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ABSTRAK 

 
Sorgum merupakan bahan pangan alternatif yang kandungan nutrisinya tidak kalah bila 
dibandingkan dengan sereal lainnya, terutama kandungan protein. Kandungan protein 
meningkatkan kerenyahan pada ekstrudat yang dihasilkan, sedangkan pati memberikan 
pengaruh pada pengembangannya. Jagung kaya akan pati, yaitu sekitar 70% dari berat 
biji. Jagung merupakan sereal yang ideal untuk ekstrusi. Ekstrudat dibuat melalui proses 
ekstrusi dari bahan baku berbentuk tepung atau pati. Produk ekstrudat umumnya cukup 
populer dan sangat disukai oleh konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengembangkan produk ekstrudat dan melakukan diversifikasi bahan baku dengan 
menggunakan kombinasi jagung dan sorgum. Dalam penelitian ini, analisis fisik 
meliputi berat jenis, rasio pengembangan, pengembangan melintang, pengembangan 
membujur dan break strength (kekerasan). Flavor ditentukan dengan kuesioner 
pendahuluan dan utama, berfokus pada flavor yang paling disukai dan sesuai dengan 
penampilan ekstrudat. Analisis sensori menggunakan metode peringkat, termasuk 
pemberian skor terhadap warna, rasa, kerenyahan dan overall. Tujuan analisis sensori 
adalah untuk menentukan penambahan flavor yang paling populer. Analisis kimia untuk 
menentukan air, abu, lemak, protein, karbohidrat, serat kasar dan amilosa yang 
terkandung dalam ekstrudat. Berdasarkan analisis fisik, analisis sensori dan penyebaran 
kuisioner, formulasi ekstrudat terbaik dan flavor yang paling disukai dipilih, yaitu 
campuran sorgum 10% dan jagung 90% dengan flavor keju sebanyak 16 g per 58 g 
ekstrudat. Ekstrudat jagung dengan penambahan sorgum pada tingkat tertentu (10%) 
memiliki potensi untuk dikomersilkan karena memiliki sifat sensori, kimia dan fisik 
yang baik. 
 
Kata Kunci : ekstrusi, jagung, sorgum 
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ABSTRACT 

 
Sorghum is an alternative food ingredients that nutrition content is not inferior 
compared with other cereals, especially protein content. Protein content improve 
crispness in extrudates produced, while the starch give effect to its development. Corn is 
rich in starch, which is about 70% of seed weight. Corn is one of the ideal cereals for 
the extrusion. Extrudates are made through the extrusion process from raw material of 
flour or starch. Extrudate products is generally quite popular and well-liked by 
consumers. The aim of this study were to develop extrudate products and to diversify 
raw materials by using a combination corn and sorghum. In this research, physical 
analyses included bulk density, expansion ratio, axial expansion, radial expansion, and 
break strength (hardness). The flavor is determined by the preliminary and main 
questionnaires, focused on the most desirable flavor and its suitability with extrudates 
appearance. Sensory analysis was carried out using ranking methods, including color, 
taste, crispness and overalls scoring. The purpose of sensory analysis was to determine 
the most popular flavor additions. Chemical analyses were carried out to determine 
water, ash, fat, protein, carbohydrate, crude fiber and amylase contents of extrudates. 
Based on the physical analyses, sensory analyses and distribute questionnaires, the best 
formulation of extrudate and the most popular flavor were selected, i.e. mixture of 
sorghum 10% and corn 90% with cheese flavor as much as 16 g per 58 g extrudates. 
Corn extrudates with addition of sorghum at a certain level (10%) had commercial 
potential because its good sensory, chemical and physical properties. 
 
Keywords : extrusion, corn, sorghum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RINGKASAN 
 

Sorgum merupakan salah satu bahan pangan alternatif, yang mudah diperoleh dengan harga 
yang relatif rendah. Kandungan nutrisi sorgum tidak kalah bila dibandingkan dengan sereal 
lainnya, terutama kandungan protein tinggi. Sereal lain yang mengandung protein cukup 
adalah jagung. Jagung kaya akan pati, yaitu sekitar 70% dari berat biji. Jagung merupakan 
salah satu sereal yang ideal untuk ekstrusi, itu sebabnya jagung umum digunakan sebagai 
bahan ekstrusi. Ekstrudat adalah makanan ringan yang dibuat melalui proses ekstrusi dari 
bahan baku berbentuk tepung atau pati. Produk ekstrudat umumnya cukup populer dan sangat 
disukai oleh konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk ekstrudat 
dan melakukan diversifikasi bahan baku dengan menggunakan kombinasi jagung dan 
sorgum. Rasio antara sorgum dan jagung yang digunakan dalam pembuatan ekstrudat ini 
adalah 10%: 90%, 20%: 80%, 30%: 70%, 40%: 60%, dan 50%: 50%. Dalam penelitian ini, 
analisis fisik meliputi berat jenis, rasio pengembangan, pengembangan melintang, 
pengembangan membujur kekerasan dan kerenyahan. Berdasarkan analisis fisik, formulasi 
ekstrudat terbaik dipilih, contoh campuran sorgum 10% dan jagung 90%. Flavor ditentukan 
dengan membagikan kuesioner pendahuluan untuk 150 responden dan kuesioner utama untuk 
202 responden, berfokus pada flavor yang paling disukai dan sesuai dengan penampilan 
ekstrudat. Analisis sensori dilakukan dengan menggunakan metode peringkat, termasuk 
pemberian skor terhadap warna, rasa, kerenyahan dan overall. Tujuan dari analisis sensori 
adalah untuk menentukan penambahan flavor yang paling populer. Untuk ekstrudat ini, flavor 
yang paling disukai adalah keju sebanyak 16 g per 58 g ekstrudat. Analisis kimia dilakukan 
untuk menentukan air, abu, lemak, protein, karbohidrat, serat kasar dan amilosa yang 
terkandung dalam ekstrudat.  
 
Kata Kunci: ekstrusi, jagung, sorgum  
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SUMMARY 
 

Sorghum is one of alternative food ingredients, that is easy to obtain with a relatively low 
price. Sorghum is nutrition content is not inferior compared with other cereals, especially in 
terms of protein content. Corn is rich in starch, which is about 70% of seed weight. Corn is 
one of the ideal cereals for the extrusion, that is why corn is commonly used as ingredient. 
Extrudates are snacks made from extrusion process using flour or starch as the raw material. 
Extrudate products is quite popular and well-liked by consumers. The aim of this study were 
to develope extrudate products and to diversify raw materials by using a combination corn 
and sorghum. Ratio between sorghum and corn used in making this extrudates were 10%: 
90%, 20%: 80%, 30%: 70%, 40%: 60%, and 50%: 50%. In this study, physical analyses 
included bulk density, expansion ratio, axial expansion, radial expansion, hardness, and 
crispness. Based on the physical analyses, the best formulation of extrudate was selected, i.e. 
mixture of sorghum 10% and corn 90%. The suitable flavor is determined by distributing a 
preliminary questionnaires to 150 respondents and the main questionnaires to 202 
respondents, the questionnaires were focused on the most desirable flavor and its suitability 
with extrudates appearance. Sensory analysis was carried out using ranking methods, 
including color, taste, crispness and overalls scoring. The purpose of sensory analysis was to 
determine the most acceptable flavor to be applied to the extrudates. For the extrudates, the 
most acceptable flavor is cheese obtained from 16 g flavoring material per 58 g extrudates. 
After the acceptable flavor was selected chemical analyses were carried out to determine 
water, ash, fat, protein, carbohydrate, crude fiber and amylase contents of extrudates.  
 
Keywords: extrusion, corn, sorghum 
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1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang  

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengolahan 

makanan, masyarakat luas kini semakin berminat pada produk - produk makanan yang 

bergizi dan terjangkau sehingga teknologi ekstrusi semakin berkembang dan diminati oleh 

kalangan pengolah makanan (Intan, 2007). Selain itu, proses ekstrusi hanya memerlukan 

waktu yang sangat singkat, cara pengolahan bahan pangan dengan metode ekstrusi memiliki 

tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga industri ini semakin berkembang dan sangat 

diminati serta memiliki prospek yang cerah pada masa sekarang maupun masa datang 

(Herminiati dan Darmajana, 2001). Teknologi ekstrusi memungkinkan kita untuk melakukan 

serangkaian proses pengolahan seperti mencampur, menggiling, memasak, mendinginkan, 

mengeringkan dan mencetak dalam satu rangkaian proses saja. Belum lagi produk makanan 

yang dihasilkan oleh teknologi ini sangat beragam (Intan, 2007). Salah satu produk makanan 

yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi ekstrusi ini adalah snack atau makanan 

ringan.  

 

Serealia merupakan sumber karbohidrat yang berbentuk biji (Diah, 2009). Berbagai serealia 

penting sebagai sumber zat gizi bagi jutaan penduduk di dunia telah diketahui. Serealia 

tersebut merupakan bagian terbesar dari menu masyarakat negara berkembang. Karena itu 

serealia bukan hanya sebagai sumber energi, melainkan juga sebagai sumber protein (Suarni 

dan Widowati, 2005). Serealia merupakan bahan baku yang sering digunakan dalam proses 

ekstrusi. Beberapa contoh serealia tersebut adalah jagung dan sorgum. 

 

Di Indonesia, jagung merupakan bahan pangan pokok kedua setelah beras. Kandungan pati 

yang tinggi (72%) merupakan basis penggunaan biji jagung dalam pembuatan makanan, 

terutama ekstrusi. Pati jagung mengandung senyawa amilosa dan amilopektin yang 

memegang peranan penting dalam proses pengolahan biji jagung (Djafar et al., 2001).  

Amilosa yang terkandung dalam jagung normal adalah sekitar 15% (Hermanianto, 1997). 

Jagung sering digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan ekstrudat, karena pati dalam 

jagung mengandung amilosa dan amilopektin. Amilosa dan amilopektin dalam jagung yang 

memberikan pengaruh pada produk ekstrudat yang dihasilkan. Jagung biasanya digunakan 

sebagai bahan baku utama dalam pembuatan makanan ringan (snack). 
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Selain jagung, biji - bijian lainya digunakan pula sebagai diversifikasi dan pengembangan 

bahan baku makanan ringan. Sorgum perlu diteliti karena dapat dijadikan sebagai sumber 

karbohidrat alternatif dalam menunjang program diversifikasi pangan yang sampai saat ini 

belum berhasil (Diah, 2009). Sorgum (Sorgum bicolor L.) dapat digunakan sebagai pengganti 

dalam industri pati jagung, dengan kandungan karbohidrat yang cukup tinggi sekitar 

73g/100g bahan (Endah et al., 2009). Di Indonesia pengembangan produk makanan berasal 

dari sorgum masih tergolong lambat, apalagi sorgum memiliki sifat inferior, yaitu dianggap 

bernilai sosial rendah. Untuk mengubah citra tersebut, maka perlu dilakukan upaya 

pengolahan sorgum menjadi produk – produk yang dapat diterima konsumen tanpa merasa 

berstatus sosial rendah, salah satu upaya tersebut adalah dengan dibuatnya makanan ekstrusi 

(Herminiati dan Darmajana, 2001). Sehingga dengan memanfaatkan biji sorgum, dilakukan 

penelitian ekstrusi antara jagung dan sorgum. Dengan penambahan sorgum pada proses 

ekstrusi, warna yang dihasilkan pada produk berbeda dengan ekstrusi pada jagung. Warna 

yang dihasilkan dari kedua campuran ini adalah kuning dengan bercak - bercak coklat. 

Pengembangan yang diperolehpun cukup baik. 

 

Ekstrudat yang dihasilkan dari proses ekstrusi masih perlu dikembangkan supaya bisa 

diterima dan disukai oleh konsumen. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan 

konsumen terhadap ekstrudat adalah rasa. Peningkatan rasa dapat dilakukan dengan 

penambahan flavor. Flavor memiliki tujuan salah satunya untuk meningkatkan daya tarik 

pangan (Winarno, 2002). Supaya ekstrudat dapat lebih diterima dan disukai oleh konsumen, 

maka perlu ditambahkan flavor pada ekstrudat untuk meningkatkan daya tariknya. 

Penambahan flavor dapat meningkatkan penerimaan konsumen terhadap rasa, bau dan 

penampakan (warna) dari ekstrudat. Flavor dipilih sesuai dengan ekstrudat yang dihasilkan 

dan pilihan flavor yang disukai oleh sebagian besar konsumen. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Bahan Baku 

Sereal adalah biji yang dibudidayakan dari anggota famili gramineae. Tanaman serealia yang 

utama adalah gandum, jagung, padi, barley, oat, sorghum, dan lain-lain. Komponen utama 

dari sereal adalah karbohidrat pati 80%, protein 15%, lemak 5%, mineral 2%, vitamin dan 

unsur-unsur lainnya (Buckle et al., 1987).  
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Jagung merupakan palawija sumber karbohidrat, yang memegang peranan penting kedua 

setelah beras. Di samping mengandung karbohidrat, biji jagung mengandung unsur gizi lain 

yang diperlukan manusia yaitu kalori 24% dan protein 7,9% (Djafar et al., 2001). Jagung juga 

mengandung serat pangan yang tinggi. Dilaporkan bahwa kulit ari (bran) jagung terdiri atas 

75% hemiselulosa, 25% selulosa, dan 0,1% lignin (bk). Kadar serat pangan pada jagung 

tanpa kulit ari (dehulled) sangat rendah dibanding biji utuh (Suarni dan Widowati, 2005). 

Komposisi kimia biji jagung selengkapnya tersaji dalam Tabel 1.    

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Jagung Per 100 g 
Komponen Jagung  Komponen Jagung  

Kalori (kkal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Ca (mg) 

355 
9.2 
3.9 
73.7 
10.0 

P (mg) 
Fe (mg) 
Vitamin B1 (mg) 
Air (g) 

256 
2.4 
0.27 
12* 

Sumber: Badan POM (2004) dan * Harsono et al. (2006). 
 

Pada jagung terdapat kandungan pati yang tinggi (72 %) merupakan basis penggunaan biji 

jagung. Pati jagung mengandung senyawa amilosa dan amilopektin yang memegang peranan 

penting dalam proses pengolahan biji jagung (Djafar et al., 2001). Hermanianto et al., 1997 

mengatakan pati jagung terdiri dari amilosa 15% dan amilopektin 45%, tetapi pada keadaan 

tertentu kandungan amilosa ini dapat mencapai 30%. Pati terdiri atas dua jenis polimer 

glukosa, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilopektin berpengaruh terhadap sifat sensoris 

jagung, terutama tekstur dan rasa (Suarni dan Widowati, 2005). Berdasarkan kadar amilosa, 

beras diklarifikasikan menjadi ketan atau beras beramilosa sangat rendah (< 10%), beras 

beramilosa rendah (10 - 20%), beras beramilosa sedang (20 - 24%) dan beras beramilosa 

tinggi (> 25%) (Aliawati, 2003). 

 

Sorgum memiliki nilai gizi yang cukup memadai sebagai bahan pangan (Suarni, 2004). 

Komposisi kimia dan zat gizi sorgum mirip dengan gandum dan serealia lain (Suarni, 2004). 

Sorgum merupakan biji serealia terpenting urutan kelima setelah gandum, beras, maize, dan 

barley dalam produksinya (Mamoudou et al., 2006). Kandungan karbohidrat sorgum hampir 

sama dengan beras dan persentase proteinnya lebih besar dari beras (Diah, 2009). Kandungan 

nutrisi sorgum dibanding sumber pangan lain per 100 g dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi Kimia Sorgum Per 100 g 

Komponen     Sorgum Komponen     Sorgum 

Kalori (cal) 332 Kalsium (mg) 28.0 
Protein (g) 11.0 Besi (mg) 4.4 
Lemak (g) 3.3 Posfor (mg) 287 
Karbohidrat (g) 73.0 Vit. B1 (mg) 0.38 

Sumber: Induksi Mutan pada Sorgum dengan SinarGamma dalam Endah et al. (2009). 
 

1.2.2. Ekstrusi 

Tujuan utama dari ekstrusi untuk meningkatkan jenis makanan diet, dengan menghasilkan 

jenis produk yang bentuk, tekstur, warna dan flavor berbeda berdasarkan bahan dasar yang 

digunakan. Pemasakan ekstrusi menggunakan proses HTST (high - temperature short - time), 

dimana mengurangi mikroba kontaminan dan menginaktifkan enzim. Metode utama untuk 

mengawetkan dengan membuat aktivitas air yang rendah pada produk (Fellows, 1996). Selain 

itu proses ekstrusi juga bertujuan untuk meningkatkan efek pemasakan seperti memperbaiki 

proses pencernaan dan kemudahan precooking, dan meminimalkan beberapa efek merugikan 

seperti browning, inaktivasi vitamin dan asam amino esensial, serta terbentuknya flavor yang 

tidak diinginkan (Harper, 1981). 

