
 

5. PEMBAHASAN 

 

Penelitian dengan topik beras merah diharapkan dapat memberi peluang pilihan diet 

bagi penderita diabetes yang jumlahnya di Indonesia semakin meningkat. Saat ini telah 

tersedia beras khusus untuk penderita diabetes yang dikenal dengan nama beras Taj 

Mahal. Namun, beras ini harus diimpor dari India dan harganya lebih mahal bila 

dibandingkan dengan beras lokal. Indonesia merupakan negara agraris yang mampu 

memproduksi beras sendiri. Oleh karena itu, pada penelitian ini, dicari metode yang 

dapat diaplikasikan pada beras lokal, sehingga beras ini layak dan aman untuk 

dikonsumsi oleh para penderita diabetes. 

 

5.1 Karakteristik Fisik Beras Merah dengan Adanya Perlakuan 

 
Pada penelitian ini ada dua macam perlakuan yaitu perlakuan pemanasan dan perlakuan 

penyosohan. Jika beras tidak mengalami perlakuan penyosohan berarti hanya 

mengalami perlakuan penyelepan (beras pecah kulit), sedangkan bila mengalami 

perlakuan penyosohan, berarti beras mengalami penghilangan kulit ari atau dikenal 

dengan istilah pemolesan beras. Karakteristik beras merah setelah mengalami perlakuan 

dapat dilihat pada Gambar 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.  

  

Gambar 5 menunjukkan bahwa warna beras merah selep dengan perlakuan pengukusan 

tidak terlihat berbeda nyata dengan kontrol. Hal yang sama terlihat pada Gambar 7 

(microwave) dan 9 (parboiling). Warna beras merah selep kontrol dan perlakuan tidak 

terlihat adanya perbedaan. Sedangkan pada Gambar 6 (pengukusan), 8 (microwave), 

dan 10 (parboiling) menunjukkan karakteristik beras merah sosoh. Berdasarkan gambar 

tersebut terlihat bahwa warna beras dari tiap perlakuan tidak berbeda nyata. Namun, 

warna beras perlakuan lebih putih daripada beras kontrol. Hal ini dapat terjadi karena 

menurut Ernawati (2006), beras merah memiliki warna kemerahan dikarenakan pada 

kulit arinya mengandung pigmen merah antosianin. Akibat adanya perlakuan 

pemanasan menggunakan air atau uap air, pigmen antosianin pada beras merah menjadi 

hilang karena pigmen antosianin bersifat larut air (Fennema, 1985). Jika dibandingkan 

karakteristik warna beras merah selep dan sosoh, dapat dilihat bahwa warna beras 
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merah selep lebih gelap daripada beras merah sosoh karena masih adanya kulit ari pada 

beras merah selep. 

 

5.2 Analisis Pengujian Kadar Amilosa Beras Merah 

 
Menurut Taierasmus (2007), senyawa penyusun pati adalah amilosa dan amilopektin. 

Amilopektin bersifat lebih mudah dicerna daripada amilosa, sehingga bila rasio amilosa 

dan amilopektin tinggi, maka pati akan lebih lambat dicerna, sehingga proses 

pemecahannya menjadi gula sederhana menjadi lebih lambat. Hal ini dikarenakan dalam 

tubuh amilosa akan membentuk gel, sehingga proses pencernaannya menjadi lebih 

lambat. Akibatnya, kadar gula darah seseorang tidak meningkat dengan cepat, sehingga 

mengurangi kebutuhan insulin dalam tubuh. 

 

Dari hasil pengujian kadar amilosa (lihat Tabel 3 dan Gambar 11), dapat diketahui 

bahwa kadar amilosa beras merah selep kontrol adalah 182457,4 ppm dan kadar amilosa 

beras merah sosoh kontrol adalah 156976,5 ppm. Selain itu dapat diketahui pula bahwa 

dengan perlakuan pemanasan baik pengukusan, parboiling maupun microwave, kadar 

amilosa beras selep dapat meningkat dibandingkan dengan kontrol. Peningkatan kadar 

amilosa ini berbeda nyata untuk setiap perlakuan pada tingkat kepercayaan 95%.  

