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PEMANFAATAN PANGAN LOKAL TERFORTIFIKASI
ZAT GIZIMIKRO UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
DAN EKONOMI DAERAH
RINGKASAN
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan
terjangkau. Semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin meningkat pula kebutuhan pangan
pokok, hal ini menyebabkan masih tergantung pada pangan impor. Kekurangan akan zat
gizimikro esensial secara luas menimpa lebih dari sepertiga penduduk dunia, terutama di negaranegara berkembang khususnya Indonesia. Ada beberapa masalah defisiensi zat gizi mikro utama
di Indonesia yaitu gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI) dan anemia gizi besi (AGB), hal
ini akanmengakibatkan kehilangan potensi sosial ekonomi dari masyarakat.Tujuan penelitian ini
adalah tercapainya produk pangan fortifikasi zat gizimikro pada produk olahan berbasis pangan
lokal dan menurunkan jumlah penderita gangguan akibat kekurangan zat gizimikro serta
meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Selain itu penganekaragaman pangan dan
penerapan teknologi tepat guna berbasis pangan lokal sebagai alternatif pangan pokok dalam
upaya mencapai kemandirian pangan.
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian Tahap I ini meliputi beberapa
tahapan, di antaranya adalah pembuatan tepung bahan pangan lokal, pembuatan formulasi bahan
termasuk fortifikasi, pembuatan produk beras analog dari campuran beberapa bahan baku pangan
lokal yang difortifikasi zat gizimikro, melakukan pengujian kualitas dan komposisi produk beras
analog, pengolahan data dan implementasi serta publikasi.
Hasil penelitian ini diperoleh 3 jenis produk beras analog, diantaranya; (a)Beras analog
bahan baku ubi ganyong dan singkong hasilnya adalah sebagai berikut; kadar air 4,93%,
karbohidrat total 84,38%, protein 7,93%, lemak 0,87%, amilosa 18,65%, amilopektin 40,11%,
serat kasar 0,48% dan kadar abu 1,89%. Hasil uji mikroba diperoleh jumlah lempeng total 2x101
cfu/g dan Esceria coli 0,00 APM/g (negatif). Hasil pengujian kadar zat gizi mikro diperoleh
kadar Fe 75,64 ppm dan iodium sebagai IO3-39,69 ppm; (b) Beras analog bahan baku sorgum
putih dan singkong diperoleh kadar air 6,69 %bb, kadar abu 0,93 %bb, kadar lemak 0,87 %bb,
kadar protein 71,71 %bb, kadar gula total 0,12 %bb, kadar serat 0,48 %bb, kadar pati 59,42 %bb,
kadar amilosa 17,25 %bb, kadar amilopektin 42,17 %bb. Hasil uji fisik diperoleh dimensi 5,4 x
3,3 mm, densitas kamba 1,53 g/ml, dan bobot seribu butir 19,17 g. Hasil uji mikrobiologi
diperoleh 7,67 x 101 cfu/g untuk angka lempeng total dan 0,00 APM/g untuk ujiE.coli.
Sementara hasil pengujian kadar zat gizi mikro diperoleh kadar Fe 79,79 ppm dan iodium
sebagai IO3- 6,39 ppm; (c) Beras bahan baku tepung sorgum merah dan tepung singkong
diperoleh hasil kadar air 5,5%, karbohidrat total 80,34%, protein 7.9163%, lemak 0,9777%,
amilosa 18,40%, amilopektin 37,73%, kadar pati 56,13%, dan kadar abu 1,903%. Hasil uji
mikroba diperoleh angka lempeng total (TPC)6.0 x 10 ¹ Cfu/g dan Eschericia coli menunjukkan
nilai 0 APM/g (negatif). Hasil pengujian kadar fortifikan didapat kadar Fe sebesar 69,24 ppm
dan KIO3 sebesar 34,62 ppm.
Luaran (output) yang dicapai adalah 3 jenis produk beras analog berikut paket teknologi
tepat guna, draf paten ketiga produk beras analog dan draf naskah publikasi ilmiah (disampaikan
pada laporan akhir). Manfaat dari penelitian ini adalah dapat membantu program pemerintah
dalam upaya penanggulangan gangguan akibat kekurangan zat gizi mikro, meningkatkan
ketahanan pangan dan meningkatkan jejaring antara peneliti.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk Indonesia yang pada tahun 2020 diproyeksikan akan mencapai271,1 juta
jiwa, membutuhkan jumlah penyediaan pangan yang cukup besar dengankualitas yang
lebih baik. Karena jumlah penduduk terus meningkat, maka jumlah konsumsi beras, terigu
dan bahan pangan lain secara nasional masih akan meningkat. Dalam upaya memenuhi
kebutuhan tersebut Indonesia harus mengimpor bahan pangan seperti beras, jagung,
kedelai, kacang tanah, gula pasir, ternak hidup, daging, susu dan produknya
setiaptahun.Ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sangat berkaitan dengan faktor
kemiskinan.Ketahanan1 pangan terwujud apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek
sekaligus.Pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh
penduduk.Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan
untukmemenuhi kecukupan gizi maupun gizimikro guna menjalani kehidupan yang sehat
dan produktif dari hari ke hari,ketahanan pangan terutama ditentukan oleh nilai ekonomis
dan mutu bahan pangan.
Selain itu, pada sisi konsumsi juga masih terjadi kerawanan pangan di masamasatertentu