 

Ekstrusi adalah proses kombinasi yang mengkombinasikan beberapa unit operasi termasuk 

mencampur, memasak, menekan, memotong, membentuk, dan pembentukan. Ekstruder 

terdiri dari sebuah pompa screw (mirip untuk sebuah screw penekan atau screw conveyor) 

dimana makanan ditekan dan diberi kerja untuk membuat bentuk masa yang semi padat. 

Tekanan untuk mempercepat pembukaan die pada pengisian akhir dari screw. Jika makanan 

dipanaskan, proses dikenal sebagai pemasakan ekstrusi (atau ekstrusi panas) (Fellows, 1996). 

Suhu pemanasan yang digunakan dalam ekstrusi panas ini adalah di atas 100°C (Fellows, 

2000). Proses ekstrusi secara umum menggunakan suhu tinggi yaitu di atas 180°C, tekanan 

tinggi yaitu di atas 2000 psi, dan secara relatif laju potong tinggi dari 10 sampai 200 per 

detik. Waktu yang dibutuhkan dalam ekstruder antara 5 detik sampat 3 menit, dimana 

prosesnya sangat pendek apabila dibandingkan dengan proses pemasakan konvensional 

(Sharma et al., 2000). 

 

Ekstruder merupakan  alat yang digunakan untuk membentuk bahan melalui proses ekstrusi 

(Harper, 1981). Alat ini terkenal dengan prosesnya yang mampu meminimalkan kerusakan 

pada zat-zat gizi termasuk menjaga kualitas protein bahan (Intan, 2007). Ekstruder 



5 
 

diklasifikasikan berdasarkan metode dari operasi dan metode dari konstruksi. Prinsip dari 

operasi serupa pada semua tipe : bahan baku dimasukkan ke dalam barrel ekstruder dan 

screw sampai menjadi makanan. Di bawah barrel, aliran lebih kecil dapat membatasi volum 

dan meningkatkan ketahanan terhadap pergerakan makanan. Sebagai hasil, isi dalam barrel 

dan ruang aliran antara screw dapat ditekan. Pergerakan di barrel, screw menekan bahan ke 

bentuk semi padat (Fellows, 2000). 

 

Operasi seragam adalah fungsi dari desain ekstruder dan biaya dari makanan tetap dan 

kondisi ekstrusi. Ekstruder harus dapat menangani bahan makanan tanpa penghalang, ketika 

mempertahankan tekanan yang seragam dibelakang die. Pemasukan secara akurat dan 

mengontrol aliran penting untuk menjamin keseragaman dari komposisi makanan dan laju 

(Harper, 1981). 

 

Kebanyakan penelitian untuk model ekstruder menggunakan mesin single – screw karena 

ekstruder twin – screw secara substansi lebih kompleks. Dalam operasi, ekstruder single – 

screw berperan sebagai tipe dari pompa, menarik makanan masuk ke barrel dan 

meningkatkan tekanan dan temperature sebelum makanan ditekan masuk ke die (Fellows, 

2000). 

 

Screw memiliki nomor bagian, termasuk bagian pemadatan partikel bahan menjadi masa 

yang homogen, bagian pemekatan untuk memadatkan, mencampur dan memotong makanan 

dan bagian pemasakan makanan. Pada saat perjalanan bahan masuk ke ekstruder single – 

screw terjadi  gesekan besar pada permukaan barrel. Aliran bahan kedepan, memiliki aksi 

screw dan kurang lebih luas terus ke belakang barrel (aliran tekanan dan aliran kebocoran). 

Ekstruder single – screw memiliki modal dan biaya operasi yang lebih rendah dan 

membutuhkan sedikit kemampuan dalam pengoperasian dan perawatannya daripada mesin 

twin – screw (Fellows, 1996). Mesin single – screw digunakan untuk pemasakan terus 

menerus dan aplikasi pembentukan, ketika sifat fleksibel dari mesin twin – screw tidak 

dibutuhkan (Fellows, 2000). 

 

Ekstrudat adalah makanan ringan yang dibuat melalui proses ekstrusi dari bahan baku tepung 

atau pati dengan penambahan bahan makanan lain, serta dengan penambahan bahan 

tambahan makanan lain yang diijinkan tanpa melalui proses penggorengan. Bahan baku 
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ekstrudat yang biasanya terbuat dari biji-bijian akan mempengaruhi proses ekstrusi (Oktavia, 

2000). 

 

Produk dibentuk melalui die dan memungkinkan diberi mekanisme pemotongan secara 

langsung dari ekstruder. Die memainkan peran yang penting dalam mengembangkan produk 

didukung dengan berkurangnya kelembaban sebagai uap. Sifat produk yang penting dari 

pengembangan produk adalah bulk dan densitas partikel, tekstur, dan sifat penyerapan 

(porosity). Perubahan akhir dari bahan baku memberikan pengaruh pada densitas, warna, dan 

sifat fungsional dari produk akhir (Sharma et al., 2000). 

 

Pencampuran penting dalam ekstruder makanan untuk menjamin keseragaman dari ekstrudat. 

Menjamin pencampuran keseluruhan, biasanya dengan praktek ekstrusi pencampuran 

pendahuluan bahan kering dan cair sebelum memasukan ke dalam screw ekstrusi. Dalam 

penambahan, pencampuran komponen makanan juga terjadi dalam screw itu sendiri. 

Pencampuran penting sekali untuk mencapai keseragaman dari adonan sebelum 

meninggalkan die, ketika bahan cair, air, atau uap ditambahkan dalam barrel ekstrusi 

(Harper, 1981). 

 

Dua faktor yang banyak mempengaruhi produk dari ekstrudat adalah kondisi operasi dari 

ekstruder dan sifat rheologi dari makanan. Parameter operasi yang paling penting adalah 

temperatur, tekanan, diameter dari die apertures dan laju pemotongan. Laju pemotongan 

dipengaruhi oleh desain dalam barrel dan kecepatan dan geometri dari screw. Sifat dari 

bahan makanan berpengaruh penting pada tekstur dan warna dari ekstrudat, faktor yang 

paling penting adalah tipe dari bahan, kandungan kelembaban, keadaan fisik dari bahan, dan 

komposisi kimia, secara umum jumlah dan tipe dari pati, protein, lemak dan gula (Fellows, 

1996). 

 

Pati merupakan glukosida rantai lurus (amilosa) dan rantai cabang (amilopektin) yang 

memberikan pengaruh pada pengembangan secara berlainan. Pengembangan maksimum pati 

tercapai pada kadar amilosa 50%. Pati kaya akan amilopektin lebih mengembang karena 

rantai lurus amilosa saling berkaitan antara mereka sendiri sehingga sulit saling mendorong 

untuk terjadinya pengembangan. Pada saat yang sama, amilopektin dengan rantai cabangnya 

menyebabkan struktur yang tidak terlalu kokoh sehingga lebih berperan dalam 

pengembangan (Ediati et al., 2006). 
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Pati jagung amilosa tinggi (high amylose corn starch) sering dipilih dalam produk ekstrudat 

dan goreng untuk mendapatkan hasil yang renyah (crispy). Pati dengan komposisi 

amilopektin dan amilosa sebesar 20 dan 80 menghasilkan produk dengan permukaan yang 

pecah  dan kurang mengembang, sebaliknya pati dengan kadar amilopektin yang lebih 

banyak tidak memperlihatkan terbentuknya crust dan mengembang dengan baik. Peningkatan 

kadar amilosa pada produk ekstrusi menghasilkan produk yang lebih renyah dan tegar tetapi 

pengembangannya kurang sedangkan peningkatan kadar amilopektin meningkatkan 

pengembangan dan kelunakan (Ediati et al., 2006).  

 

Selama proses ekstrusi, granula pati memecah dan menggelatinisasi kandungannya. 

Penambahan air selama proses mengakibatkan partikel pati membengkak dan kehilangan 

kekompakan ikatan yaitu sebagian dari amilosa berdifusi ke luar disebabkan oleh pengaruh 

panas. Gelatinisasi pati pada proses ekstrusi disebabkan oleh suhu, tekanan, dan gesekan. 

Tingkat gelatinisasi pati selama proses ekstrusi tergantung pada jenis bahan baku dan kondisi 

proses ekstrusi. Tingkat gelatinisasi meningkat dengan semakin rendahnya kadar air serta 

waktu dan suhu proses yang semakin tinggi (Oktavia, 2000). 

 

Selain pati, ada berbagai faktor yang mempengaruhi kerenyahan dan volume pengembangan 

dari produk ekstrudat. Untuk kerenyahan, semakin tinggi protein yang dikandung dalam biji-

bijian, maka akan semakin renyah produk ekstrudat yang dihasilkan. Sedangkan untuk 

volume pengembangan, bila ingin didapatkan produk dengan volume pengembangan yang 

besar, maka kandungan proteinnya harus rendah (salah satu caranya, dengan menghilangkan 

bagian germ dan pericarp dari biji-bijian tersebut), kandungan amilosa yang rendah (20-

25%), kandungan amilopektin yang tinggi dan kandungan lemak yang rendah (Shahidi et al., 

1998). 

 

Kandungan protein pada ekstrusi berfungsi untuk mendenaturasi dan memberi tekstur. 

Adanya suhu dan tekanan yang tinggi dalam ekstruder mengakibatkan ikatan intramolekul 

pada protein pecah sehingga protein terdenaturasi. Denaturasi protein adalah modifikasi 

konformasi struktur, tersier dan kuartener. Denaturasi merupakan fenomena di mana 

terbentuk konformasi baru dari struktur yang telah ada. Denaturasi protein mengakibatkan 

turunnya kelarutan, hilangnya aktivitas biologi, peningkatan viskositas dan protein mudah 

diserang oleh enzim proteolitik. Tekanan yang tinggi dalam ekstruder akan meluruskan ikatan 
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ini sehingga memberikan produk dengan tekstur yang diinginkan. Kondisi aliran dalam  die 

(lubang) sangat penting dalam menghasilkan pelurusan dan struktur yang baik (Oktavia, 

2000). 

 

Selain itu, proses ekstrusi juga mengakibatkan perubahan kimia dan nutrisi dari ekstrudat 

yang dihasilkan. Perubahan yang akan terjadi pada karbohidrat yaitu dimana tekanan tinggi 

dan tekanan pemotong pada pemasakan ekstrusi menambah efisiensi gelatinisasi sehingga 

produk akhir seringkali tak berbentuk, sekalipun demikian mengandung air yang sangat 

rendah sehingga matrik pati mudah dicerna. Terjadinya interaksi protein dan karbohidrat 

sehingga proporsi pati terhidrolisis untuk melepas glukosa di mana adanya reaksi kimia di 

dalam ekstruder (Oktavia, 2000). 

 

Perlakuan awal pada makanan yaitu proses pengeringan. Proses pengeringan untuk 

mempertahankan flavor, warna, dan nutrisi; mencegah kontaminasi mikroba; dan 

memperpanjang umur simpan (Adam, 2004). Pengeringan adalah suatu cara untuk 

mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan 

sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Kandungan air dalam 

bahan tersebut dikurangi hingga batas agar mikroorganisme tidak dapat tumbuh di dalamnya. 

Keuntungan pengeringan adalah bahan menjadi lebih awet dan volume bahan menjadi lebih 

kecil sehingga mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan pengepakan. Berat 

bahan juga menjadi berkurang sehingga mempermudah pengangkutan, dan biaya produksi 

menjadi lebih murah (Winarno, 1993). 

 

1.2.3. Flavor 

Flavor adalah suatu atribut dari makanan, minuman dan seasoning yang dihasilkan dari 

rangsangan terhadap indra pada saat makanan masuk ke dalam saluran makanan dan 

pernafasan, terutama untuk atribut rasa dan bau (Winarno, 2002). Sedangkan menurut 

Lindsay (1985), flavor didefinisikan sebagai gabungan persepsi yang diterima oleh indra kita 

yaitu bau, rasa, penampakan, sentuhan dan bunyi saat kita mengkonsumsi makanan. Tiga 

sensasi yang ditimbulkan flavor pada indra kita adalah rasa, bau dan tekstur (Winarno, 2002). 

 

Tujuan flavoring adalah untuk meningkatkan daya tarik pangan, menstandarisasi flavor 

produk akhir dan menguatkan flavor awal yang lemah. Selain itu juga untuk menggantikan 

flavor yang hilang selama pengolahan, menutupi karakter - karakter yang tidak 
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menyenangkan dan karena alasan ekonomis. Bahan - bahan dasar flavor biasanya mempunyai 

satu atau lebih sifat - sifat berikut : mempunyai konsentrasi tinggi, sangat volatil, dapat larut 

atau berinteraksi dengan air, mudah teroksidasi (Winarno, 2002). Terjadi pembentukan dan 

hilangnya flavor yang mudah menguap diakibatkan suhu tinggi yang dihasilkan dari barrel 

ekstruder, sehingga tidak dielakkan hilangnya senyawa volatil yang mendukung  flavor dan 

aroma (Oktavia, 2000). 

 

1.2.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari komposisi dan menemukan flavor terbaik untuk 

mengembangkan produk ekstrudat dengan menggunakan bahan baku dari biji - bijian yang 

masih belum banyak dimanfaatkan,  dilihat dari evalusai fisik, kimia, dan sensori.  

 

 



 

2. MATERI DAN METODA 

2.1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2009 sampai Maret 2010 di Laboratorium 

Rekayasa Pangan, Laboratorium Ilmu Pangan dan Ruang Uji Sensoris di Laboratorium Mutu 

dan Keamanan Pangan, Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik 

Soegijapranata, Semarang. 

 

2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah jagung varietas hibrida (Gambar 1). Jagung hibrida yang 

digunakan berwarna kuning dan telah digiling kasar, sehingga berupa butiran kasar. Bahan 

lain yang digunakan adalah sorgum varietas KD IV (Gambar 2), sorgum yang digunakan 

memiliki warna putih dan berbentuk bulat. Bahan baku jagung diperoleh dari Pasar Jatingaleh 

dan biji sorgum diperoleh dari Toko Ina (Veterinary Shop). Bahan tambahan lain yang 

digunakan dalam pembuatan ekstrudat adalah flavor bubuk dan minyak kedelai, serta 

beberapa reagen kimia yang dipergunakan dalam analisa proksimat dan amilosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

      Gambar  1. Bahan Baku Jagung            Gambar  2. Bahan Baku Sorgum 
 

2.3. Peralatan 

Peralatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstruder dengan die. Die yang 

dipergunakan memiliki ukuran diameter sebesar 0,44 cm dan berbentuk bundar. Ekstruder 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah singel screw extruder, dengan kecepatan 

pisaunya sebesar 30,00 rpm. Ekstruder ini diproduksi oleh PT Lucky Olympic, Kediri. 

Peralatan pendukung lainya meliputi baskom, timbangan analitik, pengaduk, dehumidifier, 

kantong plastik besar, kain pembersihan dan ember, serta beberapa peralatan lain yang 

digunakan sesuai dengan uji yang dilakukan (pengujian fisik dan kimia). 

 

10 
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2.4. Metode 

Metode penelitian yang dilakukan meliputi uji pendahuluan, uji bahan baku, tahap I dan 

tahap II. Tahap I adalah pembuatan ekstrudat dengan menggunakan enam formulasi bahan 

baku, pengujian fisik bahan, hinggga penentuan satu formulasi yang terbaik dari beberapa 

formulasi yang digunakan. Penentuan satu formulasi ini menggunakan uji fisik yang meliputi 

lima parameter penting berhubungan dengan ekstrudat. Kemudian tahap yang selanjutnya 

adalah tahap II, yaitu tahap penentuan konsentrasi flavor yang sesuai untuk ekstrudat dengan 

formulasi yang terbaik dan pengujian kimia. Penentuan flavor ini dilakukan dengan 

menggunakan survei terhadap beberapa responden.  

2.4.1. Uji Pendahuluan  

Uji pendahuluan dilakukan dengan pembuatan ekstrudat menggunakan beberapa macam 

konsentrasi perbandingan. Pengujian ini untuk mengetahui keberhasilan pembuatan ekstrudat 

dengan menggunakan bahan baku campuran antara jagung dan sorgum. Kemudian hasil dari 

beberapa macam rasio yang diperoleh diuji fisik secara visual untuk menentukan formulasi 

ekstrudat yang terbaik.  