 

Pada perlakuan pengukusan, kadar amilosa beras merah selep tertinggi adalah pada 

pengukusan 10 menit yaitu 357132,8 ppm. Sedangkan kadar amilosa tertinggi pada 

beras merah sosoh adalah pada pengukusan 10 menit yaitu 299016,8 ppm. Dari 

perlakuan pengukusan ini, kadar amilosa akan semakin menurun dengan semakin 

lamanya waktu pemanasan. Menurut Baianu (1992), pati disusun oleh amilosa dan 

amilopektin. Amilosa merupakan polisakarida yang linier (lurus) terdiri dari 25 – 1300 

unit α-D-glukosa yang bergabung dengan α-1,4-rantai glikosidik. Sedangkan 

amilopektin adalah molekul bercabang, yang terdiri dari 105 sampai 106 unit α-D-

glukosa tergabung dengan α-1,6-rantai glikosidik. Dengan adanya proses pemanasan 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur pada amilosa dan amilopektin. 

Menurut Fennema (1985), dengan adanya panas menyebabkan molekul pati bergetar, 

sehingga ikatan α-1,6 glikosidik akan terputus lebih dahulu. Pemutusan ini dikarenakan 
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ikatan α-1,6 bersifat lebih tidak stabil dibandingkan ikatan α-1,4. Jika ikatan α-1,6 

glikosidik terputus, maka molekul amilopektin yang mempunyai rantai cabang akan 

berubah struktur menjadi amilosa yang mempunyai rantai lurus. Jadi, dengan semakin 

banyak ikatan α-1,6 yang terputus menyebabkan jumlah amilosa pada beras semakin 

meningkat. 

 

Namun, ketika pengukuran dilanjutkan hingga 20 menit dan 30 menit, kadar amilosa 

justru semakin menurun. Hal ini dikarenakan pemanasan lebih lanjut akan 

menyebabkan ikatan α-1,4 juga ikut terputus, sehingga molekul amilosa terpecah 

menjadi molekul yang lebih sederhana (Fennema, 1985). Jadi, dengan bertambahnya 

waktu pemanasan menyebabkan jumlah amilosa pada beras semakin menurun. 

 

Sedangkan pada perlakuan parboiling, kadar amilosa tertinggi beras merah selep adalah 

pada perlakuan parboiling 30 menit, yaitu 336354,8 ppm. Sedangkan kadar amilosa 

tertinggi beras merah sosoh adalah pada perlakuan parboiling 30 menit, yaitu 308420,5 

ppm. Berbeda dengan perlakuan pengukusan, pada perlakuan parboiling, dengan 

semakin meningkatnya waktu pemanasan, maka kadar amilosa pada beras juga semakin 

meningkat. Hal itu terjadi karena metode parboiling merupakan metode pemanasan 

yang menggunakan tekanan. Dengan adanya tekanan ini mungkin menyebabkan getaran 

molekul pati menjadi lebih kecil, sehingga jumlah ikatan α-1,6 yang terputus juga lebih 

sedikit. Agar ikatan α-1,6 yang terputus lebih banyak, maka dibutuhkan waktu 

pemanasan yang lebih lama. Jadi, dengan semakin lamanya waktu parboiling, maka 

jumlah ikatan α-1,6 yang terputus lebih banyak, sehingga jumlah amilosa yang 

terbentuk juga semakin meningkat. 

 

Selain itu, dapat diketahui bahwa dengan perlakuan microwave, kadar amilosa tertinggi 

pada beras merah selep adalah pada perlakuan microwave 5 menit yaitu 254898,1 ppm. 

Begitu juga pada beras merah sosoh, kadar amilosa tertinggi pada perlakuan microwave 

5 menit, yaitu 188620,7 ppm. Dengan semakin lamanya waktu pemanasan dengan 

microwave, maka kadar amilosa semakin meningkat. Hal itu dapat terjadi karena 

dengan semakin meningkatnya waktu pemanasan dengan microwave, maka getaran 
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molekul pati akan semakin besar, sehingga jumlah ikatan α-1,6 yang terputus semakin 

banyak (Fennema, 1985). Jadi, jumlah amilosa pada beras akan semakin meningkat. 