dan

masih

banyak

masyarakat

kurang

mampu

yang

menderita

kekuranganpangan dan gizi/nutrisi.Melihat kondisi tersebut di atas, di dalam periode lima
tahun ke depan (2015-2019)Pemerintan Indonesia perlu mempersiapkan kebijakan dan
langkah-langkah strategis, nyatadan konsisten di dalam upaya menyediakan pangan bagi
seluruh lapisan pendudukIndonesia dalam jumlah yang cukup, baik dalam jumlah maupun
kualitas gizi/nutrisi.
Kekurangan akan zat gizimikro esensial secara luas menimpa lebih dari sepertiga
penduduk dunia, terutama di negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Ada
beberapa masalah defisiensi zat gizi mikro utama di Indonesia yaitu gangguan akibat
kekurangan iodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB), kekurangan asam folat (vitamin B9)
dan kekurangan vitamin A (KVA).Kekurangan zat gizi mikro esensial mengakibatkan
ketidakmampuan belajar dengan baik, keterlambatan mental (gangguan pertumbuhan fisik
dan mental), kesehatan yang buruk, kapasitas kerja yang rendah, kebutaan, gondok dan
kematian yang premature, kelainan otak dan cacat tulang pada bayi.Hal ini mengakibatkan
kehilangan potensi sosial ekonomi dari masyarakat.Kekurangan vitamin A dan B9, iodium,
dan besi dapat menghabiskan 5% dari produk domestik bruto (PDR) suatu
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Negara.Kekurangan zat gizi mikro diatas banyak dijumpai di negar-negara pengkonsumsi
beras dan produk serelea sebagai makanan pokoknya. Zat gizi mikro adalah zat gizi berupa
vitamin dan mineral, yang walaupun kuantitas kebutuhannya relatif sedikit namun
memiliki peranan yang sangat penting pada proses metabolisme dan beberapa peran
lainnya pada organ tubuh. Kekurangan asupan dan absorbsi zat gizi mikro dapat
mengakibatkan gangguan pada kesehatan, pertumbuhan, mental dan fungsi lain (kognitif,
sistem imunitas, reproduksi, dan lain-lain).
Fortifikasi pangan umumnya digunakan untuk mengatasi masalah gizi mikro pada
jangka menengah dan panjang.Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan tingkat
konsumsi dari zat gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi populasi atau
masyarakat.Peran pokok dari fortifikasi pangan adalah pencegahan defisiensi, dengan
demikian menghindari terjadinya gangguan yang membawa kepada penderitaan manusia
dan kerugian sosio ekonomis.Namun demikian, fortifikasi pangan juga digunakan untuk
menghapus

dan

mengendalikan

defisiensi

zat

gizimikro

dan

gangguan

yang

diakibatkannya.Dalam rangka membantu mengatasi gangguan akibat kekurangan zat
gizimikro telah dilakukan berbagai upaya, di antaranya adalah fortifikasi zat gizimikro
pada beras. FAO mencatat setidaknya setengah dari penduduk di Asia Selatan tidak
memiliki asupan energi yang cukup untuk memenuhi aktivitas hariannya.
Miskinnya inovasi dan tiadanya diversifikasi pangan atau gebrakan-gebrakan baru
yang menggairahkan petani, merupakan salahsatu hambatan pembangunan dalam sektor
pertanian di Indonesia sehingga melambatnya kemajuan teknologi. Tingkat teknologi yang
rendah menyebabkan petani sulit memperoleh hasil dalam proses produksi yang maksimal.
Kehilangan hasil dalam proses produksi sangat besar, sementara biaya yang diperlukan
sangat tinggi.Dalam arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan sektor pangan
diarahkan untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan, daya beli, taraf hidup, kapasitas
dan kemandirian serta akses masyarakat pertanian dalam proses pembangunan melalui
peningkatan kualitas dan kuantitas produksi serta distribusi dan keanekaragaman pangan.
Diversifikasi pangan diarahkan pada pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan
yang berbudaya industri, maju dan efisien ditingkatkan dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Diversifikasi pangan memang sudah saatnya menganut pendekatan industrivmelalui
penerapan teknologi tepatvguna.Pengertian industri dalam hal ini bukan semata-mata
mendirikan pabrik, tetapi yang lebih mendasar adalah mentransformasikan budaya (pola
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pikir, sikap mental dan perilaku) berbasis tekonologi tepat guna di kalangan masyarakat
khususnya para petani.
Indonesia memiliki berbagai macam sumber bahan pangan hayati terutama yang
berbasis karbohidrat.Setiap daerah di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat yang
memiliki karakteristik bahan pangan lokal yang sangat berbeda dengan daerah
lainnya.Diversifikasi pangan juga merupakan solusi untuk mengatasi ketergantungan
masyarakat Indonesia terhadap beberapa jenis bahan pangan yakni beras, terigu, jagung
dan kedelai, selain itu mendukung secara nyata kegiatan peningkatan pendapatan in situ
(income generating activity in situ).Peningkatan pendapatan in situ bertujuan meningkatan
pendapatan/ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian/pangan olahan berbasis
sumber pangan lokal.Dari berbagai aspek permasalahan di atas, sebenarnya ada beberapa
solusi yang dapat dilakukan oleh bangsa kita agar memiliki ketahanan pangan yang
baik.Diantara solusi tersebut ialah diversifikasi pangan melalui pemanfaatan pangan
lokalterfortifikasi zat gizimikro berbasis teknologi tepat guna, agar mudah diterapkan di
masyarakat. Selain itu sebagai salah satu solusi untuk mengurangiketergantungan pada
pangan impor.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut :
1.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya, meningkat
pula kebutuhan pangan yang berkualitas, yang menyebabkan masih ketergantungan
terhadap pangan impor.