 

2.4.2. Uji Bahan Baku 

Analisa yang dilakukan terhadap bahan baku meliputi analisa fisik subyektif, fisik obyektif 

dan analisa kimia. Analisa fisik meliputi analisa terhadap warna, bentuk dan bulk density; 

sedangkan analisa kimia meliputi analisa terhadap amilosa dan kadar air. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari bahan baku yang digunakan, yaitu jagung 

giling dan sorgum. Analisa bahan baku ini dapat dilihat pada diagram alir pada Lampiran 1. 

2.4.2.1. Analisa Subyektif 

Pengujian secara fisik subyektif adalah pengujian dengan pengamatan secara visual oleh 

praktikan tanpa menggunakan alat. Analisa subyektif ini dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik bahan baku menggunakan indera. Analisa yang dilakukan meliputi analisa 

terhadap warna dan bentuk dari bahan baku. Bahan baku yang diuji dalam pengujian ini 

adalah jagung giling dan sorgum.  

 

2.4.2.2. Analisa Obyektif 

Bahan baku jagung giling dan sorgum dianalisa secara obyektif dengan menggunakan alat 

Analisa fisik obyektif bahan baku meliputi analisa terhadap warna dengan menggunakan alat 

kromatometer dan bulk density. Analisa obyektif dilakukan untuk mengetahui karakteristik 
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bahan baku dengan menggunakan alat. Untuk analisa bulk density dilakukan seperti pada 

analisa fisik pada ekstrudat. Masing - masing uji dilakukan sebanyak lima kali ulangan.  

 

Alat kromameter yang digunakan pada penelitian ini adalah chromameter CR 400. Prinsip 

dari Minolta Chroma Meters adalah pengukuran perbedaan warna melalui pantulan cahaya 

oleh permukaan sampel. Pengukuran dilakukan dengan meletakkan sampel di dalam wadah 

sampel berukuran seragam dan selanjutnya dilakukan pengukuran pada skala nilai L, a, dan 

b.Nilai L menyatakan  parameter kecerahan (lightness) yang mempunyai nilai dari 0 (hitam) 

sampai 100 (putih). Nilai a menyatakan cahaya pantul yang menghasilkan warna kromatik 

campuran merah - hijau dengan nilai +a (positif) dari 0 – 100 untuk warna merah dan nilai –a 

(negatif) dari 0 - (-80) untuk warna hijau. Notasi b menyatakan warna kromatik campuran 

biru - kuning dengan nilai +b (positif) dari 0 – 70 untuk kuning dan nilai –b (negatif) dari 0 - 

(-70) untuk warna biru (Dian, 2008). 

 

 

Gambar  3. Pola Kromasitas Warna (Dian, 2008) 

 

2.4.2.3. Analisa Kimia Bahan Baku 

Analisa kimia yang dilakukan adalah analisa kadar air dan analisa amilosa. Analisa ini 

dilakukan sama seperti analisa kimia ekstrudat. Dalam pengujian kimia bahan baku yang 

diuji adalah jagung giling dan sorgum. Analisa dilakukan masing - masing sebanyak tiga kali 

ulangan.  
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2.5. TAHAP I 

Tahap I yang dilakukan dimulai dari pembuatan ekstrudat dengan menggunakan enam 

formulasi, dilanjutkan dengan pengujian fisik bahan, hinggga penentuan satu formulasi yang 

terbaik dari beberapa formulasi yang digunakan. Alur proses dari tahap I dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Analisa yang ada pada tahap I ini bertujuan untuk mencari formulasi ekstrudat 

yang terbaik berdasarkan karakter fisik yang terbentuk pada ekstrudat.  

2.5.1. Pembuatan Ekstrudat    

Bahan baku jagung giling dan biji sorgum yang akan digunakan dibersihkan dari kotoran-

kotoran yang terikut dengan cara manual. Ekstrudat dibuat dengan menggunakan enam 

perbandingan yang berbeda, seperti pada Tabel 3. Kemudian jagung dan sorgum ditimbang 

sesuai dengan perbandingan bahan yang tertera pada Tabel 3. Setelah ditimbang sesuai 

dengan perbandingan, jagung giling dicampur dengan sorgum dan diaduk hingga tercampur 

rata, kemudian dimasukkan ke dalam ekstruder. Hasil dari proses ekstrusi ini ditampung 

dengan menggunakan sebuah kantong plastik besar. 

 

Tabel 3. Perbandingan Konsentrasi Bahan  
Formulasi Jagung Sorgum 
A 100 % - 
B 90 % 10 % 
C 80 % 20 % 
D 70 % 30 % 
E 60 % 40 % 
F 50 % 50 % 

 

Ekstrudat yang terbentuk berbeda sesuai dengan perbandingan yang tertera pada tabel  di 

atas. Kemudian hasil dari masing – masing ekstrudat yang terbentuk diuji secara fisik yang 

meliputi analisa pengembangan melintang (axial expansion), pengembangan membujur 

(radial expansion), rasio pengembangan (expansion ratio), bulk density, hardness dan 

crispness. 

 

2.5.2. Analisa Fisik Ekstrudat 

Ekstrudat yang terbentuk berbeda sesuai dengan perbandingan yan tertera di Tabel 3 di atas. 

Kemudian hasil dari masing – masing ekstrudat yang terbentuk diuji secara fisik yang 

meliputi analisa pengembangan melintang (axial expansion), pengembangan membujur 

(radial expansion), rasio pengembangan (expansion ratio), bulk density, hardness dan 

crispness. 
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2.5.2.1. Analisa Rasio Pengembangan (Expansion Ratio) 

Rasio pengembangan dilakukan dengan membagi diameter ekstrudat dengan diameter die 

yang dilakukan sebanyak 100 kali ulangan. Analisa ini untuk mengetahui pengembangan dari 

ekstrudat yang terbentuk.  

Rasio pengembangan  =  Rata-rata diameter ekstrudat (cm) x 100% 

     Diameter die (0,44 cm) 

(Harper, 1981). 

 

2.5.2.2. Analisa Axial Expansion dan Radial Expansion 

Pengembangan membuur (axial expansion), pengembangan melintang (radial expansion) 

diukur dengan menggunakan jangka sorong (vernier capiler) dengan ketelitian 0,05 cm 

sebanyak 100 kali ulangan (Harper, 1981). Dari analisa ini dapat diketahui pengembangan 

dan panjang dari ektrudat yang dihasilkan.  

 

2.5.2.3. Analisa Bulk Density  

Bulk density adalah penentuan dengan mengisi sebuah wadah yang diketahui volume 

kosongnya dan volume wadah bersama dengan sampel kemudian menimbangnya. Hal ini 

penting untuk mengetahui berat dari sampel dalam kemasan atau wadah (Sharma et al., 

2000). Mula - mula wadah kosong ditimbang untuk menentukan beratnya dan diukur 

panjang, lebar, dan tingginya untuk dihitung volumnya. Kemudian sampel dimasukkan ke 

dalam wadah tersebut sampai penuh, lalu ditimbang. Analisa ini dilakukan sebanyak lima kali 

ulangan untuk setiap perbandingan. 

Bulk density dapat dicari dengan rumus : 

Bulk density  =  m2 – m1 

                     V 

, dimana 

m1 adalah massa wadah kosong (g) 

m2 adalah massa wadah yang berisikan sampel (g) 

V adalah volume wadah, biasanya berupa kotak (cm3), volume wadah dihitung dengan 

menggunakan rumus π .r2.t  

Bulk  density dinyatakan dalam g/cm3 (Sharma et al., 2000). 

Dilakukan analisa bulk density dengan metode yang sama, terhadap bahan baku yang 

digunakan sebanyak lima kali ulangan. 

(Sudarmadji et al., 1997). 
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2.5.2.4. Analisa Hardness  

Analisa hardness diketahui dengan menggunakan alat yang disebut Lloyd Texture Analyzer. 

Uji hardness dilakukan untuk menguji tingkat kekerasan ekstrudat dengan kecepatan = 5 

mm/s, kekuatan = 10 gf dan kedalaman = 7,5 mm. Pengukuran ini dilakukan sebanyak lima 

kali ulangan untuk setiap perbandingan (Agbisit, 2006). 

 

2.5.2.5. Analisa Crispness 

Texture analyzer dapat digunakan untuk menguji kerenyahan dari ekstrudat dengan 

mengukur breaking strength. Alat yang digunakan sama dengan hardness yaitu Lloyd Texture 

Analyzer. Uji crispness dilakukan untuk menguji tingkat kerenyahan ekstrudat dengan 

kecepatan = 5 mm/s, kekuatan = 4 gf dan kedalaman = 5 mm. Pengukuran dilakukan 

sebanyak lima kali ulangan untuk setiap perbandingan (Kinney and Monica, 2008).  

 

2.6. TAHAP II 

Tahap II merupakan tahapan yang dimulai dari tahap penentuan jenis konsentrasi flavor yang 

sesuai, pemberian flavor, analisa sensori dan pengujian kimia. Penentuan flavor ini dilakukan 

dengan menggunakan survei terhadap beberapa responden. Analisa tahap II ini dilakukan 

untuk mencari flavor yang disukai dan dapat diterima oleh konsumen hingga analisa kimia 

ekstrudat. Diagram alir dari tahap II dapat dilihat pada Lampiran 3. 

2.6.1. Penentuan Jenis Flavor 

Jenis flavor yang digunakan sebagai bumbu ekstrudat yang terpilih akan ditentukan dengan 

survei menggunakan kuisioner. Kuisioner dibagikan dengan menggunakan metode random 

sampling kepada mahasiswa Fakultas Teknologi Pangan yang memiliki batasan usia berkisar 

antara 18 – 21 tahun (Devi, 2008). Pembagian kuisioner ini dilakukan sebanyak 2 kali yaitu 

kuisioner pendahuluan dan kuisioner utama. Kuisioner pendahuluan dibagikan kepada 150 

responden, hal ini bertujuan untuk menentukan banyak proporsi kesukaan terhadap jenis 

flavor yang paling banyak disukai oleh responden. Data dari kuisioner pendahuluan ini 

ditampilkan pada Lampiran 4. Kemudian proporsi ini akan digunakan untuk menentukan n 

(sampel yang diperoleh) untuk jumlah responden yang diambil dalam kuisioner selanjutnya 

(kuisioner utama), dengan memasukkan ke dalam rumus.  
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, dimana 

n = jumlah sampel  

N  =  jumlah populasi 

p  =  persentase suka 

q  =  persentase tidak suka 

B =  maksimal kekeliruan dalam tingkat kepercayaan 95% 

(Scheaffer et al., 1996).  

Kuesioner utama dalam pengambilan respondennya juga menggunakan metode random 

sampling. Jumlah yang digunakan dalam kuisioner utama adalah sebanyak 202 responden. 

Selain itu pada kuisioner ini, responden juga melihat contoh sampel ekstrudat yang terpilih. 

 

2.6.2. Pemberian Flavor 

Setelah jenis flavor terpilih, kemudian ekstrudat yang sudah terpilih dari uji fisik ditambah 

dengan jenis flavor yang terpilih. Ekstrudat yang terpilih ditambah dengan beberapa macam 

bahan dalam pembumbuannya seperti minyak kedelai dan flavor. Dalam pembumbuannya 

dibedakan menjadi 3 tingkat konsentrasi flavor, yaitu 11 g, 16 g, dan 21 g. Perbandingan ini 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4. Masing – masing konsentrasi flavor ini 

dicampur dengan minyak kedelai sebanyak 26 ml dan ekstrudat sebanyak 58 g (Gonzalez, 

2005). Pencampuran bumbu dilakukan dengan  menggunakan mixer hingga flavor tercampur 

dengan minyak secara merata. Kemudian bahan ekstrudat dimasukkan ke dalam adonan 

bumbu dan dicampur hingga merata secara manual. Ekstrudat yang sudah dibumbui 

dikeringkan di dalam dehumidifier selama dua jam dengan suhu 70oC. Dehumidifier 

digunakan untuk mengeringkan ekstrudat setelah ditambah dengan flavor.  

 
Tabel 4. Persentase Adonan yang Digunakan 

Kode Ekstrudat (g) Minyak Kedelai (g) Flavor Keju(g) 
A 58  26 11  
B 58  26 16 
C 58  26 21 

 

Ekstrudat jagung dengan penambahan sorgum, ditambah dengan flavor. Flavor ditambahkan 

sesuai dengan yang telah disediakan pada tabel di atas (Tabel 4). Setelah ditambahkan dengan 
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menggunakan flavor yang terpilih, kemudian ekstrudat di analisa secara sensori untuk 

mengetahui konsentrasi penambahan ekstrudat yang paling disukai.  

 

2.6.3. Analisa Sensoris  

Analisa sensoris ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan flavor mana yang paling 

sesuai dan paling bisa diterima oleh konsumen secara umum. Kuisioner yang dibagikan 

kepada para panelis berisikan pertanyaan mengenai warna, rasa, kerenyahan dan overall. 

Metode yang digunakan adalah metode ranking. Analisa sensoris ini melibatkan 30 orang 

panelis (Meilgaard et al., 1999).  

 

2.6.4. Analisa Kimia Ekstrudat  

Analisa kimia meliputi analisa kadar air, kadar abu, lemak, protein, serat kasar, karbohidrat 

dan amilosa. Analisa kimia dilakukan terhadap ekstrudat yang sudah diberi bumbu dan belum 

diberi bumbu, masing - masing analisa ini dilakukan sebanyak tiga kali ulangan sebanyak dua 

batch. Analisa kimia ini dilakukan untuk memberikan data karakteristik dari ekstrudat yang 

terbentuk. Analisa kadar air dan amilosa juga dilakukan pada pengujian bahan baku yang 

digunakan, pengujian untuk bahan baku ini juga dilakukan sebanyak tiga kali ulangan.  

2.6.4.1. Analisa Kadar Air 

Cawan porselin dikeringkan dalam tanur selama 1 jam, kemudian didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit dan ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik untuk 

mengetahui berat konstan cawan porselin. Sampel dihancurkan hingga halus dan diambil 

sebanyak 5 g, dan masukkan ke dalam cawan porselin yang sudah diketahui berat 

konstannya. Cawan yang berisi sampel dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 

100°C-105°C selama 24 jam, kemudian dikeluarkan dan didinginkan dengan menggunakan 

desikator selama 15 menit. Setelah didinginkan dalam desikator, sampel di dalam cawan 

ditimbang sampai beratnya konstan. Kadar air dalam sampel dapat dicari dengan 

menggunakan rumus : 

Kadar air   =         berat awal – berat akhir (g)       x 100% 

        berat awal (g) 

 (Sudarmadji et al., 1997). 
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2.6.4.2. Analisa Kadar Abu 

Cawan porselin dikeringkan dalam tanur selama 1 jam, kemudian didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit dan ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik untuk 

mengetahui berat konstan cawan porselin. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 

1 g dalam cawan porselin yang telah diketahui berat konstannya. Sampel diabukan dengan 

menggunakan tanur (furnace) pada suhu 550°C selama 24 jam. Kemudian dikeluarkan dan 

didinginkan dalam oven selama 1 jam dengan suhu 100°C-105°C. Setelah itu, sampel 

dikeluarkan dan didinginkan dalam desikator selama 15 menit. Lalu sampel ditimbang untuk 

mengetahui berat konstan dan dihitung kadar abunya dengan menggunakan rumus : 

Kadar abu  =  berat abu (g) x 100% 

        berat sampel (g) 

(Sudarmadji et al., 1997). 

 

2.6.4.3. Analisa Kadar Lemak 

Kertas saring dioven selama 1 jam, kemudian dimasukkan ke dalam desikator selama 15 

menit. Kertas saring ditimbang dan diisi dengan sampel yang sudah dikeringkan dalam 

analisa kadar air sebanyak 1 g. Sampel dibungkus dengan menggunakan kertas saring yang 

sudah diketahui beratnya, kemudian dimasukkan ke dalam labu soxhlet. Dalam labu 

ditambahkan pelarut hexan sampai 1/3 bagian labu, setelah itu diekstraksi selama 4 jam. Lalu 

sampel dikerigkan dengan menggunakan oven selama ±16 jam dan dimasukkan ke dalam 

desikator selama 15 menit untuk didinginkan. Kemudian berat konstannya ditimbang dengan 

menggunakan timbangan analitik.  

Berat residu = (berat kertas saring + sampel setelah dioven) – berat kertas saring kosong 

Berat lemak  =  berat sampel lemak awal – berat residu 

Kadar lemak  =  berat lemak x 100% 

      berat sampel 

 (Sudarmadji et al., 1997). 
 