 

Namun, jika dibandingkan antar perlakuan pemanasan, perlakuan microwave 

menghasilkan kadar amilosa yang paling rendah. Hal itu dikarenakan waktu pemanasan 

dengan microwave paling singkat jika dibandingkan perlakuan pengukusan dan 

parboiling. Dengan singkatnya waktu pemanasan menyebabkan getaran molekul pati 

juga berlangsung singkat. Akibatnya, jumlah ikatan α-1,6 yang terputus sedikit. Jika 

ikatan α-1,6 yang terputus sedikit, maka jumlah amilosa yang terbentuk juga sedikit 

(Fennema, 1985). 

 

Jika dilihat dari ada tidaknya perlakuan penyosohan, kadar amilosa beras merah 

selep lebih tinggi daripada beras merah sosoh. Hal ini dapat terjadi karena pada 

kulit ari beras mengandung pati (Ramezanzedeh et al., 2000), di mana pati 

tersusun dari amilosa dan amilopektin. Selain itu, jika dibandingkan dengan hasil 

pengujian sensoris pada parameter tekstur dan kelengketan (Gambar 18 dan 19), 

diketahui bahwa tekstur beras merah selep lebih keras dan lebih tidak lengket. 

Hal itu mengingat yang dikatakan Hanny (2002), beras dengan kadar amilosa 

tinggi bila dimasak, nasinya kering dan kurang empuk serta menjadi keras bila 

didinginkan. 

 

5.3 Analisis Pengujian Kadar Serat Pangan (Total Dietary Fiber) 

 
Menurut Joseph (2002), serat pangan merupakan bagian yang dapat dimakan dari 

tanaman atau karbohidrat analog yang resisten terhadap pencernaan dan absorpsi pada 

usus halus dengan fermentasi lengkap atau parsial pada usus besar. Menurut 

Damayanthi et al (2007), serat pangan ada 2 macam yaitu serat larut air (soluble fiber) 

dan serat tidak larut air (non soluble fiber). Yang termasuk serat tidak larut air antara 

lain selulosa, hemiselulosa dan lignin. Sedangkan yang termasuk serat larut air antara 

lain pektin, gum, gel dan mucilages. 
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Dari hasil pengujian kadar serat pangan (lihat Tabel 4 dan Gambar 12), dapat diketahui 

bahwa dengan adanya perlakuan pemanasan dapat meningkatkan kadar serat pangan 

beras. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbedaan nyata dari tiap perlakuan pada 

tingkat kepercayaan 95%. Kadar serat pangan beras merah selep kontrol adalah 5,01% 

sedangkan pada beras merah sosoh kontrol adalah 4,23%. Hal ini terjadi karena serat 

pangan ada yang bersifat larut air, sehingga serat ini dapat meresap ke dalam endosperm 

beras menggunakan media uap air. Menurut Nutrition Data (2007), di dalam gabah 

terdapat serat pangan sebanyak 24,8 g dalam 118 g bahan. Jadi, serat larut yang 

jumlahnya sekitar sepertiga dari total serat pangan akan meresap ke dalam endosperm 

beras (Calixto et al., 2000).  

 

Pada perlakuan pengukusan, kecenderungan peningkatan kadar serat pangan atau total 

dietary fiber (TDF) sama dengan kecenderungan pada kadar amilosa. Dengan semakin 

lamanya waktu pengukusan, justru kadar serat pangan semakin rendah. Kadar TDF 

beras merah selep tertinggi pada pengukusan 10 menit, yaitu sebesar 5,86%. Begitu juga 

pada beras merah sosoh, kadar TDF tertinggi pada pengukusan 10 menit, yaitu sebesar 

5,34%. Hal itu disebabkan karena metode pengukusan menggunakan media uap air 

panas, sehingga serat pangan yang larut air akan bermigrasi dalam endosperm beras 

pada waktu 10 menit (Salunkhe and Despande, 1991). Jika pemanasan dilanjutkan 

hingga 20 menit dan 30 menit ternyata kadar TDF pada beras akan semakin menurun. 