2.

Sejauh mana pemanfaatan pangan lokal sebagai bahan alternatif pangan pokok yang
terfortifikasi zat gizi mikro (diversifikasi pangan)?

3.

Sejauh mana stabilitas kadar zat gizi mikro (iodium dan Fe) pada pangan fortifikasi
setelah melalui proses pengolahan?

4.

Bagaimana karakteristik pangan lokal fortifikasi yang meliputi respon kimia dan fisik
serta sensori/organoleptik seperti warna, bau dan rasa?

5.

Sejauh mana manfaat dari penerapan teknologi tepat guna berbasis pangan lokal
terhadap peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi daerah?

3

1.4. UrgensiPenelitian dan Gambaran Produk
Keutamaan (urgensi) penelitian ini adalah diperolehnya paket teknologi tepat guna
berbasis pangan lokal dalam mengatasi masalah ketahanan pangan khususnya kerawanan
pangan, penganekaragaman dan konsumsi pangan. Selain itu diharapkan dapat mengatasi
masalah gangguan akibat kekurangan zat gizi mikro yang melanda pada sebagian
masyarakat di daerah khususnya masyarakat miskin. Pemanfaatan pangan lokal sebagai
bahan pengganti pangan pokok yang difortifikasi zat gizi mikro. Gambaran produk ini
berupa produk olahan pangan terfortifikasi zat gizi mikro yang dapat diproduksi secara
mudah oleh masyarakat/petani pangan lokal atau industri rumah tangga/UMKM karena
berbasiskan teknologi tepat guna. Diharapkan dengan adanya produk ini (diversifikasi
pangan lokal) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah, selain
itu dapat meningkatkan ketahanan pangan khususnya untuk mencapai kemandirian pangan
atau swasembada pangan yang tidak lagi tergantung pada produk pangan impor (minimal
mengurangi pangan impor). Hasil penelitian ini juga dapat menjadi solusi untuk
menanggulangi akibat kekurangan zat gizi mikro, mudah diimplementasikan dan biayanya
relatif murah, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat miskin (daya beli rendah).
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1.5.Luaran (Output) Penelitian
Tabel 1. Luaran (Output) Penelitian
No.
1

2

3
4

5

6
7
8
9

Jenis Luaran
Publikasi
ilmiah2)
Pemakalah
dalam
temuilmiah3)
Invited
speaker dalam
temuilmiah4)
Visiting
Lecturer 5)

Wajib

Internasional
Nasional
Terakreditasi
Internasional
Nasional

Tambahan




Internasional
Nasional

Draf
Tidak ada








Tidak ada

Published
Tidak ada

Sdh dilak

Sdh dilak

tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Terdaftar

terdaftar

Granted

Terdaftar

terdaftar

Granted

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada



Submitted

TS +2
Published

terdaftar

Tidak ada

Internasional

Paten
Paten
sederhana
Hak Cipta
Merek
dagang
Rahasia
dagang
Hak Kekayaan
Desain
Intelektual
Produk
(HKI)6)
Industri
Indikasi
Geografis
Perlindungan
Varietas
Tanaman
Perlindungan
Topografi
Sirkuit
Teknologi Tepat Guna7)
Model/Purwarupa/Desain/Kar
ya seni/Rekayasa Sosial
Buku Ajar (ISBN)9)
Tingkat Kesiapan Teknologi
(TKT)10)

