkan kelengketan dari nasi (Chen et al., 

2014). Tingkat kematangan nasi pada metode rehidrasi perebusan lebih seragam 

dibandingkan dengan rice cooker. Juliano & Perez (1983) juga mengungkapkan bahwa 

tekstur akan berkorelasi positif pada air yang terserap ke dalam bahan dimana semakin 

banyak air yang terserap maka tekstur akan semakin lunak. Dengan demikian rehidrasi 

dengan metode perebusan menghasilkan karakteristik fisik seperti penyerapan air, 

presentase pengembangan volume, waktu rekonstitusi dan tingkat kekerasan yang lebih 

baik dibandingkan metode rehidrasi rice cooker.   

 

Pada Tabel 7. dapat dilihat pula kadar air nasi jali setelah rehidrasi yang didapatkan pada 

perlakuan rehidrasi perebusan memiliki persen yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan rice cooker. Kadar air akan mempengaruhi tekstur dari nasi jali baik pada 

metode perebusan maupun rice cooker (Juliano & Perez, 1983). Akan tetapi dalam hal ini 

waktu rehidrasi dan kadar air dari nasi jali tidak benar-benar berkorelasi oleh karena tipe 

pemasakan merupakan faktor yang lebih penting (Juliano, et al., 1981) 

 

Pada Tabel 8. dapat dilihat warna nasi jali instan yang direhidrasi dengan perebusan dan 

rice cooker menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Dari nilai L atau kecerahan, 

perlakuan rehidrasi dengan rice cooker menghasilkan warna nasi jali yang lebih cerah 

dibandingkan dengan perebusan. Hal ini dapat disebabkan oleh karena suhu pemanasan 

pada metode perebusan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rice cooker. Dari nilai a* 

perebusan memiliki nilai a* yang lebih tinggi sedangkan dari nilai b* perlakuan rice 

cooker memiliki nilai b* yang lebih tinggi.  Hal ini sesuai dengan pernyataan Lanier & 

Sistrunk (1979) bahwa pemasakan dengan metode elektrik menghasilkan warna yang 

lebih cerah dibandingkan dengan perebusan. Selain itu rendahnya nilai a* disebabkan 

oleh semakin banyaknya karoten yang hilang dibandingkan pada proses perebusan. 

(Lanier & Sistrunk, 1979).  

 

  