2.6.4.4. Analisa Kadar Protein  

Penentuan kadar protein dianalisa dengan menggunakan metode Kjeldahl. Mula-mula sampel 

ditimbang sebanyak 0,5 g, kemudian dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl. Dalam labu 

ditambahkan 7,5 g Na2SO4; 0,35 g HgO; dan 15 ml H2SO4 pekat. Lalu dipanaskan selama ± 

3-4 jam hingga larutan jernih, kemudian didinginkan dan dipindahkan ke dalam labu destilasi 
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sambil dibilas dengan 100 ml aquades dingin. Setelah itu ditambahkan secara berurutan 

larutan 0,2 g Zn; 15 ml Na2S2O3 4%; dan 50 ml NaOH 50%. Pada erlenmeyer penampungan 

destilat diisi dengan 50 ml HCl 0,1 N dan diletakkan di bawah kondensor (ujung kondensor 

terendam). Didestilasi ± 1 jam sampai dihasilkan ± 75 ml destilat. Lalu ditambahkan dengan 

3 tetes indikator MM dan kemudian dititrasi dengan menggunakan NaOH 0,1 N hingga 

berubah menjadi berwarna kuning (titik akhir titrasi). Perlakuan yang sama untuk blanko, 

kecuali aquades yang digunakan (0,5 g atau 1 ml aquades).  

 

Kandungan N (% N)  =  selisih volume (blanko - sampel) x N HCl x 14,008 x 100% 

         berat sampel x 1000 

Kadar protein  =  % N x faktor konversi  

Faktor konversi ekstrudat = 6,25 

(Sudarmadji et al., 1997). 

 

2.6.4.5. Analisa Kadar Serat Kasar  

Sampel yang telah diekstrak lemaknya dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan ditambah 

dengan antifoam sebanyak 3 tetes serta H2SO4 0,25 N sebanyak 200 ml dan dididihkan 

selama 30 menit. Kemudian residu disaring dan dicuci dengan aquades panas sebanyak 200 

ml lalu dididihkan kembali selama 30 menit. Lalu, residu disaring dengan kertas saring yang 

telah diketahui beratnya. Residu dicuci dengan menggunakan larutan Na2SO4 10% sebanyak 

15 ml dan alkohol 95% sebanyak 15 ml. Kertas saring kemudian dikeringkan dengan 

menggunakan oven selama 1-2 jam dan didinginkan dengan dimasukkan kedalam desikator 

selama 15 menit. Timbang berat konstannya. 

Berat serat  =  (berat kertas saring + residu) – berat kertas saring kosong 

Kadar serat kasar  =  berat serat x 100% 

             berat awal 

(Sudarmadji et al., 1997). 

 

2.6.4.6. Analisa Karbohidrat 

Analisa karbohidrat ini dilakukan dengan cara carbohydrate by different yaitu dengan 

menggunakan rumus : 

Carbohydrate by different = 100% - (% air + % abu + % lemak + % protein + % serat kasar). 

(Sudarmadji et al., 1997). 
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2.6.4.7. Analisa Kadar Amilosa  

2.6.4.7.1. Pembuatan Kurva Standar Amilosa 

Sebanyak 40 mg amilosa murni ditimbang, dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, 

ditambahkan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1N. Campuran tersebut dipanaskan di dalam 

air mendidih selama 10 menit sampai semua bahan membentuk gel, kemudian didinginkan. 

Lalu semua campuran dipindahkan ke dalam labu takar 100 ml dan dilarutkan dengan 

aquades hingga tanda tera. Dilakukan pemipetan masing masing 1, 2, 3, 4, dan 5 ml larutan 

tersebut dan dimasukkan dalam labu takar 100 ml. Ke dalam masing masing labu takar 

ditambahkan asam asetat 1 N, masing masing 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, dan 1 ml dan kemudian 

ditambahkan masing masing 2 ml larutan iod. Masing-masing labu takar ditambah dengan 

aquades hingga tanda tera, dan didiamkan selama 20 menit. Kemudian diukur intensitas 

warna dengan menggunakan spektrofotometer UV – Vis panjang gelombang 625 nm, dan 

kemudian dibuat kurva standar yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi amilosa dan 

absorbansi (Apriyantono et al., 1989). 

 

Dalam perhitungan digunakan kurva standart sebagai acuan. Kurva standart yang digunakan 

dalam perhitungan dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  4. Kurva Standar Amilosa 
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2.6.4.7.2. Penetapan Sampel 

Ditimbang 100 mg sampel dalam bentuk tepung, masukan ke dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1N. Lalu dipanaskan di dalam air mendidih 

selama 10 menit sampai semua bahan membentuk gel, kemudian didinginkan. Semua 

campuran dipindahkan ke dalam labu takar 100 ml dan dilarutkan dengan aquades hingga 

tanda tera dengan dikocok (dibolak-balik dengan perlahan). Larutan dipipet 5 ml dan 

dimasukkan dalam labu takar 100 ml. Ke dalam labu takar ditambahkan asam asetat 1 N 

sebanyak 1 ml dan kemudian ditambahkan 2 ml larutan iod. Masing-masing labu takar 

ditambahkan dengan aquades hingga tanda tera, dan diamkan selama 20 menit. Diukur 

intensitas warnanya dengan menggunakan spektrofotometer UV – Vis  panjang gelombang 

625 nm, dan kemudian dihitung kadar amilosanya. Kadar amilosanya dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

Konsentrasi amilosa dalam ppm  =  konsentrasi ppm kurva standar x faktor pengenceran 

(Apriyantono, 1989). 

 

2.7. Analisa Data 

2.7.1. Analisa Fisik Ekstrudat 

Setelah diperoleh data dari pengujian fisik, kemudian data tersebut di olah dengan 

menggunakan SPSS for Windows Version 16. Data uji fisik yang dianalisa meliputi data 

analisa pengembangan melintang (axial expansion), pengembangan membujur (radial 

expansion), rasio pengembangan (expansion ratio), bulk density, hardness dan crispness. 

Analisa yang digunakan adalah Anova Ragam Satu Arah (One Way Anova) dengan uji yang 

digunakan adalah Duncan Multiple Range Test untuk mengetahui perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05).  

 

2.7.2. Analisa Peringkat 

Analisa peringkat untuk menentukan formulasi ekstrudat yang terbaik dilakukan secara semi 

kuantitatif. Semi kuantitatif merupakan deskripsi parameter dan dinyatakan dengan 

menggunakan nilai atau skor tertentu. Parameter yang digunakan adalah parameter fisik yang 

telah diuji dari ekstrudat, dari parameter dibuat peringkat untuk memilih perbandingan 

ekstrudat dengan uji fisik yang terbaik.  

 

Analisa semi kuantitatif adalah uraian atau deskripsi dari parameter yang ada dinyatakan 

dengan nilai atau skor tertentu. Berdasarkan analisa fisik yang telah dilakukan, dibuat 
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peringkat formulasi yang paling baik dari masing - masing analisa fisik. Snack dengan 

expansion ratio yang tinggi dan bulk density dan hardness yang kecil umumnya merupakan 

karakteristik ekstrudat yang baik (Gonzalez, 2005). Peringkat yang terbaik diberikan pada 

formulasi dengan axial expansion, radial expansion, dan expansion ratio yang besar serta 

nilai bulk density dan hardness yang kecil. Pemilihan formulasi yang terbaik dipilih dari 

formulasi yang banyak mendapat peringkat pertama. 

 

 



3.1. Karakteristik Bahan Baku Ekstrudat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan ekstrudat adalah jagung dan sorgum. 

Karakteristik dari bahan baku dianalisa dari segi karakter fisik dan kimia, hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui ciri - ciri dari bahan baku yang digunakan. Analisa fisik 

yang dilakukan meliputi analisa fisik secara subyektif (warna dan bentuk) dan obyektif 

(warna dan bulk density). Setelah analisa fisik dilakukan pula analisa kimia yang meliputi 

analisa kadar air dan kadar amilosa. Data hasil analisa fisik dan kimia dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

3.1.1. Karakteristik Fisik Bahan Baku 

 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Rekayasa Pangan dan Laboratorium Ilmu Pangan, 

penelitian meliputi analisa karakteristik fisik, kimia dan sensoris. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, diketahui bahwa subsitusi sorgum memberikan pengaruh yang baik 

terhadap karakteristik fisik, kimia, dan sensoris ekstrudat jagung. Karakterisitik fisik, kimia, 

dan sensori ekstrudat dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.  

3. HASIL PENELITIAN 
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Tabel 5. Karakteristik Fisik dan Kimia Bahan Baku Ekstrudat 

Fisik Subyektif Fisik Obyektif 
Warna Bentuk Warna Bahan 

  L* a* b* 
Bulk Density 

(g / cm3) 

Kadar Air 
(%) 

Kadar Amilosa 
(%) 

Jagung kuning butiran kasar 75,76 ± 0,74 6,70 ± 0,52 30,64 ± 1,47 0,49 ± 0,01 11,03 ± 0,30 15,84 ± 1,17 
Sorgum putih bulat 73,24 ± 0,15 1,51 ± 0,04 10,87 ± 0,24 0,44 ± 0,01 11,74 ± 0,27 15,22 ± 0,24 

Keterangan:  
• Semua nilai di atas merupakan mean ± SD 
• L*  nilai lightness 
• a*  nilai  redness  
• b*  nilai yellowness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Penentuan Formulasi 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bahan baku memiliki karakteristik fisik yang berbeda. 

Untuk uji fisik secara subyektif jagung berwarna kuning dan bijinya berbentuk butiran kasar, 

sedangkan sorgum memiliki warna putih dengan bentuk bulat. Uji fisik secara obyektif 

meliputi warna dan bulk density. Warna diuji dengan menggunakan kromatometer, dari hasil 

pengujian diperoleh nilai L* (lightness), a* (redness), dan b* (yellowness). Nilai lightness untuk 

jagung sebesar 75,76, sedangkan nilai redness dan yellowness secara berurutan adalah 6,70 dan 

30,64. Nilai lightness, redness dan yellowness sorgum secara berurutan adalah 73,24, 1,51 dan 

10,87. Sedangkan bulk densitynya, jagung sebesar 0,49 dan sorgum sebesar 0,44.  

Tingkat penambahan sorgum terhadap ekstrudat jagung pada proses ekstrusi ternyata 

memberikan pengaruh terhadap karakteristik fisik ekstrudat. Karakter fisik ekstrudat meliputi 

analisa pengembangan melintang (axial expansion), pengembangan membujur (radial 

expansion), rasio pengembangan (expansion ratio), bulk density, hardness dan crispness. 

Analisa karakter fisik ekstrudat dapat dilihat pada Tabel 6. 

3.2.1. Uji Beda Antar Formulasi 

 

Dari tabel di atas, selain hasil analisa fisik juga dapat dilihat hasil analisa kimia. Nilai kadar 

air jagung sebesar 11,03 % dan kadar amilosa sebesar 15,84 %, sedangkan nilai kadar air 

untuk sorgum sebesar 11,74 % dan kadar amilosanya sebesar 15,22 %. Nilai kadar air pada 

sorgum lebih tinggi daripada jagung, sedangkan kadar amilosanya lebih rendah. 
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 Tabel 6. Hasil Analisa Fisik Ekstrudat 

Formulasi Axial Expansion 
(cm) 

Radial 
Expansion 

(cm) 

Expansion Ratio
(%) 

Bulk Density 
(g / cm3) 

Hardness 
(gf) 

Crispness 
(gf) 

A 4,86 ± 0,51a 1,67 ± 0,17b
 3,78 ± 0,38b 0,0301 ± 0,0022f 1983,20±201,71c 1509,98±170,00e 

B 3,14 ± 0,49b 1,70 ± 0,16a 3,86 ± 0,37a 0,0454 ± 0,0018e 2577,59±396,32c 2314,07±589,23d 

C 2,42 ± 0,32e 1,57 ± 0,09c 3,57 ± 0,20c 0,0541 ± 0,0028d 5148,77±581,24b 3013,72±220,11c 

D 2,38 ± 0,24e 1,51 ± 0,08d 3,44 ± 0,18d 0,0654 ± 0,0015c 5495,39±1127,53b 3704,62±459,20b 

E 2,95 ± 0,52c 1,42 ± 0,08e 3,22 ± 0,18e 0,0755 ± 0,0025b 5827,40±1634,89b 4405,83±448,41a 

F 2,80 ± 0,28d 1,34 ± 0,07f 3,05 ± 0,16f 0,0877 ± 0,0018a 7616,46±761,95a 4026,37±690,42ab 

Keterangan:  
• Semua nilai di atas merupakan mean ± SD 
• Untuk tiap kolom, superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antar konsentrasi (p<0,05). Uji beda nyata ini dilakukan 

berdasarkan anova satu arah dengan duncan sebagai uji post hoc. 
• A= jagung 100% - sorgum 0%,  D= jagung 70% - sorgum 30%, 

B= jagung 90% - sorgum 10%,  E= jagung 60% - sorgum 40%,  
C= jagung 80% - sorgum 20%,   F= jagung 50% - sorgum 50%. 

 



 

Tabel di atas menunjukkan hasil analisa fisik ekstrudat dengan enam macam formulasi. Nilai 

pengembangan melintang (axial expansion) yang paling tinggi terdapat pada formulasi A 

sebesar 4,86, sedangkan nilai terendah ada pada formulasi D sebesar 2,38. Analisa axial 

expansion dilakukan sebanyak 100 kali ulangan dan menunjukan hasil yang tidak beda nyata 

untuk formulasi C dan D, kedua formulasi tersebut berbeda nyata dengan formulasi A, B, E 

dan F. Dari keempat formulasi yaitu A, B, E dan F menunjukan hasil yang beda nyata untuk 

setiap formulasinya. Untuk pengembangan membujur (radial expansion) dan rasio 

pengembangan (expansion ratio) menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Formulasi 

yang terbaik ada pada formulasi B, sedangkan formulasi terendah pada formulasi F. Nilai 

tertinggi untuk radial expansion adalah 1,70 dan yang terendah sebesar 1,34, sedangkan nilai 

tertinggi untuk expansion ratio adalah 3,86 dan nilai terendah sebesar 3,05. Nilai dari radial 

expansion dan expansion ratio saling berbeda nyata antara formulasinya. Pada Tabel 6 juga 

dapat diketahui nilai bulk density tertinggi ada pada formulasi F sebesar 0,0877, sedangkan 

yang terendah ada pada formulasi A sebesar 0,0301. Nilai bulk density menunjukkan hasil 

yang berbeda nyata untuk setiap formulasinya. Nilai hardness yang tertinggi sebesar 7616,46 

pada formulasi F dan yang terendah pada formulasi A sebesar 1983,20. Formulasi F berbeda 

nyata dengan formulasi yang lain, sedangkan formulasi E tidak beda nyata dengan formulasi 

C dan D tetapi berbeda nyata dengan formulasi A dan B. Formulasi A dan B menunjukkan 

hasil yang tidak beda nyata. Nilai crispness menunjukkan hasil yang tertinggi pada formulasi 

E sebesar 4405,83, yang tidak beda nyata dengan formulasi F. Formulasi F juga tidak beda 

nyata dengan formulasi D, tetapi D berbeda nyata dengan E. Nilai crispness yang terendah 

ada pada formulasi A sebesar 1509,98. 
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3.2.2. Analisa Peringkat Formulasi Terbaik 

Setelah dilakukan uji beda antar formulasi, dilakukan analisa peringkat formulasi terbaik 

berdasarkan analisa fisik. Analisa peringkat formulasi dapat dilihat pada Gambar 5.  

 

 
Gambar  5. Radar Analisa Peringkat Formulasi Bahan Baku 

Keterangan : 
• A= jagung 90% - sorgum 10%,  D= jagung 60% - sorgum 40%, 

 B= jagung 80% - sorgum 20%,  E= jagung 50% - sorgum 50%. 
 C= jagung 70% - sorgum 30%,  
• 1 = peringkat 1  2 = peringkat 2 

3 = peringkat 3  4 = peringkat 4 
5 = peringkat 5 

 
Berdasarkan diagram radar pada Gambar 5, dipilih formulasi yang paling banyak menduduki 

peringkat 1. Peringkat yang terbaik untuk analisa fisik (axial expansion, radial expansion, 

expansion ratio, bulk density, hardness dan crispness) terdapat pada formulasi A 

(perbandingan antara jagung 90% dan sorgum 10%). Selain formulasi A, peringkat kedua 

hingga kelima secara berurutan dari yang terbaik adalah formulasi B, C, D dan E. Untuk 

analisa axial expansion, formulasi E lebih baik daripada F, sedangkan formulasi yang 

terendah untuk axial expansion ada pada formulasi D. Urutan axial expansion dari yang 

terbaik adalah formulasi B, E, F, C dan D. Berbeda halnya dengan analisa fisik yang lain, 

analisa crispness yang menempati peringkat 1 adalah formulasi E, sedangkan yang 

menempati peringkat 5 adalah formulasi A.  
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3.3.  Penentuan Jenis Flavor  

Selain pemilihan formulasi terbaik (Gambar 5), ditentukan juga flavor yang sesuai dengan 

ekstrudat. Gambar 6 menunjukkan data hasil kuisioner untuk menentukan jenis flavor yang 

dipilih.  