Hal itu dikarenakan metode pengukusan tidak menggunakan tekanan seperti pada 

metode parboiling. Dengan tidak adanya tekanan ditambah dengan semakin lamanya 

waktu pemanasan menyebabkan serat yang sudah bermigrasi dalam endosperm beras 

akan terdorong keluar dari endosperm (Janarto, 2003).  

 

Sedangkan pada perlakuan parboiling, kecenderungan peningkatan TDF berbanding 

terbalik dengan perlakuan pengukusan. Dengan semakin meningkatnya waktu 

parboiling, maka kadar TDF semakin meningkat. Kadar TDF pada beras merah selep 

tertinggi adalah pada perlakuan parboiling 30 menit, yaitu sebesar 6,41%. Sedangkan 

pada beras merah sosoh, kadar TDF tertinggi sebesar 5,78% pada perlakuan parboiling 

30 menit. Pada parboiling 10 dan 20 menit, kadar TDF beras lebih rendah daripada 

parboiling 30 menit. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya tekanan, serat larut 
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semakin meresap dalam endosperm beras dan sedikit mungkin keluar dari gabah 

(Janarto, 2003). Jadi, dengan semakin lama waktu parboiling, maka serat yang masuk 

dalam endosperm beras juga semakin banyak.  

 

Pada perlakuan dengan microwave, peningkatan kadar TDF berbeda dengan 

peningkatan kadar amilosa. Kadar TDF akan meningkat sampai 4 menit, lalu pada 

microwave 5 menit justru menurun drastis (lebih rendah daripada kadar TDF microwave 

3 menit). Kadar TDF pada beras merah selep tertinggi adalah pada perlakuan 

microwave 4 menit, yaitu sebesar 6,75% dan pada beras merah sosoh adalah 6,28% 

pada microwave 4 menit. Hal ini menunjukkan bahwa waktu optimum microwave untuk 

memaksimalkan jumlah serat yang bermigrasi dari gabah ke endosperm adalah 4 menit. 

Jika waktu pemanasan diperpanjang menjadi 5 menit maka justru akan menyebabkan 

kehilangan serat pangan karena serat larut yang sudah meresap dalam endosperm beras 

menjadi keluar dari endosperm karena waktu pemanasan lebih lama (Decareau & 

Peterson, 1986). Sedangkan pada microwave 3 menit dan 4 menit, serat akan meningkat 

dengan bertambahnya waktu pemanasan karena jumlah serat larut yang meresap dalam 

endosperm semakin banyak (Ramezanzadeh et al., 2000). 

 

Jika dibandingkan dari ketiga perlakuan tersebut, dapat diketahui bahwa yang 

menghasilkan kadar TDF tertinggi adalah microwave 4 menit, kemudian diikuti oleh 

parboiling 30 menit dan yang terendah adalah pengukusan 10 menit. Jika dilihat lebih 

lanjut, diketahui bahwa kadar TDF pada beras merah selep pengukusan 10 menit lebih 

rendah daripada beras merah selep parboiling 20 menit dan microwave 3 menit. Hal ini 

menunjukkan bahwa perpindahan serat yang terbaik adalah menggunakan metode 

microwave dan parboiling. Proses pengukusan tidak efektif untuk meningkatkan 

kandungan serat pangan beras merah. 

 

Berdasarkan pada ada tidaknya proses penyosohan, dapat diketahui bahwa beras merah 

sosoh mengalami penurunan kadar TDF, namun tetap lebih tinggi daripada kontrol. 

Penurunan tersebut dikarenakan adanya kehilangan serat karena proses penghilangan 

kulit ari beras saat penyosohan. Menurut Ramezanzadeh et al (2000), karbohidrat utama 

pada kulit ari beras adalah hemiselulosa, selulosa, pati dan beta glukan, di mana 
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hemiselulosa, selulosa dan beta glukan merupakan serat pangan. Jadi, jika dilakukan 

penyosohan, maka kadar serat pangan beras akan menurun dibandingkan beras yang 

tidak mengalami penyosohan karena telah terjadi kehilangan kulit ari. 