Indikator Capaian
TS1)
TS +1
Draf
Submitted

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Produk

Produk

Penerapan

Produk

Produk

Penerapan

Draf

editing

sdh terbit
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1.6. Penerapan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diterapkan melalui kerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,para petani pangan
lokal, industri olahan panganbaik skala rumah tangga, mikro, kecil maupun menengah
yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Selain itu dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat, melalui Badan Ketahanan Pangan dan Peternakan Daerah, Dinas Kesehatan dan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Diharapkan penerapan teknologi hasil kegiatan dapat
meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Peta Jalan Penelitian
Strategi pembangunan pertanian, khususnya bidang pangan akan lebih tepat apabila
dikaitkan dengan perubahan-perubahan dalam memilih dan memanfaatkan kekuatan dan
sumber daya masyarakat secara efisien dan bijaksana untuk mencapai swasembada pangan
dalam arti luas.Swasembada pangan berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Menurut
Undang-undang RI nomor 7 tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan (food security)
sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Lubis,
2005).Hal lain yang tak kalah penting adalah masalah mengenai kekurangan zat gizi mikro.
Kekurangan zat gizi mikro yang umum dijumpai adalah kekurangan zat besi yang dapat
menyebabkan anemia, kekurangan vitamin A pada anak-anak, dan kelainan akibat
kekurangan iodium.Kekurangan zat gizi mikro diatas banyak dijumpai di negar-negara
peng-konsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Zat gizi mikro adalah zat gizi berupa
vitamin dan mineral, yang walaupun kuantitas kebutuhannya relatif sedikit namun
memiliki peranan yang sangat penting pada proses metabolisme dan beberapa peran
lainnya pada organ tubuh. Kekurangan asupan dan absorbsi zat gizi mikro dapat
mengakibatkan gangguan pada kesehatan, pertumbuhan, mental dan fungsi lain (kognitif,
sistem imunitas, reproduksi, dan lain-lain) (Darlan, 2012).
Ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok seperti beras dan terigu,
menuntut masyarakat untuk menggali potensi pangan lokal yang ada disetiap daerah.
Sorgum sebagai salah satu tanaman serelia, mempunyai potensi besar di Indonesia untuk
lebih dikembangkan sebagai pengganti gandum karena mempunyai daerah adaptasi yang
luas. Tanaman sorgum toleran terhadap kekeringan dan genangan air. Selama ini kapasitas
sorgum terbesar di Jawah Tengah (Purwodadi, Pati, Demak, Wonogiri) dengan luas tanam
15.309 ha, jumlah produksi sebanyak 17.350 ton dengan produktivitas 1.13 t/ha, Jawa
Timur (Lamongan, Tuban, Bojonogoro, Porbolinggo) dengan luas tanam 5.963 ha,
produksi 10.522 ton dengan produktivitas 1.76 t/ha, Daerah Istimewa Yogyakarta (Gunung
Kidul, Kulon Progo) dengan luas tanam 1.813 ha, jumlah produksi sebanyak 10.522 ton
dengan produktivitas 0.37 t/ha, Jawa Barat kabupaten Tasikmalaya dengan luas lahan 50
ha, jumlah produksi sebanyak 7-8 ton per hari dengan produktivitas 5 ton per hari
(Prihandana, 2008 dan Sirappa, 2003).
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Sorgum(Sorgum bicolor L. Moench)