 

 
Gambar  6. Sebaran Kesukaan Flavor Menurut Responden 

 

Untuk kuisioner diperoleh hasil seperti yang ditampilkan pada Gambar 6, dimana keju 

terpilih sebagai flavor dominan untuk ekstrudat jagung - sorgum. Persentase responden yang 

memilih keju mencapai 57%, diperoleh dari responden yang memilih keju sebanyak 115 dari 

total kuisioner sebanyak 202. Dilihat dari Gambar 6, selain keju adalah ayam panggang (3%), 

ayam bawang (2%), original (7%), barbeque (13%), jagung bakar (12%), jagung manis (7%) 

dan kaldu ayam (3%).  

 

3.4. Penentuan Peringkat Kadar Flavor Secara Sensorik 

Dari jenis flavor yang terpilih, diberikan tiga konsentrasi flavor. Pemilihan konsentrasi flavor 

didasarkan pada tingkat kesukaan konsumen sehingga dilakukan analisa sensori. Analisa 

tersebut meliputi uji warna, rasa, kerenyahan dan overall terhadap ekstrudat yang telah 

ditambah dengan tiga konsentrasi flavor yang berbeda. Analisa sensori menggunakan uji 
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ranking, dengan skor yang berbeda yaitu 1 (kurang disukai), 2 (cukup disukai), 3 (paling 

disukai). Hasil analisa sensori disajikan pada Tabel 7.  

 

Tabel 7. Hasil Frekuensi Responden untuk Skor Variabel Sensori (Warna, Rasa, Kerenyahan 
dan Overall) Ekstrudat dengan 3 Perlakuan Flavor 

Frekuensi Peringkat Terbaik Kadar 
Flavor Warna Rasa Kerenyahan Overall 

Total 

11 g 6 5 7 6 24 
16 g 14 10 10 15 49 
21 g 10 15 13 9 47 

 

Seperti terlihat di Tabel 7, untuk variabel warna yang paling banyak disukai adalah ekstrudat 

dengan penambahan flavor sebesar 16 g. Kemudian secara berturut - turut diikuti oleh 

ekstrudat dengan penambahan flavor sebesar 21 g dan 11 g. Untuk variabel rasa, frekuensi 

tertinggi ada pada ekstrudat dengan penambahan flavor sebesar 21 g kemudian secara 

berturut - turut diikuti 16 g dan 11 g. Untuk variabel kerenyahan secara berurutan dari 

frekuensi tertinggi hingga terendah ada pada ekstrudat dengan penambahan flavor sebesar 21 

g, 16 g dan 11 g. Secara keseluruhan (overall) yang paling disukai adalah ekstrudat dengan 

penambahan flavor sebesar 16 g, diikuti oleh 21 g dan 11 g. Dari penentuan secara sensori ini 

diketahui bahwa yang paling banyak dipilih adalah ekstrudat dengan penambahan flavor 

sebesar 16 g dengan jumlah total responden sebanyak 49 orang.  
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3.5. Karakteristik Kimia Ekstrudat  

Ekstrudat yang terpilih dianalisa kandungan kimianya untuk mengetahui karakteristik kimia 

yang terdapat dalam ekstrudat, baik sebelum maupun sesudah diberi flavor. Analisa kimia 

meliputi analisa kadar air, abu, lemak, protein, serat kasar, karbohidrat dan amilosa. Hasil 

analisa kimia dapat dilihat pada tabel di bawah. 

 

Tabel 8. Kandungan Kimia Ekstrudat Sebelum dan Sesudah ditambah dengan Flavor 
Komposisi Flavor Kandungan Kimia 

(%) A B 
Air 2,73 ± 1,59 3,38 ± 1,83 
Abu  5,43 ± 0,37 1,05 ± 0,28 
Lemak 13,62 ± 7,16 3,18 ± 2,06 
Protein  3,44 ± 0,79 6,01 ± 0,67 
Serat Kasar  5,74 ± 1,03 5,11 ± 0,67 
Karbohidrat  66,92 ± 8,79 82,57 ± 1,48 
Amilosa  14,95 ± 2,78 28,74 ± 4,21 

Keterangan:  
• Sampel A adalah ekstrudat setelah diberi flavor sebesar 16% 
• Sampel B adalah ekstrudat sebelum diberi flavor 
• Semua nilai di atas merupakan mean ± SD 

 

Ekstrudat yang sudah ditambah dengan flavor memiliki nilai kadar air sebesar 2,73%; abu 

sebesar 5,43%; lemak sebesar 13,62%; protein sebesar 3,44%; serat kasar sebesar 5,74%; 

karbohidrat sebesar 66,92% dan amilosa sebesar 14,95%. Untuk ekstrudat sebelum ditambah 

dengan flavor memiliki nilai kadar air sebesar 3,38%; kadar abu sebesar 1,05%; lemak 

sebesar 3,18%; protein sebesar 6,01%; serat kasar sebesar 5,113%; karbohidrat sebesar 

82,57% dan amilosa sebesar 28,74%. Dimana dari data sebelum dan sesudah penambahan 

flavor ini ada peningkatan dan penurunan kandungan kimia. Untuk kadar abu, lemak dan 

serat kasar meningkat sesudah ditambah dengan flavor, sedangkan kandungan kimia yang 

lain mengalami penurunan. 

 

 

 

 

 

 



 

4. PEMBAHASAN 

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai penentuan formulasi ekstrudat yang 

terbaik, jenis dan kadar flavor yang digunakan, serta karakteristik kimia dari ektrudat. 

Formulasi ekstrudat yang terbaik ditentukan berdasarkan sifat fisik yang terbentuk, 

sedangkan untuk jenis dan kadar dari flavor ditentukan berdasarkan kuisioner dan uji sensori 

yang telah dilakukan kepada beberapa responden. Dengan demikian dapat ditentukan 

ekstrudat jagung dengan tingkat penambahan sorgum yang dapat diterima dan disukai oleh 

konsumen. 

4.1. Penentuan Formulasi berdasarkan Karakteristik Fisik Ekstrudat 

Cara pengolahan bahan pangan dengan menggunakan ekstruder telah popular di masyarakat 

(Herminiati dan Darmajana, 2001). Ekstrusi dilakukan dengan alat ekstruder (Hermanianto et 

al., 1997). Ekstrusi merupakan suatu proses permasakan modern dengan pengolahan High 

Temperatur Short Time (HTST) (Intan, 2007). Selama proses ekstrusi, perlakuan bahan terdiri 

dari pencampuran, penggilingan, pemanasan dan pemotong, dan akhir ekstrusi melalui die 

membentuk dan mengeringkan produk (Brncic et al., 2006). Dengan menggunakan bahan 

baku jagung dan sorgum, dibuat ekstrudat dengan menggunakan formulasi yang berbeda – 

beda. Berdasarkan formulasi ini akan dianalisa dan dilihat pengaruhnya pada pengembangan 

melintang (axial expansion), pengembangan membujur (radial expansion), rasio 

pengembangan (expansion ratio), bulk density, hardness dan crispness. 

 

Pengembangan melintang (axial expansion) yang paling tinggi adalah ekstrudat tanpa 

penambahan sorgum, sedangkan yang paling rendah ada pada ekstrudat dengan penambahan 

sorgum sebanyak 30%. Pada Tabel 6, axial expansion menunjukkan nilai axial expansion 

dari formulasi A (jagung 100% dan sorgum 0%) ke B (jagung 90% dan sorgum 10%) 

mengalami penurunan hingga formulasi D (jagung 70% dan sorgum 30%). Kemudian dari 

formulasi D ke formulasi E (jagung 60% dan sorgum 40%) mengalami peningkatan dan turun 

lagi pada formulasi F (jagung 50% dan sorgum 50%). Hasil dari axial expansion ini tidak 

menunjukan suatu pola karena nilainya yang naik turun (tidak beraturan). Hal ini mungkin 

disebabkan oleh ketidakseragaman ekstrudat yang terbentuk akibat pencampuran yang tidak 

merata atau pengaruh dari pemotongan oleh alat. Sifat fisik dari ekstrudat dipengaruhi oleh 

berbagai kondisi, seperti kandungan air dan komposisi bahan, selain itu oleh proses ekstrusi, 

seperti kecepatan screw (Faller et al., 1998). Menurut pendapat Harper (1981), pencampuran 

penting sekali untuk mencapai keseragaman dari adonan sebelum meninggalkan die. Selain 

pencampuran, mesin ekstruder yang digunakan juga dapat memberikan pengaruh pada 
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keseragaman axial expansion yang diperoleh. Semua hal ini dapat memberikan pengaruh 

pada produk akhir yang dihasilkan. 

 

Pengembangan membujur (radial expansion) dan rasio pengembangan (expansion ratio) 

semakin menurun dengan nilai yang terbaik ada pada formulasi B. Dari formulasi B hingga F, 

nilai radial expansion dan expansion rationya mengalami penurunan. Pada formulasi A lebih 

rendah dari B, dapat disebabkan karena adanya ketidakseragaman saat pencampuran bahan 

sehingga bahan ada yang mengembang dengan baik dan ada yang kurang mengembang 

dengan baik atau bantat (Harper, 1981). Pengembangan pada ekstrudat juga dipengaruhi oleh 

kandungan pati (amilopektin) (Santosa et al., 2008). Pengembangan dari pati (atau sereal) 

bergantung terutama pada derajat gelatinasi (Buston, 1998). Derajat gelatinisasi yang 

semakin tinggi diikuti dengan derajat pengembangan yang semakin tinggi (Hermanianto, 

2000). Menurut Hermanianto, 2000 yang dimaksud dengan derajat gelatinasi adalah rasio 

antara pati yang tergelatinisasi dengan total pati. Selain pati, kandungan protein juga 

memberikan pengaruh pada pengembangan ekstrudat. Komponen protein pada sorgum 

berpengaruh pada produk yang dihasilkan, yaitu produk yang dihasilkan akan semakin rendah 

pengembangannya (Herminiati dan Darmajana, 2001). Kadar protein yang tinggi akan 

menyebabkan terjadinya penurunan derajat gelatinisasi. Menurut Harper (1981), molekul - 

molekul besar protein yang terbuka akibat perlakuan panas akan membentuk suatu jaringan 

yang kompak. Jaringan yang kompak tersebut berupa matriks seperti serat. Matriks tersebut 

akan menghambat penetrasi panas dan air ke dalam pati (Hermanianto, 2000). Di dalam 

sorgum kandungan proteinnya cukup tinggi, yaitu berkisar 11 g per 100 g (Endah et al., 

2009). Sehingga dengan semakin banyak sorgum yang ditambahkan maka nilai dari radial 

expansion dan expansion rationya akan mengalami penurunan.  

 

Lain halnya bulk density, nilainya berbanding terbalik dengan nilai axial expansion, radial 

expansion dan expansion ratio. Dari data analisa fisik (Tabel 7), semakin banyak sorgum 

yang ditambahkan maka nilai dari bulk densitynya semakin besar. Nilai bulk density yang 

paling tinggi ada pada formulasi F, sedangkan yang paling rendah ada pada formulasi A. 

Menurut pendapat dari El - Samahy et al. (2007), bulk density dari produk ekstrudat memiliki 

tren yang berlawanan dengan expansion ratio dan radial expansion. Pada umumnya bulk 

density yang rendah ditemukan pada sampel dengan nilai radial expansion terbesar, dan 

sebaliknya. Bulk density berhubungan secara langsung dengan pengembangan membujur 

(radial expansion) dari produk ekstrudat (Buston et al., 1998). 
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Pada hardness terjadi peningkatan dari formulasi A hingga F. Nilai hardness yang tertinggi 

ada pada formulasi F. Keberadaan protein dapat membentuk matriks mirip serat yang dapat 

meningkatkan kekerasan (hardness) pada ekstrudat (Santosa et al., 2008). Kadar protein yang 

tinggi akan menyebabkan terjadinya penurunan derajat gelatinisasi, sehingga molekul - 

molekul besar protein yang terbuka akibat perlakuan panas akan membentuk suatu jaringan 

yang kompak. Jaringan yang kompak tersebut berupa matriks seperti serat. Matriks tersebut 

akan menghambat penetrasi panas dan air ke dalam pati (Hermanianto, 2000). Keberadaan 

dari serat ini menyebabkan tekstur menjadi lebih keras (Susilawati dan Medikasari, 2008 & 

Herminiati dan Darmajana, 2001). Sehingga dengan semakin banyaknya sorgum yang di 

tambahkan maka akan menghasilkan ekstrudat yang semakin keras.  

 

Kerenyahan adalah sifat ikatan intermolekul pati membentuk kristal kecil dengan keberadaan 

sedikit air (Ted et al., 2004). Pada ekstrudat dengan jumlah protein yang tinggi mempunyai 

kemampuan penyerapan air yang lebih baik serta memberikan pengaruh pada kekerasan, daya 

patah, kepadatan, dan ukuran pori (Hidayah et al., 2005). Menurut Oktavia (2000), panas dan 

tekanan turun ketika ekstrudat keluar dari ekstruder, menyebabkan air yang terjebak di dalam 

ekstrudat menguap. Uap air terperangkap oleh lapisan film yang terbentuk karena proses 

gelatinasi dan denaturasi protein dari bahan, maka bahan mengembang membentuk rongga 

udara (pori - pori) dan ekstrudat yang dihasilkan semakin renyah. Berdasarkan hasil analisa 

yang diperoleh, nilai crispness atau kerenyahan yang tertinggi terdapat pada formulasi E yang 

tidak beda nyata dengan formulasi F. Nilai crispness semakin tinggi dengan semakin 

banyaknya sorgum yang ditambahkan, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Shahidi et al. 

(1998) dan Chaiyakul et al. (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi protein yang 

dikandung dalam biji-bijian, maka akan semakin renyah produk ekstrudat yang dihasilkan. 

Peningkatan nilai kerenyahan (crispness) ini disebabkan oleh adanya peningkatan kadar 

protein (Hermanianto, 2000). Air juga memberikan pengaruh pada tekstur dari bahan 

makanan kering dengan plasticizing dan pelunakan biopolimer. Perubahan ini terjadi pada 

pati dan matriks protein, mengubah kekuatan mekanik produk. Kerenyahan ekstrudat 

menurun, ketika menyerap kelembaban dari uap air di lingkungan (Jamroz et al., 1999).  

 

Berdasarkan analisa fisik ditentukan formulasi ekstrudat yang terbaik, dengan cara 

memberikan peringkat yang terbaik pada masing – masing analisa fisik yang telah dilakukan. 

Tabel 8 merupakan data dari analisa peringkat formulasi berdasarkan analisa fisik. Parameter 
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yang digunakan adalah pengembangan melintang (axial expansion), pengembangan 

membujur (radial expansion), rasio pengembangan (expansion ratio), bulk density, hardness 

dan crispness. Berdasarkan parameter uji fisik, peringkat yang terbaik dan terpilih adalah 

formulasi B.  

 

Berdasarkan diagram radar (Gambar 5), terlihat jelas bahwa formulasi terbaik yang terpilih 

adalah formulasi B, dimana formulasi ini yang paling banyak menempati peringkat 1. 

Apabila dilihat dari Gambar 5, secara berurutan formulasi yang terbaik setelah formulasi B 

(jagung 90% dan sorgum 10%) adalah formulasi C (jagung 80% dan sorgum 20%), formulasi 

D (jagung 70% dan sorgum 30%), formulasi E (jagung 60% dan sorgum 40%) dan yang 

terakhir adalah formulasi F (jagung 50% dan sorgum 50%). 

 

4.2. Penentuan Flavor 

Penyebaran kuisioner dilakukan untuk menentukan flavor yang paling sesuai dan disukai oleh 

konsumen. Karena salah satu kelemahan dari produk ekstrudat adalah intensitas aroma dan 

flavor yang lemah apabila dibandingkan dengan serpihan roti atau hasil roti tradisional yang 

lain. Oleh karena itu, perbaikan dari hasil reaksi dalam formulasi sangat penting untuk 

substansi sensori (Farouk et al., 2001). Perbaikan dilakukan dengan menambahkan flavor ke 

snack.  