 

5.4 Analisis Pengujian Proksimat Beras Merah  

 
Dari hasil pengujian amilosa dan serat pangan, dapat diketahui beras yang memiliki 

kandungan amilosa dan serat pangan tertinggi dari setiap perlakuan pemanasan. Beras 

yang terbaik adalah beras dengan pengukusan 10 menit, parboiling 30 menit dan 

microwave 3, 4, dan 5 menit. Untuk perlakuan microwave, kadar amilosa yang tertinggi 

adalah microwave 5 menit, sedangkan untuk kadar TDF yang tertinggi adalah 

microwave 4 menit. Dari beras-beras yang terbaik tersebut, kemudian diuji proksimat 

meliputi kadar air, abu, lemak, protein dan karbohidrat. 

 

5.4.1 Analisis Pengujian Kadar Air 

 
Menurut Winarno (1997), air merupakan komponen penting dalam bahan makanan 

karena air dapat mempengaruhi penampakan, tesktur, serta cita rasa makanan. 

Sedangkan menurut Arpah (1993), kelembaban dapat mempengaruhi kualitas beras. 

Jika kadar air beras terlalu tinggi, beras akan menjadi cepat rusak. Beras dengan kadar 

air 12% dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Selain itu, terdapat syarat mutu beras 

yang ditetapkan oleh BULOG, yaitu beras memiliki kadar air maksimal 14%.  

 

Hasil pengujian kadar air dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 13. Berdasarkan hasil 

pengujian, didapatkan kadar air beras merah selep adalah 11,67%(wb) dan kadar air 

beras merah sosoh adalah 12,27%(wb). Dengan adanya perlakuan pemanasan, kadar air 

beras merah selep dan sosoh lebih rendah dibandingkan dengan kontrol. Kadar air dari 

setiap perlakuan  menunjukkan ada perbedaan nyata pada tingkat kepercayaan 95%. 

Padahal sebelum pengujian telah dilakukan proses pengeringan gabah secara bersamaan 

hingga kadar air gabah mencapai 10% agar gabah dapat digiling menjadi beras. 

Peningkatan kadar air terjadi karena pengujian kadar air tidak langsung dilakukan 

setelah gabah digiling menjadi beras. Beras tersebut telah melalui proses penyimpanan. 

Menurut Sudarmadji et al (1989), suatu bahan yang telah mengalami pengeringan 
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ternyata lebih bersifat higroskopis (bersifat mudah menyerap air) daripada bahan 

asalnya. Jadi, kadar air beras merah ketika diuji adalah di atas 10%. 

 

Kadar air beras dengan perlakuan pemanasan lebih rendah daripada beras kontrol. Hal 

ini menunjukkan beras yang mengalami perlakuan pemanasan lebih sulit menyerap air 

(kemampuan higroskopisnya lebih rendah daripada kontrol). Hasil pengujian ini sesuai 

dengan yang dikatakan Otegbayo et al (2001), beras yang mengalami perlakuan 

pemanasan (dalam hal ini parboiling), mempunyai ikatan yang kuat antara sel 

endosperm. Hal ini menyebabkan terjadi penurunan kecepatan penetrasi air dalam bulir 

beras, sehingga kadar air beras yang mengalami pemanasan akan lebih rendah daripada 

kontrol.  

 

Selain itu, jika dilihat dari ada tidaknya perlakuan penyosohan, kadar air beras merah 

sosoh lebih tinggi daripada beras merah selep. Hal itu terjadi karena beras merah sosoh 

telah kehilangan kulit ari, sehingga lebih mudah menyerap air. Jika dilihat secara 

keseluruhan, kadar air beras merah kontrol dan yang mengalami perlakuan pemanasan 

masih memenuhi syarat mutu beras menurut BULOG yaitu di bawah 14% (Arpah, 

1993). 