merupakan bahan pangan alternatif yang

menempati urutan kelima setelah beras, jagung dan gandum bagi penduduk di benua Asia
dan Afrika, dan menempati urutan serealia kelima terpenting sebagai bahan pangan
manusia yang dikonsumsi oleh lebih dari 500 juta orang di lebih dari 30
negara.Penggunaan gandum sebagai bahan baku pembuatan makanan dapat di diganti
dengan pangan lokal seperti sorgum. Sorgum memiliki nilai gizi yang tinggi dengan
kandungan pati sebesar 72%, protein 12%, dan lipid 4%. Hal ini tentunya menciptakan
sebuah inovasi produk olahan pangan baru dengan memanfaatkan sorgum sebagai bahan
baku utama. Salah satu produk olahan pangan yang dapat dibuat dengan menggunakan
sorgumsebagai bahan baku utamanya adalah cookies (Susilowati, 2009 dan wildowati,
2010). Peranan sorgum dan sukun sebagai pangan alternatif pada saat ini belum tergali
sepenuhnya dan masih terbatas pada peranannya sebagai alternatif sumber karbohidrat
lokal.
Umbi-umbian dan berbagai jenis serealia merupakan contoh dari komoditi pangan
yang banyak mengadung pati dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.Beberapa contoh
dari komoditi pangan yang mengandung pati tinggi adalah beras, gandum, sorgum, sukun,
umbi garut/umbi ganyong, kentang, umbi kayu serta umbi jalar (Badan Litbang Pertanian,
2013). Sebagian besar dari komoditi pangan tersebut telah dimanfaatkan untuk dijadikan
beberapa produk pangan olahan, akan tetapi belum diperkaya dengan zat gizi mikro.
Diantara produk lainnya adalah edible film tetapi karakteristik fisik dari masing-masing
komoditi tersebut berbeda-beda.
Singkong dan umbi ganyong dapat digunakan dalam upaya meningkatkan
pengembangan pangan alternatif yang berbasis umbi-umbian sebagai bahan sumber
karbohidrat dalam pembuatan beras analog, dimana penggunaannya belum dimanfaatkan
secara maksimal dalam pembuatan produk pangan alternatif.Singkong memiliki sifat
fungsional yang baik, tidak hanya sebagai sumber energi dan zat gizi, juga sebagai sumber
serat pangan yang baik (Widowati dan Wargiyono, 2009).Singkong kaya akan vitamin K
yang dapat menurunkan risiko osteoporosis. Selain itu, vitamin K akan melindungi dan
berperan penting dalam pengobatan pasien Alzheimer dengan membatasi kerusakan saraf
di otak. Singkong juga dapat menurunkan kadar trigliserida dan menjadi sumber serat yang
bagus, sehinggadapat menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, kanker usus besar dan
membantu mengendalikan diabetes. Dengan catatan, singkong diolah dengan cara kukus
atau rebus (Bargumono dan Wongsowijaya, 2013).
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Umbi ganyong merupakan tanaman lokal Indonesia yang dapat berperan sebagai
pangan fungsional.Penganekaragaman pengolahan umbi ganyong menjadi tepung dan pati
merupakan salah satu upaya meningkatkan nilai tambah ganyong, memperpanjang masa
simpan dan mempermudah pengolahan selanjutnya (Widowati dan Damardjati,
2001).Ganyong merupakan tanaman yang berpotensi mengandung karbohidrat dalam
bentuk gula kompleks seperti serat dan zat-zat metabolik sekunder yang diperlukan untuk
kesehatan seperti alkaloid, flavonoid, steroid dan fenolik.Pati umbi ganyong telah
digunakan dalam pembuatan nasi jagung, menghasilkan beras dengan karakteristik rasa
yang lebih enak dan pulen serta tidak mengakibatkan efek samping di perut.
Beras analog dapat digunakan sebagai alternatif solutif dalam pemenuhan kebutuhan
pangan masyarakat, dimana diversifikasi pangan ini dapat mengatasi ketergantungan
masyarakat terhadap beras.Pemerintah menargetkan peningkatan konsumsi umbi-umbian,
menurunkan konsumsi padi-padian.Namun konsumsi penduduk Indonesia pada makanan
pokok mempunyai kecenderungan hanya pada satu komoditi yaitu beras, hal tersebut
menyebabkan kebutuhan beras nasional sangat tinggi. Keadaan ini membuktikan bahwa
budaya makan nasi masyarakat susah diubah (Haryadi, 2006).

Penelitian yang Sudah Dilakukan
Penelitian dengan judul ;Determination of Iodine Species in Iodized Salt and Foodstuff by