 

Flavor adalah suatu atribut dari makanan, minuman dan seasoning yang dihasilkan dari 

rangsangan terhadap indra pada saat makanan masuk ke dalam saluran makanan dan 

pernafasan, terutama untuk atribut rasa dan bau (Winarno, 2002). Tujuan flavoring adalah 

untuk meningkatkan daya tarik pangan, menstandarisasi flavor produk akhir dan menguatkan 

flavor awal yang lemah. Selain itu juga untuk menggantikan flavor yang hilang selama 

pengolahan, menutupi karakter - karakter yang tidak menyenangkan dan karena alasan 

ekonomis (Winarno, 2002). 

 

Penyebaran kuisioner dilakukan di UNIKA Soegijapranata, kepada mahasiswa Fakultas 

Teknologi Pangan sebanyak 202 orang. Penyebaran kuisioner dibatasi pada usia remaja akhir 

sekitar 18 - 21 tahun (Alifiani, 1999). Ekstrudat yang terbentuk dari jagung dan sorgum 

adalah berwarna kuning, beberapa flavor yang sesuai dengan warna ini adalah keju, 

baberque, ayam bawang, dll. Delapan jenis flavor yang terpilih pada kuisioner utama adalah 

ayam panggang sebanyak 5 orang, ayam bawang sebanyak 3 orang, original sebanyak 7 
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orang, barbeque sebanyak 27 orang, jagung bakar sebanyak 25 orang, jagung manis sebanyak 

14 orang, kaldu ayam sebanyak 6 orang dan keju sebanyak 115. Jumlah flavor yang paling 

disukai pada kuisioner utama adalah keju, yaitu sebanyak 115 orang memilih keju dari total 

responden sebanyak 202 orang (57%). Keju merupakan flavor yang paling dominan disukai 

dan sesuai dengan warna ekstrudat yang terbentuk. Keju salah satu flavor yang biasa 

digunakan sebagai bumbu dari snack (makanan ringan), hal ini karena keju memiliki flavor 

yang kuat (Gary, 2006). 

 

Penerimaan flavor dapat dikombinasi dengan informasi kemosensori baik secara visual 

(warna) dan kognitif (Maya, 2009). Tidak seragamnya hubungan informasi sensori baik rasa, 

aroma, tekstur dari makanan maupun minuman dipengaruhi oleh penerimaan dan interpretasi 

dari informasi sensori, tergantung pada pengalaman mengenai flavor dari masing - masing 

individu (Maya et al., 2009). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa warna dapat 

memberikan pengaruh pada penerimaan flavor individu (Maya et al., 2009). Warna ekstrudat 

diterima oleh indera penglihatan (mata), kemudian disampaikan ke otak. Dari otak ditentukan 

flavor yang paling sesuai dengan warna ekstrudat (kuning). Menurut beberapa orang, keju 

merupakan flavor yang paling sesuai dengan warna kuning dari ekstrudat. Mekanisme 

penerimaan berkaitan dengan interaksi di antara stimulus yang diterima oleh organ tubuh. 

Persepsi warna dan penampakan berbeda - beda untuk setiap individu dalam meresponnya 

(Douglas, 2002). 

 

4.3. Penentuan Kadar Flavor Secara Sensori  

Flavor yang paling disukai oleh responden adalah keju, kemudian dicampurkan dengan 

ekstrudat dengan menggunakan tiga macam konsentrasi. Konsentrasi yang digunakan adalah 

sebanyak 11 g, 16 g dan 21 g. Berdasarkan konsentrasi ini akan dilakukan analisa sensori 

untuk mengetahui penambahan konsentrasi flavor yang paling disukai oleh responden. Pada 

analisa sensori diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan warna, rasa, kerenyahan dan 

overall. Menurut Lindsay (1985), flavor didefinisikan sebagai gabungan persepsi yang 

diterima oleh indra manusia yang meliputi bau, rasa, penampakan, sentuhan dan bunyi saat 

kita mengkonsumsi makanan. Selain itu ada tiga sensasi yang ditimbulkan oleh flavor pada 

indra manusia yaitu rasa, bau dan tekstur (Winarno, 2002). Rasa, bau, dan tekstur merupakan 

faktor yang penting dalam pemilihan ekstrudat yang disukai. 
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Analisa sensori ini dilakukan dengan menggunakan metode ranking. Meilgaard et al. (1999), 

metode ranking merupakan uji yang digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan 

dengan membedakan intensitas atribut yang diberikan, pada skala yang sesuai (menggunakan 

peringkat). Dalam menentukan produk yang terbaik, panelis memberikan penilaian terhadap 

produk berdasarkan tingkat kesukaan meliputi rasa, aroma, dan kerenyahan. Dengan 

demikian, dapat diketahui tingkat kesukaan yang dicerminkan melalui angka (skala penilaian) 

atau kondisi yang abstrak ditampilkan dalam bentuk angka (Herminiati dan Darmajana, 

2001). 

 

Pada metode ini menyajikan serangkaian sampel secara acak, dimana satu parameter hadir 

pada tingkat yang berbeda, untuk mengetahui produk yang disukai. Hal ini dilakukan dengan 

meminta kandidat untuk menentukan peringkat sampel berdasarkan tingkat skala yang 

ditentukan menurut tingkat atribut lain (misalnya kemanisan, kekakuan, kehalusan 

permukaan, dll) (Meilgaard et al., 1999). 

 

Winarno (2002) juga berpendapat bahwa flavor memiliki tujuan untuk menguatkan flavor 

awal yang lemah. Pada rasa ekstrudat secara berurutan dari yang paling disukai adalah 

ekstrudat dengan penambahan flavor sebanyak 21 g, 16 g dan 11 g. Semakin banyak 

penambahan flavor membuat rasa semakin kuat, sehingga produk akan semakin disukai oleh 

responden. Sedangkan apabila flavor yang ditambahkan sedikit, maka pencampuran dari rasa 

pun pada produk akan kurang merata dan berpengaruh pula pada rasa dari produk. 

 

Warna merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya tarik dari produk pangan. 

Penambahan flavor juga bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dari produk pangan, 

termasuk memberikan warna ke produk pangan (Winarno, 2002). Berdasarkan data analisa 

sensori yang telah diperoleh, warna yang paling disukai adalah warna ekstrudat dengan 

penambahan flavor sebanyak 16 g dengan frekuensi sebanyak 14 responden. Diikuti oleh 

ekstrudat dengan penambahan flavor sebanyak 21 g dan yang kurang disukai ekstrudat 

dengan penambahan sebanyak 11 g.  

 

Kerenyahan secara berurutan dari yang paling disukai adalah ekstrudat dengan penambahan 

ekstrudat sebanyak 21 g,  16 g dan 11 g. Fellows (1999) menyatakan bahwa semua hasil 

ekstrusi masih memiliki sifat yang sangat higroskopis, sehingga perlu pengeringan tambahan. 

Pengeringan bertujuan untuk memperoleh permukaan yang mengkilap dan memperoleh sifat 
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yang tidak terlalu higroskopis. Semakin bersifat tidak hidroskopis, maka akan menghasilkan 

tekstur ekstrudat yang lebih renyah. 

 

Dari segi overall, penambahan yang paling banyak disukai secara berurutan adalah ekstrudat 

dengan penambahan flavor keju sebanyak 16 g, 21 g dan 11 g. Apabila dilihat dari seluruh 

data yang telah diperoleh, secara keseluruhan penambahan flavor yang paling disukai adalah 

ekstrudat dengan penambahan flavor sebanyak 16 g dengan total responden sebanyak 49, 

sedangkan total pada penambahan flavor 11 g dengan total sebanyak 24 responden dan 

dengan penambahan flavor 21 g dengan total sebanyak 47 responden.  

 

Proses rasa dimulai ketika ada molekul kecil yang dilepaskan dan dirasakan oleh sel perasa 

(gustatory). Sel perasa adalah bagian ujung perasa yang utama dalam lidah. Banyak benjolan 

kecil yang dikenal dengan papillae, ujung perasa merupakan dasar dari setiap benjolan ini 

dan merupakan sel penerima rasa (Anthony and Gregory, 1997). Sel penerima rasa 

melaporkan sensasi dari rasa yang diterima ke pusat otak. Ada lima tipe rasa yang diakui 

secara umum pada manusia, yaitu manis, umami, asin, asam dan pahit. Keju termasuk dalam 

tipe rasa umami dengan ambang batas sebesar 0,0007 M, sedangkan ambang batas yang 

dimiliki tipe rasa lain adalah asin sebesar 0,01 M, asam sebesar 0,0009 M, manis sebesar 0,01 

M dan pahit sebesar 0,000008 M (Bowen, 2006). Dilihat dari kelima ambang batas tipe rasa, 

rasa umami memiliki ambang batas yang berada diantaranya atau menengah, sehingga 

dengan demikian manusia secara umum dapat menerima rasa umami (flavor keju) dengan 

konsentrasi penambahan yang tidak terlalu banyak maupun sedikit.  

 

4.4. Karakteristik Kimia Ekstrudat 

Selain analisa fisik, dilakukan pula analisa kimia terhadap ekstrudat. Analisa kimia dilakukan 

sebagai pelengkap untuk mengetahui profil dari ekstrudat. Analisa kimia yang dilakukan 

meliputi analisa proksimat yaitu analisa kadar air, abu, lemak, protein, serat kasar, dan 

karbohidrat, serta amilosa.  

 

Kadar air dari ekstrudat sebelum (3,38%) dan sesudah (2,73%) ditambah dengan flavor 

mengalami penurunan, hal ini kemungkinan disebabkan karena pada ekstrudat yang ditambah 

dengan flavor ini mengalami pengeringan dengan dehumidifier (70°C) selama dua jam. 

Sesuai dengan pernyataan Herminiati dan Darmajana (2001) bahwa semakin tinggi suhu, 

maka kadar air akan semakin rendah, hal ini menunjukkan semakin banyak air yang 
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teruapkan. Sedangkan hasil dari kadar air dari ekstrudat yang belum maupun sudah 

ditambahkan dengan flavor sesuai dengan SNI 01 - 2886 - 2000 dalam Oktavia (2000) 

mengenai makanan ringan. Berdasarkan SNI standar kadar air maksimal yang diperbolehkan 

pada makanan ringan adalah sebesar 4%.  

 

Terdapat peningkatan kadar abu pada ekstrudat yang belum diberi flavor (1,05%) dan 

ekstrudat yang sudah diberi flavor (5,43). Penambahan flavor memberikan pengaruh pada 

kadar mineral yang terdapat dalam ekstrudat, hal ini sesuai dengan pendapat dari deMan 

(1997) yang menyatakan bahwa kadar abu dapat menentukan seberapa besar mineral yang 

terdapat dalam bahan pangan. 

 

Perbedaan kadar lemak sebelum (3,18%) dan sesudah (13,62%) ditambah dengan flavor 

kemungkinan disebabkan oleh adanya penambahan minyak pada proses pembumbuan. 

Meskipun ada peningkatan, kadar lemak pada ekstrudat ini masih diperbolehkan karena 

masih sesuai standart. SNI 01 - 2886 – 2000 dalam Oktavia (2000), kadar lemak makanan 

ringan yang masih diperbolehkan adalah dibawah 30% (tanpa penggorengan) dan dibawah 

38% (dengan penggorengan). 

 

Protein pada ekstrudat sesudah ditambah dengan flavor adalah 3,44%, sedangkan yang 

sebelum ditambah dengan flavor adalah 6,01%. Menurut SNI 01 - 2886 - 92 dalam 

Hermianto (2000),  tidak mensyaratkan batas minimum untuk kadar protein dari produk 

ekstrudat. Berarti meskipun kadar protein dari ekstrudat menurun setelah ditambah dengan 

flavor, kadar proteinnya masih masuk dalam standart nasional. 

 

Perbedaan kadar serat kasar (sebelum 5,11% dan sesudah 5,74%) dan karbohidrat (sebelum 

82,57%, sesudah 66,92%). Perbedaan karbohidrat sebelum dan sesudah penambahan flavor 

kemungkinan disebabkan oleh pengaruh dari kadar kimia lain yang tedapat di dalam 

ekstrudat. Pada proses pembumbuan juga terdapat senyawa kimia lain yang dapat 

menyebabkan penurunan kadar karbohidrat dan peningkatan senyawa lain, seperti minyak. 

Hasil dari karbohidrat ini diperoleh dengan menggunakan metode karbohidrat by difference 

(Sudarmadji et al., 1997). 

 

Kadar amilosa mengalami penurunan (sebelum 28,74%, sesudah 14,95%) dari ekstrudat 

sebelum dan sesudah ditambah dengan flavor dapat dijelaskan dengan semakin banyaknya 
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asam lemak dan pati selama proses dapat meningkatkan amilopektin dalam pati, sehingga 

dengan penambahan minyak pada proses pembumbuan akan menurunkan jumlah amilosa 

yang terkandung di dalam pati (Riaz, 2000). Selain itu kadar dari amilosa ini sebanding 

dengan kadar protein, dengan semakin meningkat amilosa maka akan semakin tinggi 

proteinnya dan ekstrudat yang dihasilkan pengembangannya semakin rendah. Pernyataan ini 

sesuai dengan pendapat dari Ediati et al.(2006) dan didukung dengan pernyataan dari Shahidi 

et al., (1998), yang menyatakan bahwa peningkatan kadar amilosa dan protein pada produk 

ekstrusi maka akan  menghasilkan produk yang lebih renyah tetapi pengembangannya 

kurang.  

 

Berdasarkan penelitian dan hasil penelitian yang telah diperoleh, produk ekstrudat jagung 

dengan tingkat penambahan sorgum pada konsentrasi tertentu (10%) dapat menghasilkan 

ekstrudat yang dapat diterima konsumen sehingga membuka kesempatan usaha dan memiliki 

potensi untuk dikomersilkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerimaan yang baik dari 

responden terhadap ekstrudat ini. Selain itu juga dapat memperluas variasi bahan baku dan 

meningkatkan pemanfaatan sorgum dalam industri pangan. Apabila teknologi terus 

dikembangkan dapat diperoleh ekstrudat berbasis sorgum dengan produk yang lebih baik dan 

menguntungkan. Sorgum sendiri memiliki daya adaptasi terhadap lahan tinggi dan biaya 

produksi yang rendah apabila dibandingkan dengan jagung (Suarni, 2004). Sorgum juga 

memiliki kandungan senyawa kimia yang tidak kalah apabila dibandingkan dengan serealia 

yang lain (Suarni, 2004).  

 



 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

• Tingkat penambahan sorgum tidak memberikan pengaruh pada pengembangan 

melintang (axial expansion) dari ekstrudat jagung - sorgum yang dihasilkan, hal ini 

ditunjukkan dengan tidak adanya pola pada hasil axial expansion yang diperoleh.  

• Pengembangan membujur (radial expansion) dan rasio pengembangan (expansion 

ratio) ekstrudat dipengaruhi oleh tingkat penambahan sorgum, semakin banyak sorgum 

yang ditambahkan nilai dari kedua pengembangan akan menurun. Penambahan sorgum 

sebanyak 10% memberikan pengembangan yang baik. 

• Semakin banyak tingkat penambahan sorgum, nilai bulk density, hardness dan 

crispness dari ekstrudat akan semakin tinggi. Bulk density dan hardness tertinggi 

terdapat pada formulasi ekstrudat dengan penambahan sorgum sebanyak 50%, 

sedangkan nilai crispness tertinggi terdapat pada formulasi ekstrudat dengan 

penambahan sorgum sebanyak 40%.  

• Flavor yang terpilih adalah keju sebanyak 16 g. 

• Ekstrudat jagung dengan penambahan sorgum pada tingkat tertentu (10%) memiliki 

potensi untuk dikomersilkan karena memiliki sifat sensori, kimia dan fisik yang baik. 

 

SARAN 

• Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai umur simpan (shelf life) dari ekstrudat 

jagung - sorgum. 