 

5.4.2 Analisis Pengujian Kadar Abu 

 
Menurut Winarno (1997), kadar abu ada hubungannya dengan kandungan mineral suatu 

bahan. Hasil pengujian kadar abu beras merah dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 

14. Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa kadar abu beras merah selep kontrol adalah 

1,56%(wb), sedangkan kadar abu beras merah sosoh adalah 1,30%(wb). Dengan adanya 

perlakuan pemanasan, kadar abu beras merah selep dan sosoh justru menurun. Menurut 

Janarto (2003), kegunaan dari teknik penguapan pada beras adalah untuk mengekalkan 

kandungan vitamin maupun mineral di kulit ari agar terserap masuk ke dalam 

endosperma beras. Namun, menurut Fennema (1985), kadar mineral dalam bahan 

pangan dapat berkurang bila kontak dengan air dan melalui pemanasan. Menurut 

Nutrition Data (2007), gabah beras mengandung mineral seperti mangan, magnesium, 

fosfor, dan zat besi. Jadi, pada penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi kehilangan 

mineral dalam jumlah yang lebih besar daripada mineral yang berpindah dari gabah ke 
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dalam endosperm beras. Akibatnya, kadar mineral beras merah perlakuan lebih rendah 

daripada beras kontrol. 

 

Menurut Ramezanzadeh et al (2000), kulit ari beras mengandung mineral dalam jumlah 

kecil, yaitu besi, aluminium, kalsium, klorin, natrium, kalium, magnesium, mangan, 

fosfor, silikon dan seng. Jadi, dengan adanya perlakuan penyosohan, mineral dari kulit 

ari beras dapat menjadi hilang. Hal itu dapat dilihat dari hasil pengujian bahwa kadar 

abu beras merah sosoh lebih rendah daripada beras merah selep.  

 

5.4.3 Analisis Pengujian Kadar Lemak 

 
Hasil pengujian kadar lemak dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 15. Dari Tabel 5 

dapat diketahui kadar lemak beras merah selep adalah 4,46%(wb), sedangkan kadar 

lemak beras merah sosoh adalah 2,90%(wb). Dari perlakuan pemanasan, kadar lemak 

pada beras merah mengalami perubahan. Dengan perlakuan pengukusan 10 menit dan 

microwave 4 menit pada beras selep dan perlakuan pengukusan 10 menit, microwave 3 

menit, microwave 4 menit dan parboiling 30 menit pada beras sosoh, kadar lemak beras 

merah lebih tinggi daripada kontrol. Hal itu dikarenakan adanya peresapan lemak dari 

gabah ke endosperm beras (Ramezanzadeh et al., 2000). Namun, dengan perlakuan 

microwave 3 menit, microwave 5 menit, dan parboiling 30 menit pada beras selep dan 

perlakuan microwave 5 menit pada beras sosoh menyebabkan penurunan kadar lemak 

beras merah. Hal itu dapat terjadi karena menurut Otegbayo et al (2001), penurunan 

kadar lemak dapat disebabkan karena perusakan globula lemak yang terjadi karena 

peningkatan suhu dan tekanan selama parboiling. 

 

Menurut Damayanthi et al (2003), lemak merupakan komponen utama pada kulit ari 

beras. Kandungannya sebesar 15–20%. Selain itu, menurut Ramezanzadeh et al (2000), 

kulit ari beras mengandung tiga asam lemak utama yaitu asam palmitat, asam oleat dan 

asam linoleat, yang merupakan asam lemak tak jenuh. Jadi, jika dilihat dari ada tidaknya 

perlakuan penyosohan, kadar lemak beras merah sosoh menjadi lebih rendah daripada 

beras merah selep karena kehilangan kulit ari yang mengandung lemak.  
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5.4.4 Analisis Pengujian Kadar Protein 

 
Menurut Sweetpee (2007), beras merah merupakan sumber protein yang baik. Menurut 

Hoseney (1994), protein pada beras terdiri dari albumin, globulin, prolamin dan 

glutelin. Secara nutrisional, albumin dan globulin mempunyai asam amino yang 

seimbang. Pada beras mengandung asam amino lisin, triptofan dan metionin dalam 

jumlah besar. Ketiga asam amino tersebut biasanya terdapat dalam jumlah kecil pada 

serealia lain.  