Ion Pair High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (Tahap I). Penelitian ini
dibiayai oleh International Foundation for Science (IFS) Swedia melalui Research Project
ofFirst IFS Research Grant, dengan Kontrak Nomor E/3843-1, tanggal 13 Juni 2005. Dan
Organisation For The Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Johan de Wittlaan 32,
2517 JR-The Hague The Netherlands, sebagai salah satu pendonor IFS.Hasil penelitian ini
telah dipublikasikan di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan jurnal maupun
seminar/workshop internasional. Adapun nama seminar/workshop internasional adalah
:IFS/OPCW Workshop: “ Chemistry In Nature - Natural Resources: Chemical, Biological
And Environmental Aspects”, Chiangmai-Thailand, December, 7-10 , 2009 ”. Hasil
penelitian diperolehnya suatu metode analisis yang handal, cermat dan seksama dengan
kata lain mempunyai presisi dan akurasi yang tinggi serta reliable, metode tersebut adalah
Kromatografi Cair Kinerja Tinggi Pasangan Ion. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh
kondisi percobaan optimum sebagai berikut : komposisi fase gerak metanol dengan larutan
dapar kalium dihidrofosfat 0,01 M yang mengandung tetrabutil amonium klorida 0,001 M
(10 : 90), pH fase gerak 7,0, suhu kolom 27oC, laju alir fase gerak 1 mL menit-1, detektor
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ultra violet diset pada 226 nm dan jenis kolom fase balik, Phenomenex, Bondclone, C
18, ukuran 300 x 3,9 mm, ukuran partikel 10 m. Selain itu dapat menjawab kontropersi
tentang stabilitas iodium dalam garam beriodium dan bahan pangan. Proses iodisasi garam
natrium klorida murni dengan penambahan kalium iodat cara kering merupakan cara yang
paling baik karena paling sedikit mengalami penurunan kadar iodat jika dibandingkan
dengan cara basah yaitu sebesar 2,74%, sedangkan cara basah 28,29%. Faktor suhu, pH,
penambahan bahan kimia (kalsium fosfat dan fero sulfat), kelembaban relatif, cara
penambahan garam beriodium ke dalam sediaan makanan, lama pemanasan atau
pemasakan, dan lama penyimpanan berpengaruh terhadap kestabilan iodat atau penurunan
kadar iodat dalam garam beriodium.
Hasil penelitian dengan judul :“Effect of Length Storage, Relative Humidity (RH),
and Temperature on the Stability of Iodized Salt ”. Hasilnya adalah persentase penurunan
kadar iodat atau penguraian iodat menjadi spesi iodium lain dalam garam beriodium yang
disimpan dalam suhu ruang selama satu bulan sebesar 46,51% dan diikuti pula dengan
terbentuknya iodida. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan di seminar dan jurnal
nasional.
Penelitian dengan judul : “Kestabilan Garam Beriodium dalam Sediaan Makanan
Selama Proses Pemasakan “. Hasil penelitiannya adalah telah dirancang alat sederhana
yang dapat digunakan untuk menampung dan mendeteksi senyawa iodium (I2) yang
menguap dari garam beriodium pada saat proses pengolahan makanan atau pemasakan.
Dengan dihasilkannya kadar iodium yang menguap sebesar 41,68 mg L-1 (setara dengan
kadar iodat 28,72 mg L-1) pada saat pemanasan/pemasakan dengan menggunakan alat
sederhana yang telah dirancang, hal ini terbukti dengan penurunan kadar iodium dengan
jumlah yang signifikan. Selain itu dapat menjawab masalah perbedaan pendapat mengenai
penurunan kandungan iodat dalam garam beriodium yang dicampur ke dalam makanan
selama pemasakan. Hasil penelitian lainnya bahwa kandungan iodium (sebagai iodat)
dalam sayur asam mengalami penurunan 48,52 % dan dalam sayur bayam 34,62 %.Hasil
penelitian ini sudah dipublikasikan di Jurnal Nasional dan Internasional terakreditasi.
Penelitian dengan judul ;Determination of the rate constant on the decrease of
iodate content in iodized salt. Penelitian dibiayai oleh PT. Indofood Sukses Makmur,
Jakarta dan Lembaga Penelitian UNPAS Bandung (2007). Hasil penelitian menunjukkan
konstanta laju penurunan kadar iodat dalam garam beriodium (K) adalah 2,55 x 10-8 mg kg1