• Bahan baku sorgum dapat digunakan dan dikembangkan dalam industri pangan.  
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7. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Diagram Alir Uji Bahan Baku 

 
 
 

Jagung giling Sorgum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisik Subjektif 

Bentuk Warna Amilosa 
(100 mg) 

3 kali 
ulangan

Kadar air 
(5g)  

3 kali 
ulangan

Kimia Fisik Objektif 

Bulk Density 
(gelas piala) 

5 kali ulan

Warna 
(kromatometer) 
5 kali ulan gangan
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Lampiran 2. Diagram Alir Tahap I 

 
 
 

Jagung 
Giling 

(%) 

Sorgum 
 (%) 

100 0 
90 10 
80 20 
70 30 
60 40 
50 50 

Sorgum 

Pembuatan ekstrudat menggunakan single screw extruder 
dengan diameter die 0,44 cm, suhu ± 200°C (500 g) 

Jagung giling 

Rasio 
pengembangan 

Bulk density 
5x  

Crispness 
(Texture 

Analyzer) 5x 

Axial & radial 
expansion (jangka 

sorong) 100x 

Dipilih ekstrudat dengan formulasi antara jagung dan 
sorgum yang terbaik 

Hardness 
(Texture 

Analyzer) 5x 
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Membuat kuisioner  

Menyebarkan kuisioner 
pendahuluan dikalangan 
Remaja-Dewasa (± 150 

Lampiran 3. Diagram Alir Tahap II 

 
 responden)  
 

Menyebarkan kuisioner utama 
dikalangan Remaja-Dewasa (± 

202 responden)  
 

Ekstrudat 
(g) 

Minyak 
Kedelai (g) 

Flavor 
(g) 

58  26 11  
58  26 16 
58  26 21 

Uji Amilosa 
(100g) 3x 

Uji Protein (0,25 
g) 3x 

Uji Karbohidrat Uji Lemak (2g dari 
kadar air) 3x 

Uji Serat Kasar (dari 
uji lemak yang sudah 

diekstrak) 3x 
Uji Kadar Air (5 

g) 3x 
Uji Kadar Abu (2 

g) 3x 

Analisa Kimia dilakukan 
sebanyak 2 batch 

 

Menentukan 1 jenis flavor yang 
paling sesuai dan disukai panelis 

(keju) 

Ekstrudat yang terpilih pada 
tahap I dicampur dengan flavor 

yang terpilih, hingga rata 

Dehumidifier selama ± 2 jam dengan suhu 700C. 

Sensori 3 perbandingan flavor (± 
30 panelis) 

Menentukan eksttrudat dengan 
formula flavor yang paling 

disukai 

Ekstrudat tanpa flavor Ekstrudat dengan flavor 
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Lampiran 4. Grafik Pie Kuisioner Pendahuluan 
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Lampiran 5. Lembar Kuisioner Pendahuluan 

Nama  : 
Umur  : 
No.HP : 
1. Apakah Anda mengetahui tentang produk Ekstrudat? (Contoh : Chiki, Cheetos,dll) 

 

 

2. Apakah Anda mengkonsumsi produk Ekstrudat? Merk apa saja yang biasa Anda 

konsumsi? (Sebutkan minimal 2) 

 

3. Seberapa sering Anda mengkonsumsi produk tersebut? 

 

....................x / minggu 
 
4. Berilah tanda ( ) faktor yang menurut Anda paling penting pada ekstrudat 

 Kerenyahan                    Warna 

 Rasa     Bentuk 

5. Bila jawaban Anda adalah faktor rasa, apakah rasa yang paling Anda sukai? 

 

6. Menurut Anda apakah ada kesesuaian antara warna ekstrudat dengan pemilihan rasa 

merupakan faktor yang sangat penting? 

 

 

7. Menurut Anda apakah rasa yang cocok untuk ekstrudat  dengan warna : 

  Putih        

 

  Kuning     

 

  Coklat      

 

8. Dari pertanyaan di atas, rasa apa yang paling Anda sukai untuk ekstrudat berwarna: 

  Putih        

  Kuning     

  Coklat      
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Lampiran 6. Lembar Kuisioner Utama 

Nama  : 
Umur  : 
No.HP :                                             (untuk sensori lanjutan, mohon diisi) 

1. Apakah Anda mengetahui tentang produk Ekstrudat? (Contoh : Chiki, cheetos,dll) 
 
 

2. Apakah Anda mengkonsumsi produk Ekstrudat? Merk apa saja yang biasa Anda 
konsumsi? 
 
 

3. Seberapa sering Anda mengkonsumsi produk tersebut? 
_________x / minggu 
 

4. Berilah tanda ( ) faktor yang menurut Anda paling penting pada ekstrudat 
 Kerenyahan                    Warna 
 Rasa    Bentuk 

 
5. Bila jawaban Anda adalah faktor rasa, apakah rasa yang paling Anda sukai? 

 
 

6. Menurut Anda apakah perlu ada kesesuaian antara warna ekstrudat dengan pemilihan 
rasa? 
 
 

7. Menurut Anda apakah rasa yang cocok untuk ekstrudat berwarna (pilih beberapa rasa, 
boleh sebanyak-banyaknya) : 

  Kuning  IV    
 Ayam bawang 
 Ayam panggang 
 Barbeque 

 Keju 
 Jagung Bakar 
 Jagung Manis 

 Kaldu Ayam 
 Keju 

 
8. Dari beberapa rasa yang sudah Anda sebutkan di atas, rasa apa yang paling Anda 

sukai? (isi di titik-titik, jika pilihan tidak ada) 
 Ayam bawang       Keju     Jagung Bakar 
 Ayam panggang      Original     Jagung Manis 
 Barbeque       Kaldu ayam  
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Lampiran 7. Scoresheet Uji Ranking Hedonik 

 
UJI RANGKING HEDONIK 

 

Nama :  Tanggal: 
Produk : Ekstrudat Jagung - Sorgum 
Atribut : Warna 
 

Instruksi: 
Di hadapan Anda terdapat 3 sampel ekstrudat jagung - sorgum. Amati warna sampel secara 

berurutan dari kiri ke kanan. Setelah mengamati semua sampel, Anda boleh mengulang 

sesering yang Anda perlukan. Urutkan sampel dari yang kurang Anda sukai (=1) hingga 

sampel yang paling Anda sukai (=3). 

 
 
  Kode Sampel Ranking (jangan ada yang dobel) 

  _____ ______________ 

  _____ ______________ 

  _____ ______________ 

 

Terima Kasih 
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UJI RANGKING HEDONIK 

 

Nama :  Tanggal: 
Produk : Ekstrudat Jagung - Sorgum 
Atribut : Kerenyahan 
 

Instruksi: 

Berkumur-kumurlah dulu sebelum menguji sampel. 

Di hadapan Anda terdapat 3 sampel ekstrudat jagung - sorgum. Cicipilah sampel secara 

berurutan dari kiri ke kanan. Setelah mengamati semua sampel, Anda boleh mengulang 

sesering yang Anda perlukan. Urutkan sampel dari yang kurang Anda sukai (=1) hingga 

sampel yang paling Anda sukai (=3). 

 
 
  Kode Sampel Ranking (jangan ada yang dobel) 

  _____ ______________ 

  _____ ______________ 

  _____ ______________ 

 

Terima Kasih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

UJI RANGKING HEDONIK 
 

Nama :  Tanggal: 
Produk : Ekstrudat Jagung - Sorgum 
Atribut : Rasa 
 

Instruksi: 

Berkumur-kumurlah dulu sebelum menguji sampel. 

Di hadapan Anda terdapat 3 sampel ekstrudat jagung - sorgum. Cicipilah sampel secara 

berurutan dari kiri ke kanan. Setelah mengamati semua sampel, Anda boleh mengulang 

sesering yang Anda perlukan. Urutkan sampel dari yang kurang Anda sukai (=1) hingga 

sampel yang paling Anda sukai (=3). 

 

 

  Kode Sampel Ranking (jangan ada yang dobel) 

  _____ ______________ 

  _____ ______________ 

  _____ ______________ 

 

Terima Kasih 
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UJI RANGKING HEDONIK 
 

Nama :  Tanggal: 
Produk : Ekstrudat Jagung - Sorgum 
Atribut : Overall 
 

Instruksi: 

Setelah melakukan penilaian untuk seluruh atribut (warna, rasa dan kerenyahan) dari masing-

masing sampel, urutkan sampel dari yang kurang Anda sukai (=1) hingga sampel yang paling 

Anda sukai (=3). 

 

 

  Kode Sampel Ranking (jangan ada yang dobel) 

  _____ ______________ 

  _____ ______________ 

  _____ ______________ 

 

Terima Kasih 
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Lampiran 8. Gambar Ekstrudat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekstrudat Jagung dan Sorgum dengan Berbagai Perbandingan (A Jagung 100%, B Jagung 
90% : Sorgum 10%, C Jagung 80% : Sorgum 20%, D Jagung 70% : Sorgum 30%, E Jagung 

60% : Sorgum 40%, F Jagung 50% : Sorgum 50%, G Sorgum 100%) 
 

Lampiran 9. Gambar Ekstrudat Dengan Penambahan Flavor Keju 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekstrudat Dengan 11 g Flavor Keju 
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Ekstrudat Dengan 16 g Flavor Keju 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekstrudat Dengan 21 g Flavor Keju 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekstrudat Dengan Tiga Perbandingan Flavor Keju (A 11 g, B 16 g dan C 21 g) 
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Lampiran 10. Syarat Mutu Makanan Ringan (SNI 01 - 2886 - 2000) 

Sumber: Badan Standardisasi Nasional, 2000 

Kriteria Uji  Satuan  Spesifikasi  

1. Keadaan  
1.1. Bau  
1.2. Rasa  
1.3. Warna  

  
Normal  
Normal  
Normal 

2. Air  % b/b  Maks. 4  

3. Kadar Lemak  
3.1. Tanpa proses penggorengan  
3.2. Dengan proses penggorengan  

 
% b/b  
% b/b  

 
Maks. 30  
Maks. 38  

4. Bahan tambahan makanan  
4.1. Pemanis buatan  
4.2. Pewarna 

 
-  
-  

Sesuai SNI No. 01-0222-1995 
dan  Permenkes 

No.722/Menkes/Per/IX/1988 
Tidak boleh ada 

5. Silikat (Si)  % b/b  Maks. 0,1  

6. Cemaran logam  
6.1. Timbal (Pb)  
6.2. Tembaga (Cu)  
6.3. Seng (Zn)  
6.4. Raksa (Hg)  

 
mg/kg  
mg/kg  
mg/kg  
mg/kg  

 
Maks. 1,0  
Maks. 10  
Maks. 40  
Maks. 0,05  

7. Arsen (As)  mg/kg  Maks. 0,5  

8. Cemaran mikroba  
8.1 Angka lempeng total  
8.2. Kapang  
8.3. E. coli  

 
koloni/g  
koloni/g  
APM/g  

 
Maks. 1,0 x 10 4  
Maks. 50  
Negatif  
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Lampiran 11. Data SPSS Hasil Uji Fisik Ekstrudat 

 Axial Expansion dan Radial Expansion 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 konsentrasi Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Jagung 100% .055 100 .200* .970 100 .022

Jagung:Sorgum=90%:10% .081 100 .106 .950 100 .001

Jagung:Sorgum=80%:20% .082 100 .097 .964 100 .008

Jagung:Sorgum=70%:30% .084 100 .077 .966 100 .012

Jagung:Sorgum=60%:40% .082 100 .098 .965 100 .009

Axial 

Jagung:Sorgum=50%:50% .082 100 .091 .983 100 .221

Jagung 100% .084 100 .076 .955 100 .002

Jagung:Sorgum=90%:10% .071 100 .200* .959 100 .004

Jagung:Sorgum=80%:20% .081 100 .102 .984 100 .277

Jagung:Sorgum=70%:30% .075 100 .184 .978 100 .094

Jagung:Sorgum=60%:40% .089 100 .051 .906 100 .000

radial 

Jagung:Sorgum=50%:50% .086 100 .068 .978 100 .090

a. Lilliefors Significance Correction      

*. This is a lower bound of the true significance.     
 
POST HOC 

Axial Expansion 

Duncan       

Subset for alpha = 0.05 

konsentrasi N 1 2 3 4 5 

Jagung:Sorgum=70%:30% 100 2.38265     

Jagung:Sorgum=80%:20% 100 2.41455     

Jagung:Sorgum=50%:50% 100  2.79695    

Jagung:Sorgum=60%:40% 100   2.94700   

Jagung:Sorgum=90%:10% 100    3.13713  

Jagung 100% 100     4.86444 

Sig.  .583 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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Radial Expansion 

Duncan        

Subset for alpha = 0.05 

konsentrasi N 1 2 3 4 5 6 

Jagung:Sorgum=50%:50% 100 1.34350      

Jagung:Sorgum=60%:40% 100  1.41730     

Jagung:Sorgum=70%:30% 100   1.51200    

Jagung:Sorgum=80%:20% 100    1.57025   

Jagung 100% 100     1.66450  

Jagung:Sorgum=90%:10% 100      1.69887

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

   

 Expansion Ratio 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Konsentrasi Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Jagung 100% .084 100 .076 .955 100 .002

Jagung : Sorgum = 90% : 

10% 
.071 100 .200* .959 100 .004

Jagung : Sorgum = 80% : 

20% 
.081 100 .102 .984 100 .277

Jagung : Sorgum = 70% : 

30% 
.075 100 .184 .978 100 .094

Jagung : Sorgum = 60% : 

40% 
.089 100 .051 .906 100 .000

Expansion Ratio 

Jagung : Sorgum = 50% : 

50% 
.086 100 .068 .978 100 .090

a. Lilliefors Significance Correction       

*. This is a lower bound of the true significance.       
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POST HOC  
Expansion Rasio  

Duncan        

Subset for alpha = 0.05 

Konsentrasi N 1 2 3 4 5 6 

Jagung : Sorgum = 50% : 

50% 
100 3.0534

     

Jagung : Sorgum = 60% : 

40% 
100 

 
3.2211

    

Jagung : Sorgum = 70% : 

30% 
100 

  
3.4364

   

Jagung : Sorgum = 80% : 

20% 
100 

   
3.5688 

  

Jagung 100% 100     3.7830  

Jagung : Sorgum = 90% : 

10% 
100 

     
3.8611

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

  
 Bulk Density 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Konsentrasi Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Jagung 100% .254 5 .200* .914 5 .492

Jagung 90% : Sorgum 10% .231 5 .200* .881 5 .314

Jagung 80% : Sorgum 20% .222 5 .200* .902 5 .421

Jagung 70% : Sorgum 30% .300 5 .161 .883 5 .325

Jagung 60% : Sorgum40% .237 5 .200* .961 5 .814

Bulk density 

Jagung 50% : Sorgum50% .231 5 .200* .881 5 .314

a. Lilliefors Significance Correction       

*. This is a lower bound of the true significance.      
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POST HOC 
 

Bulk density 

Duncan        

Subset for alpha = 0.05 

Konsentrasi N 1 2 3 4 5 6 

Jagung 100% 5 .030063      

Jagung 90% : Sorgum 10% 5  .045370     

Jagung 80% : Sorgum 20% 5   .054101    

Jagung 70% : Sorgum 30% 5    .065438   

Jagung 60% : Sorgum40% 5     .075471  

Jagung 50% : Sorgum50% 5      .087686

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

   

 Hardness 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Konsentrasi Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Jagung 100% .305 5 .144 .868 5 .259

Jagung 90% : Sorgum 10% .165 5 .200* .971 5 .884

Jagung 80% : Sorgum 20% .223 5 .200* .972 5 .887

Jagung 70% : Sorgum 30% .230 5 .200* .938 5 .654

Jagung 60% : Sorgum 40% .206 5 .200* .900 5 .412

Hardness 

Jagung 50% : Sorgum 50% .308 5 .137 .912 5 .481

a. Lilliefors Significance Correction      

*. This is a lower bound of the true significance.     
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POST HOC 

 
Hardness 

Duncan     

Subset for alpha = 0.05 

Konsentrasi N 1 2 3 

Jagung 100% 5 1.9832E3   

Jagung 90% : Sorgum 10% 5 2.5776E3   

Jagung 80% : Sorgum 20% 5  5.1488E3  

Jagung 70% : Sorgum 30% 5  5.4954E3  

Jagung 60% : Sorgum 40% 5  5.8274E3  

Jagung 50% : Sorgum 50% 5   7.6165E3

Sig.  .316 .281 1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 

 Crispness 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Konsentrasi Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Jagung 100% .186 5 .200* .958 5 .792

Jagung 90%:Sorgum 10% .158 5 .200* .983 5 .950

Jagung 80%:Sorgum 20% .322 5 .099 .840 5 .165

Jagung 70%:Sorgum 30% .225 5 .200* .971 5 .881

Jagung 60%:Sorgum 40% .212 5 .200* .906 5 .444

Crispness 

Jagung 50%:Sorgum 50% .198 5 .200* .931 5 .604

a. Lilliefors Significance Correction      

*. This is a lower bound of the true significance.     
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POST HOC 

 
Crispness 

Duncan       

Subset for alpha = 0.05 

Konsentrasi N 1 2 3 4 5 

Jagung 100% 5 1.5100E3     

Jagung 90%:Sorgum 10% 5  2.3141E3    

Jagung 80%:Sorgum 20% 5   3.0137E3   

Jagung 70%:Sorgum 30% 5    3.7046E3  

Jagung 50%:Sorgum 50% 5    4.0264E3 4.0264E3 

Jagung 60%:Sorgum 40% 5     4.4058E3 

Sig.  1.000 1.000 1.000 .288 .212 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.   
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Lampiran 12. Pemetaan Skripsi 

PENGEMASAN 

NIM NAMA SKRIPSI  
95.70.0012 Anik windarti Pengaruh jenis 

kemasan plastik 
terhadap daya 
simpan produk 
ekstruksi 

Pembuatan ekstrudat 
jagung yang dikemas 
dengan polypropilene 
50U serta polycello bag 
(OPP 20U + PP 40U), 
metalized bag (OPP 20U 
+ METCPP 30U) dan 
Polycellonium bag (OPP 
20U + ALU 7U + 
LLDPE 45U) kemudian 
disimpan pada suhu 
kamar selama 12 minggu 
dan dilakukan analisa 
setiap 2 minggu sekali 

01.70.0052 Peggy Leilani S. Analyzing Failures 
time in autometic 
packaging operation 
of corn ekstrudat 
using statistical 
distribution models. 