 

Dari hasil pengujian (lihat Tabel 5 dan Gambar 16), dapat diketahui bahwa kadar 

protein beras merah selep adalah 15,06%(wb) dan kadar protein beras merah sosoh 

adalah 8,73%(wb). Dengan adanya perlakuan pemanasan menggunakan media uap air, 

ternyata menyebabkan kadar protein beras merah baik selep dan sosoh menurun. Hal itu 

dapat terjadi karena menurut Hoseney (1994), albumin merupakan salah satu protein 

penyusun beras yang larut air, sehingga penurunan kadar protein disebabkan oleh 

kehilangan protein albumin melalui metode pemanasan yang dilakukan menggunakan 

media uap air. 

 

Kulit ari beras mengandung 14-16% protein (Ramezanzadeh et al., 2000). Hal tersebut 

juga didukung oleh pernyataan Arpah (1993), protein, lemak, mineral dan vitamin 

terkonsentrasi pada lembaga dan lapisan luar endosperm beras. Jadi, dengan 

dilakukannya penyosohan pada beras menyebabkan kandungan proteinnya menjadi 

lebih rendah. Hal itu terbukti dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beras 

merah selep memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada beras merah sosoh.  

 

5.4.5 Analisis Pengujian Kadar Karbohidrat 

 
Hasil pengujian karbohidrat beras merah dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 17. 

Kadar karbohidrat beras merah selep adalah 67,26%(wb) dan kadar karbohidrat beras 

merah sosoh adalah 74,80%(wb). Dengan adanya proses pemanasan, ternyata dapat 

meningkatkan kadar karbohidrat beras merah. Menurut Winarno (1997), serat pangan 

adalah karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Jadi, peningkatan karbohidrat 

pada beras dengan perlakuan dikarenakan terjadi peningkatan kadar serat pangan pada 
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beras merah. Selain itu, dengan terjadinya penurunan persentase abu dan protein 

menyebabkan persentase karbohidrat menjadi meningkat. 

 

Dilihat dari peningkatan kadar karbohidrat, perlakuan menggunakan microwave (3, 4, 

dan 5 menit) menghasilkan peningkatan paling tinggi, yaitu dari 74% menjadi 84% 

Sedangkan perlakuan pengukusan 10 menit dan parboiling 30 menit peningkatannya 

dapat dikatakan tidak berbeda nyata antar keduanya, yaitu dari 74% menjadi 79%. 

Dengan adanya proses penyosohan, kadar karbohidrat pada beras merah selep lebih 

rendah daripada kadar karbohidrat beras merah sosoh. Hal itu dapat terjadi karena ada 

kehilangan kulit ari beras. Menurut Ramezanzadeh et al (2000), karbohidrat utama pada 

kulit ari beras adalah hemiselulosa, selulosa, pati dan beta glukan. Jadi, jika kulit ari 

beras dikelupas, maka akan terjadi penurunan kadar karbohidrat. 

 

5.5 Analisis Pengujian Sensoris  

 
Selain dilakukan analisis kimiawi, juga dilakukan analisis penerimaan konsumen 

terhadap nasi yang berasal dari beras merah kontrol dan yang mengalami perlakuan 

pemanasan terbaik. Parameter pengujian sensoris meliputi rasa, aroma, warna, tekstur, 

kelengketan, dan overall. Hasil pengujian sensoris dapat dilihat pada Gambar 18 (selep) 

dan 19 (sosoh). 

 

Dari Gambar 18 dan 19, dapat diketahui rasa nasi beras merah kontrol dan tiap 

perlakuan terbaik, baik selep maupun sosoh hampir sama menurut penginderaan panelis. 