hari-1 dan energi aktivasi (Ea) sebesar 12,002 kkal/mol/K. Melihat harga K dan Ea yang

cukup besar menunjukkan bahwa kalium iodat cukup stabil dalam garam beriodium selama
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waktu penyimpanan tertentu, akan tetapi dengan adanya air, suhu, zat reduktor dan
pengotor, asam, cahaya dan jenis pengemas serta proses pengolahan yang kurang tepat, hal
ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan kadar iodat dan terurai membentuk spesi
iodida (I-) dan iodium (I2). Diketahuinya harga konstanta laju penurunan kadar iodat (K)
dan energi aktivasi (Ea) maka dapat menghitung perkiraan besarnya penurunan kadar iodat
(atau umur simpan) dari garam beriodium. Penelitian ini sudah dipublikasikan jurnal
nasional terakreditasi.
Penelitian dengan judul : ” Pengaruh Lama Pemasakan terhadap Kestabilan Iodium
dalam Sediaan Makanan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penurunan
kadar iodat atau penguraian iodat menjadi spesi iodium lain dalam garam beriodium yang
disimpan dalam suhu ruang selama satu bulan sebesar 46,51% dan diikuti pula dengan
terbentuknya iodida. Hasil penelitian lainnya telah dirancang alat sederhana yang dapat
digunakan untuk menampung dan mendeteksi senyawa iodium (I2) yang menguap dari
garam beriodium pada saat proses pengolahan makanan atau pemasakan. Dengan
dihasilkannya kadar iodium yang menguap sebesar 41,68 mg L-1 (setara dengan kadar
iodat 28,72 mg L-1) pada saat pemanasan/pemasakan dengan menggunakan alat sederhana
yang telah dirancang, hal ini terbukti dengan penurunan kadar iodium dengan jumlah yang
signifikan. Selain itu dapat menjawab masalah perbedaan pendapat mengenai penurunan
kandungan iodat dalam garam beriodium yang dicampur ke dalam makanan selama
pemasakan. Hasil penelitian lainnya bahwa kandungan iodium (sebagai iodat) dalam sayur
asam mengalami penurunan 48,52 % dan dalam sayur bayam 34,6 %.
Penelitian dengan judul ;Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Garam dalam Upaya
Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), melalui rancangan
Bangun alat/mesin iodisasigaram. Penelitian ini didanai oleh DP2M Dikti melalui Hibah
Kompetensi Dikti (2010). Sudah di aplikasikan ke industri kecil dan petani garam di
wilayah Cirebon Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian modifikasi teknologi pengolahan
garam terutama dalam proses iodisasi diperoleh hasil kualitas garam beriodium dengan
proses iodisasi cara basah diperoleh persentaseperolehan kembali (recovery) sebesar
76,20% dan mengalami penurunan kadar iodat sebesar 24,80%. Sedangkan untuk cara
kering dari diperoleh persentase perolehan kembali sebesar 93,27% dan mengalami
penurunan kadar iodatnya sebesar 6,73%. Hal ini menunjukkan bahwa proses iodisasi cara
kering lebih baik dari pada cara basah. Meskipun cara basah memperoleh kadar iodium
(recovery) lebih kecil dari cara kering, akan tetapi masih bisa digunakan, karena masih
memenuhi syarat SNI yaitu sekitar 50-80 ppm.
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Judul Penelitian : Pengembangan Mikroenkapsulasi Iodium untuk Fortifikasi Beras
dalam Upaya Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Zat Gizimikro. Penelitian ini
dibiayai oleh DP2M DIKTI melalui Hibah Kompetensi (2012 – 2014).Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sampel terbaik diperoleh dari perlakuan penambahan konsentrasi
kalium iodat 7,5% dan perbandingan bahan pengkapsul whey tahu dengan maltodekstrin
30 : 70 dengan rata-rata persentase perolehan kembali (recovery) adalah 99,08%, kadar air
2,46%, nilai aw0,255 dan kelarutan dalam air adalah 86,96%. Hasil pengujian dan
penentuan laju kecepatan penurunan kadar iodat dalam bahan pengkapsul iodium
mengikuti reaksi orde nol dengan konstanta laju penurunaniodat(K) rata-rata dalam bahan
pengkapsul (whey tahu dan maltodekstrin) adalah 0,00374 unit mutu (%) per hari dan
energi aktivasi (Ea) sebesar -903,19 kal mol-1 K-1. Sedangkan untuk bahan pengkapsul
(susu skim : maltodekstrin) harga K rata-rata adalah 0,002143 unit mutu (%) per hari dan
Ea sebesar 2438,65 kal mol-1 K-1.Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi suhu
penyimpanan semakin besar nilai kinetika (konstanta laju) penurunan kadar iodium. Umur
simpan beras fortifikasi yang paling lama yaitu 92 hari yang disimpan pada suhu 25oC.
Hasil pengujian terhadap beras triple fortifikasi menunjukkan kadar air 8-10%,
kadar iodium 73,24 ppm, vitamin A 0,92 - 1,79 ppm dan Fe-fumarat 15,64 ppm dan umur
simpan pada suhu 25oC adalah 92 hari. Sedangkan hasil pengujian terhadap nasi fortifikasi
menunjukkan kadar iodium 1,65 ppm, vitamin A 1,0 ppm dan Fe-fumarat 12,92 ppm. Hasil
invensi ini aman dan layak untuk dikonsumsi sebagai beras kaya dengan zat gizimikro
yang masih mencukupi untuk kebutuhan manusia per hari per orang menurut Peraturan
Menteri Kesehatan RI. Selain itu secara ekonomi berdasarkan hasil kajian studi kelayakan
ekonomi menunjukkan layak untuk diproduksi secara masal (industrialisasi).Hasil
penelitian ini sudah disosialisasikan dan diimplementasikan di Badan Usaha Logistik dan
industri beras di Provinsi Jawa Barat, serta masyarakat melalui, seminar, pelatihan dan
publikasi ilmiah di jurnal internasional dan nasional terakreditasi. Selain itu sudah di
daftarkan ke Kemenkumham RI untuk mendapatkan paten atau HAKI (Uji substansi).
Hasil penelitian yang sudah dilakukan belum optimal di implementasikan, karena
program iodisasi garam maupun fortifikasi zat gizimikro dalam produk olahan pangan di
Indonesia dalam upaya menanggulangi gangguan akibat kekurangan zat gizimikro sampai
saat ini masih menghadapi suatu kendala/hambatan, meskipun pemerintah telah
mengeluarkan berbagai peraturan untuk menunjang program fortifikasi pangan tersebut.
Beberapa faktor yang mungkin menjadi penghambat di antaranya adalah : (1) harga produk
pangan yang difortifikasi jauh lebih mahal dibandingkan dengan non fortifikasi, membuat
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masyarakat penderita lebih memilih produk olahan pangan biasa untuk konsumsi sehariharinya, (2) minat masyarakat penderita yang rendah akan manfaat zat gizimikro, (3)
kurangnya kesadaran produsen untuk memproduksi produk pangan fortifikasi yang
memenuhi syarat, (4) lemahnya pengawasan mutu yang dilakukan oleh Pemerintah, (5)
kesadaran masyarakat tentang manfaat produk pangan fortifikasi masih kurang dan (6)
ketersediaan bahan baku yang memenuhi persyaratan belum memadai, dan masih sangat
tergantung pada produk pangan impor, (7) rendahnya kapasitas dan kualitas bahan baku
lokal. Oleh karena itu untuk menanggulangi masalah tersebut diperlukan penelitian lebih
lanjut untuk menjaga ketersediaan produk pangan fortifikasi yang dapat dikonsumsi oleh
semua kalangan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