Ekstrudat jagung dibuat 
dengan 2 bentuk 
cylindrical dan spherical 
dengan alat pengemas 
automatis yang 
menggunakan kombinasi 
pengemas 25 mikron opp, 
15 dan 30 mikron 
polyetilene, 7 mikron 
aluminium dilakukan 
pada suhu + 300C dengan 
kecepatan 28 packs / 
minute, 37 packs / 
minute, 46 packs / minute 
kemudian diuji 
kegagalannya dengan uji 
statistik 

 
SUBTITUSI 
NIM NAMA SKRIPSI  
98.70.0091 Puji rahayu Pengaruh 

Penambahan Koro 
Glinding 
(phaseolius 
Lunalus), Koro 
Benguk (mucuna 
pruriens), Koro 
Gude (cajanus 
cajans), dan Kecipir 
(Sophocarpus 
tetragonolugus) 
Terhadap Sifat 

Pembuatan ekstrudat 
jagung dengan variasi 
konsentrasi bahan baku 
antara jagung - koro 
glinding, jagung – koro 
benguk, jagung –koro 
gude, jagung – kecipir 
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Fisiko Kimia dan 
Sensoris Ekstrudat 
Jagung. 

98.70.0104 Anastasia Kusrini Pengaruh Subtitusi 
Talas (coloscasia 
esculenta L.), Ubi 
Jalar (Ipomoea 
batatas L.) ,dan Ubi 
Kayu (manihot 
esculenta) Terhadap 
Sifat Fisiko Kimia 
dan Sensoris 
Ekstrudat Beras 
Ketan (oryza sativa 
glutinosa L.) 

Pembuatan ekstrudat 
beras ketan dengan 
variasi konsentrasi bahan 
baku antara beras ketan – 
talas, beras ketan – ubi 
jalar, beras ketan – ubi 
kayu 

01.70.0045 Christian Lorenda Analisa Sifat Fisik 
dan Kimia Tepung 
Serealia Instan Dari 
Sorghum Putih 
(Andropogon 
Sorghum Brot), 
Sorghum Merah 
(andropogon 
sorghum Brot), 
Milet Putih 
(Panicum Miliacium 
Linn), Milet Merah 
(Panicum Miliacium 
Linn), dan Beras 
Merah (oryza sativa 
L.) 

Pembuatan sereal instan 
dari sorghum putih, 
sorghum merah, milet 
putih, milet merah, dan 
beras merah 
menggunakan 2 
perlakuan yaitu dengan 
menggunakan ekstrusi 
dan tanpa ekstrusi 

04.70.0075 Christian H. Pengembangan 
Produk Ekstrudat 
Berbasis Kentang 
(solanum 
tuberolsum L.) : 
Evaluasi Fisiko-
Kimia dan Sensori 

Untuk mengetahui 
formulasi yang sesuai 
untuk ekstrudat kentang. 

05.70.0120 Hengky Karakteristik Fisiko-
Kimia dan Tingkat 
Penerimaan 
Ekstrudat Jagung 
Dengan Subtitusi 
Parsial Tepung 
Sagu, Tepung 
Udang, dan Tepung 
Ikan 

Membandingkan 
ekstrudat jagung yang 
disubtitusi parsial tepung 
sagu dan tepung ikan 
dengan ekstrudat jagung 
yang disubtitusi parsial 
tepung sagu dan tepung 
udang dalam berbagai 
konsentrasi  

 
PENYIMPANAN 
NIM NAMA SKRIPSI  
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98.70.0123 Popo Gunawan Pengaruh 
Penambahan Kelapa 
Parut Kering dan 
Kondisi 
Penyimpanan 
Terhadap Sifat 
Fisiko-Kimia dan 
Sensoris Ekstrudat 
Jagung. 

Pembuatan ekstrudat 
jagung yang ditambah 
kelapa parut kering dalam 
berbagai konsentrasi 
kemudian dikemas 
dengan polypropilene dan 
polycellonium bag, tiap 
perlakuan disimpan 
selama 14 minggu lalu 
dilakukan pula uji TBA 

02.70.0002 Fransisca Titin K. Evaluasi 
Penambahan 
Antioksidan BHA 
(Buthylated 
Hidroksi Anisole) 
Terhadap Laju 
Ketengikan 
Ekstrudat Jagung. 

Penambahan antioksidan 
BHA kemudian 
dilakukan penyimpanan 
ASLT dengan suhu 400C 
selama 30 hari, 
perhitungan dilakukan 
setiap 5 hari sekali dan 
dianalisa konsentrasi 
antioksidannya 

02.70.0085 Lindawati Evaluation Of The 
Use Of BHA 
(Buthylated 
Hidroksi Anisole) 
Related To 
Rancidity Level Of 
Corn Based 
Extrudate During 
The Storage 

Pembuatan ekstrudat 
jagung yang diberi 
lapisan margarin dan 
ditambah dengan BHA, 
kemudian dikemas 
menggunakan plastik 
laminasi 25 mikrometer 
opp, 10 mikrometer cpp 
(cast polypropylene), 
selain itu dilakukan uji 
umur simpan dan uji 
TBA 

02.70.0033 Anastasia Stefana 
P. 

Sifat Fisiko-Kimia 
dan Umur Simpan 
Ekstrudat Berbasis 
Tempe Dengan 
Variasi Jenis Lemak 
(Margarin dan 
Minyak) 
 

Pembuatan ekstrudat 
dilakukan dengan variasi 
perbandingan jagung dan 
beras dalam jumlah yang 
sama kemudian diberi 
variasi konsentrasi 
penambahan tempe lalu 
diberi 2 perlakuan, yang 
satu diberi margarin 
“Simas” dan yang satu 
diberi minyak “ Bimoli” 

 
 
MINUMAN INSTANT 
NIM NAMA SKRIPSI  
03.70.0056 Untung Santoso D. Aplikasi Tepung 

Bengkuang 
(Pachyrhizus 
Erosus) “Lokal 1” 

Mengaplikasikan 
penggunaan tepung 
bengkoang sebagai 
minuman instan yang 
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dan “Lokal 2” 
Sebagai Minuman 
Instant Dengan 
Penambahan 
Ekstrudat Beras 
Merah  dan 
Ekstrudat Kacang 
Hijau Ditinjau Dari 
Sifat Fisiko-Kimia 
dan Karakteristik 
Sensori 

berbasis umbi – umbian 
serta menentukan 
formulasi terbaik 
minuman instan tepung 
bengkoang dengan 
analisa proksimat, 
kalsium, fisik, serta 
sensoris 

03.70.0066 Adhitiawan 
Haryono 

Studi Minuman 
Sereal Instan 
Berbasis Beras, 
Beras Organik, 
Beras Merah, dan 
Beras Merah 
Organik : Ditinjau 
Secara Kimiawi, 
Sensoris, dan Umur 
Simpan 

Pembuatan minuman 
instan dari beras non 
organik, beras organik, 
beras merah, beras merah 
non organik dengan 
berbagai perbandingan 
konsentrasi, kemudian 
dilakukan pemilihan 
flavor (coklat, vanila, dan 
stroberi) terpilih flavor 
coklat yang 
dikombinasikan dengan 
gula dalam berbagai 
konsentrasi, dilakukan 
pula pengemasan 
menggunakan PET / PP / 
Aluminium foil / PE, 
selain itu dilakukan 
penentuan umur simpan 

05.70.0005 Liviani Wijaya Pengaruh 
Penggunaan 
Ekstrudat dan 
Ekstrak Jagung 
Dengan Subtitusi 
Kacang Merah 
Terhadap Sifat 
Fisiko-Kimia dan 
Sensori dan Umur 
Simpan Minuman 
Sereal Instant 

Uji sensoris terhadap 
minuman sereal instan 
dari ekstrudat jagung 100 
% dengan minuman 
sereal instan dari 
ekstrudat dengan 
substitusi kacang merah 
sebesar 10 %, 20 %, 30 
%, dan 40 % (formulasi) 

05.70.0024 Lanny Haryanto Evaluasi Sifat Fisik-
Kimia, Sensori dan 
Umur Simpan 
Minuman Instant 
Kacang Hijau 
(Phaseolus radiatus 
L.) Yang 
Disubtitusi Dengan 
Ekstrudat Jagung 

Kacang hijau dan jagung 
diekstruksi kemudian 
dihaluskan lalu dibagi 
menjadi 2, minuman 
instant A yang langsung 
diayak dan minuman B 
yang diekstrak. 
Selanjutnya dibandingkan 
hasilnya 
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(zea mays). 
 
PERBEDAAN DIE 
04.70.0067 Raden Panji 

Puspita B. 
 

Karakterisitk 
Fisiko-Kima dan 
Sensori Ekstrudat 
Jagung Dengan 
Subtitusi Ubi Jalar 
Ungu (ipomoea 
batatas) Yang 
Dihasilkan Dari 
Dua Ukuran Die 
Ekstruder 

Perbandingan ekstrudat 
dengan komposisi jagung 
: ubi jalar ungu yaitu 
100% : 0%; 90% :10%; 
80 %: 20%; 70% :30% 
dengan memakai 2 dye 
(kecil dan besar) 

04.70.0019 Rony Ronald Karakteristik 
Fisiko-Kimia dan 
Sensori Ekstrudat 
Jagung Dengan 
Penambahan 
Kacang Hijau 
(vigna raidata) Yang 
Dihasilkan Dari 
Dua Jenis Die 
Ekstruder 

Perbandingan ekstrudat 
dengan komposisi jagung 
: kacang hijau yaitu 
100% : 0%; 80% : 20%; 
60% : 40%; 40% : 60%; 
20% : 80%; 0% : 100% 
dengan memakai 2 dye 
(kecil dan besar) 

 
PENAMBAHAN PERASA DAN PEWARNA 
96.70.0033 Julianai Pramono Evaluasi Efektivitas 

Penamabahan Perisa 
(Florant) Saat Pra 
Dan Pasca Ekstruksi 
Pada Ekstrudat 
Jagung (Zea Mays) 

Dalam penelitian ini, 
variasi penambahan 
gula dan garam pada 
pra dan pasca 
ekstrruksi sedangkan 
flavour bawang 
,coklat, vanilli, 
masing-masing 
perlakuan 
dikombinasikan 
dengan dan tanpa 
penambahan gum 
arabic 

98.70.0087 Awan Indarto Evaluasi Sifat Fisik 
dan Sensori 
Ekstrudat Berbasis 
Beras Yang Diberi 
Pewarna Bubuk 
Alami Hijau Dari 
Daun Suji (pleomele 
angustivolia) dan 
Kuning Dari Kunyit 
(curcuma domestica 
lan). 

Penambahan 
pewarna alami hijau 
(daun suji) dan 
kuning (kunyit) 
dengan berbagai 
konsentrasi sebelum 
ekstruksi 
(FORMULASI) 
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UJI PANELIS 
NIM NAMA SKRIPSI  
00.70.0063 Mendi Lili P. Studi Preferensi 

Penyajian Snack 
Ekstrudat Dengan 
Berbagai Atribut 
Terhadap Anak SD 
Kelas IV sampai VI 
Dikota Semarang 

Studi penerimaan 
anak SD kelas IV – 
VI dari 15  SD 
sebagai perilaku 
konsumen terhadap 
ekstrudat 
berdasarkan mutu 
(warna, bentuk, rasa, 
aroma, dan 
kerenyahan) dan cara 
penyajian (kemasan), 
dalam penelitian ini 
menggunakan 12 
merk produk snack 
ekstrudat  

00.70.0011 
 

Erlina Setyawati Studi Penerimaan 
Snack Eksturdat Pada 
Anak-Anak 
Berdasarkan Mutu 
dan Cara Penyajian 

Studi penerimaan 
anak SD kelas IV – 
VI sebagai perilaku 
konsumen terhadap 
ekstrudat 
berdasarkan mutu 
(warna, bentuk, rasa, 
aroma, dan 
kerenyahan) dan cara 
penyajian (kemasan), 
dalam penelitian ini 
dipilih 4 bentuk 
snack ekstrudat 
(bulat, panjang, 
jaring, tidak rata) 
dengan beberapa 
tingkat harga 

03.70.0094 Yuliani Budihardjo Uji Sensori Ekstrudat 
Pada Mahasiswa 
UNIKA 
Soegijapranata 
Semarang: 
Perbandingan 3 Jenis 
Skala Sensoris 

Sampel 
menggunakan produk 
ekstrudat merk Chiki 
Balls dengan total 
responden 60 orang 
dan dilakukan uji 
sensori dalam 3 
bentuk skala yaitu 
skala hedonik 
tradisional, skala 
hybrid hedonic, dan 
skala self adjusting 

03.70.0106 Yunita Budi Harini Seleksi Panelis dan 
Aplikasi Uji Segitiga 
Untuk Penentuan 
Sereal Tempe Pada 

Pembuatan sereal 
dari ekstrudat dengan 
kombinasi jagung, 
beras, tempe dengan 
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Mahasiswa 
Teknologi Pangan 
Universitas Katolik 
Soegijapranata 

berbagai 
perbandingan 
kemudian dilakukan 
pengujian dengan uji 
segitiga pada 8 orang 
panelis dan uji rating 
dengan 70 orang 
panelis tidak terlatih 

 
NAMA NIM JUDUL SKRIPSI  
Budi Janto Kartika 98.70.0015 Evaluasi 

Suplementasi 
Limbah Tahu 
Berdasarkan 
Perubahan Fisik dan  
Penerimaan 
Konsumsi 

- 

Triyana syani W. 98.70.0088 Pembuatan Ekstrudat 
Dari Berbagai 
Serealia 

- 

Wulan Indrawati 02.70.0110 Formulasi Sereal 
Sukun (arthocarpus 
Communis) Instant 
Dan Evaluasi Umur 
Simpan Berdasarkan 
Sifat Kimia Dan 
Mikrobiologi 

- 

Ruth Agustin 
(02.70.105) 
Dewi Sartika 
(02.70.0017) 
Anastasia Stefana 
(02.70.0033) 

 Strategi Untuk 
Meningkatkan Citra 
Tempe Sebagai 
Produk Pangan 
Indonesia : 
Diversifikasi 
Menjadi Cookies, Es 
Krim, dan Ekstrudat. 

- 
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Lampiran 13.  

 
 

Lampiran 14.  

 
 
 

Lampiran 15.  

 
 


	2.pdf
	KATA PENGANTAR
	Selain pemilihan formulasi terbaik (Gambar 5), ditentukan juga flavor yang sesuai dengan ekstrudat. Gambar 6 menunjukkan data hasil kuisioner untuk menentukan jenis flavor yang dipilih. 
	Dari jenis flavor yang terpilih, diberikan tiga konsentrasi flavor. Pemilihan konsentrasi flavor didasarkan pada tingkat kesukaan konsumen sehingga dilakukan analisa sensori. Analisa tersebut meliputi uji warna, rasa, kerenyahan dan overall terhadap ekstrudat yang telah ditambah dengan tiga konsentrasi flavor yang berbeda. Analisa sensori menggunakan uji ranking, dengan skor yang berbeda yaitu 1 (kurang disukai), 2 (cukup disukai), 3 (paling disukai). Hasil analisa sensori disajikan pada Tabel 7. 
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