Dari Gambar 18 dapat diketahui kisaran nilai penerimaan panelis terhadap rasa manis 

nasi dari beras merah selep adalah 1,5 hingga 2. Hal ini menunjukkan bahwa rasa nasi 

dari beras merah selep kontrol dan perlakuan terbaik antara tidak manis sampai kurang 

manis. Sedangkan dari Gambar 19, dapat dilihat bahwa nilai penerimaan panelis 

terhadap rasa nasi dari beras merah sosoh berkisar antara 1,8 hingga 2,5. Hal ini 

menunjukkan bahwa rasa nasi dari beras merah sosoh antara kurang manis sampai 

cukup manis. Nasi dari beras merah selep dikatakan memiliki rasa yang lebih tidak 

manis dibandingkan dari beras merah sosoh karena adanya kulit ari yang masih 

menempel pada nasi, di mana kulit ari banyak mengandung serat tetapi tidak banyak 

mengandung gula (Hanny, 2002).  
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Selain rasa, juga dilakukan penilaian terhadap aroma nasi. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata pada nasi dari beras merah kontrol dan 

perlakuan terbaik, baik selep maupun sosoh. Penilaian panelis terhadap aroma nasi dari 

beras merah selep berkisar antara 2,5 hingga 3,27. Hal itu menunjukkan bahwa aroma 

nasi beras merah selep adalah netral. Begitu juga pada nasi dari beras merah sosoh. 

Penilaian panelis berkisar antara 2,47 hingga 3. Sama seperti nasi beras merah selep, 

aroma nasi beras merah sosoh ini juga tergolong netral. 

 

Dari segi warna, penilaian panelis terhadap warna nasi beras merah selep berkisar antara 

1,2 hingga 1,8. Nilai tersebut menunjukkan bahwa warna nasi beras merah selep adalah 

sangat coklat hingga agak coklat. Sedangkan pada warna nasi beras merah sosoh, 

nilainya berkisar antara 3 hingga 3,8. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nasi beras 

merah sosoh berwarna dari putih kemerahan hingga putih. Warna nasi ini sesuai dengan 

warna beras merah yang dimasak. Dari penilaian panelis tersebut dapat dilihat bahwa 

warna nasi beras merah selep lebih gelap daripada nasi beras merah sosoh. Perbedaan 

warna tersebut dikarenakan masih adanya kulit ari yang menempel pada nasi beras 

merah selep, sehingga warnanya lebih gelap daripada nasi beras merah sosoh. 

 

Tekstur dan kelengketan nasi juga menentukan penerimaan panelis. Dari segi 

tekstur, nasi beras merah selep kontrol dan perlakuan memiliki tekstur cenderung 

sangat kasar. Sedangkan dari segi kelengketan, nasi beras merah selep ini 

cenderung memiliki tingkat kelengketan agak lengket. Berbeda bila dibandingkan 

dengan nasi beras merah sosoh. Dari segi tekstur, nasi beras merah sosoh memiliki 

tekstur cukup pulen hingga pulen. Sedangkan dari segi kelengketan, nasi beras 

merah sosoh cenderung cukup lengket. Dari segi tekstur dan kelengketan ini, tidak 

ada perbedaan nyata antara kontrol dan tiap perlakuan pemanasan. Namun, ada 

perbedaan cukup besar antara nasi beras merah selep dan sosoh. Nasi beras 

merah selep lebih kasar dan lebih tidak lengket bila dibandingkan dengan beras 

merah sosoh dikarenakan adanya kulit ari yang menempel pada nasi beras merah 

selep. Hal ini juga ditentukan oleh kandungan amilosa nasi beras merah selep 

yang lebih tinggi daripada sosoh. Menurut Hanny (2002), beras dengan kadar 

amilosa tinggi bila dimasak, nasinya kering dan kurang empuk, serta menjadi 
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keras bila didinginkan. Sedangkan beras dengan kadar amilosa rendah bila 

dimasak menghasilkan nasi yang basah dan lengket. 

 

Secara keseluruhan, dapat dikatakan panelis tidak menyukai nasi beras merah selep dan 

agak menyukai nasi beras merah sosoh, baik kontrol maupun perlakuan. Hal ini 

mungkin dikarenakan panelis terbiasa mengonsumsi nasi dari beras putih yang telah 

disosoh, sehingga nasi beras merah selep yang memiliki tekstur yang kasar dan tidak 

pulen serta nasi dari beras sosoh yang memiliki rasa yang berbeda bila dibandingkan 

beras putih tidak disukai panelis. 
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