2.2. Kebaharuan Kegiatan Penelitian
Pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan produk pangan fortifikasi zat
gizimikro berbasis pangan lokal. Pada penelitian ini lebih mengutamakan penggunaan
bahan baku lokal yang memiliki nilai ekonomi rendah dan jarang dimanfaatkan menjadi
produk pangan yang memiliki nilai ekonomi dan kaya akan zat gizimikro, selain itu produk
pangan ini memiliki harga yang relatif tidak mahal dan dapat terjangkau oleh masyarakat
miskin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan, karena
ketahanan pangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek kemiskinan.Kemiskinan
menjadi penyebab utamanya permasalahan ketahanan pangan di Indonesia.Hal ini
dikaitkan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang dibawah rata-rata sehingga tidak
mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Tidak tercukupi pemenuhan
kebutuhan masyarakat dikarenan daya beli masyarakat yang rendah juga akan
mempengaruhi tidak terpenuhinya status gizi masyarakat. Tidak terpenuhinya status gizi
masyarakat akan berdampak pada tingkat produktivitas masyarakat Indonesia yang rendah.
Status gizi yang rendah juga berpengaruh pada tingkat kecerdasan generasi muda suatu
bangsa.
Fortifikasibahan pangan terhadap beras analogadalah upaya meningkatkan mutu zat
gizimikro bahan makanan dengan memperkaya kandungan zat gizimikro melalui penambahan
zat

gizimikro

tertentu

untuk

menanggulangi

masalah

malnutrisi

(kekurangan

zat

gizimikro)dimasyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan. Hasil

penelitian ini diharapkan dapatmeningkatkan kecukupan gizi masyarakat melalui konsumsi
pangan konvensional yang telah difortifikasibagi masyarakat, khususnya masyarakat
miskin pedesaan dan perkotaan (sebagai mayoritas masyarakat yang terkena gangguan
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penyakit akibat kekurangan zat gizimikro), dikarenakan ketidak mampuan ekonomi yang
layak atau daya belinya masih rendah.Tersedianya paket formula pangan yang mudah
didisribusikan untuk penanggulangan kasus malnutrisi di masyarakat terutama yang berada
di wilayah endemik malnutrisi.Seiring dengan meningkatnya kesadaranmasyarakat akan
kesehatan dibarengidengan gaya hidup yang lebih praktis,tuntutan masyarakat pun akan
beranjaklebih tinggi lagi. Hasil penelitian ini juga dapat memenuhikebutuhan masyarakat
tentang pentingnya zat gizimikro dan mewujudkan masyarakat Indonesia yanglebih sehat.
Diperolehnya paket teknologi fortifikasi produk pangan pada industri pengolahan
pangan (khususnya pangan lokal) di pedesaan maupun perkotaan yang dapat meningkatkan
kualitas produk pangan yang memiliki kandungan zat gizimikro yang cukup untuk
menanggulangi akibat kekurangan zat gizimikro (malnutrisi), dalam hal ini adalah
gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB) dan kurang vitamin
A (KVA).Sehingga dengan dihasilkannya produk beras analog yang sudah difortifikasi
diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah atau ekonomi bagi masyarakat maupun
industri.Hasil penelitian ini juga dapat menjadi solusi untuk menurunkan atau
menghilangkan kekurangan zat gizi mikro (GAKI) yang telah diketahui dan mudah
diimplementasikan serta biayanya relatif murah, sehingga dapat terjangkau oleh kalangan
industri kecil dan menengah dalam melakukan proses pengolahan fortifikasi ganda
terhadap beras, karena biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan produk
suplementasi. Berdasarkan pengalaman di negara lain program fortifikasi pangan tetap
merupakan upaya perbaikan gizi yang relatif murah berdampak positip.
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Gambar 1. Road Map Penelitian Strategi Nasional Pemanfaatan Pangan Lokal
Terfortifikasi Zat Gizi Mikro
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1. Tujuan Penelitian
Tujuan umumyang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah tercapainya
produk pangan fortifikasi zat gizimikro pada produk olahan berbasis panganlokal dan
menurunkan jumlah penderita gangguan akibat kekurangan zat gizimikro serta
meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah (1) mengembangkan teknologi
fortifikasi zat gizimikro pada berbagai produk olahan berbasis pangan 15ocal; (2)
mendapatkan

produk

panganlokal

yang

difortifikasi

zat

gizimikro;

dan

(3)

Penganekaragaman pangan dan penerapan teknologi tepat guna berbasis pangan lokal
sebagai alternatif pangan pokok, untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor.

3.2. Manfaat Penelitian
Manfaat khusus dari penelitian ini adalah diharapkan dapat membantu program
pemerintah dalam upaya penanggulangan gangguan akibat kekurangan zat gizi mikro,
meningkatkan ketahanan pangan (khususnya dalam upaya mengatasi masalah kerawanan
pangan dan gizi buruk) dan ekonomi daerah.Selain itu dapat meningkatkan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat khususnya para petani pangan lokal melalui penerapan teknologi
tepat guna. Manfaat lainnya adalah dapat meningkatkan jejaring antara peneliti dengan
peneliti dari lembaga penelitian pemerintah (LIPI) maupun pemerintah daerah.
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BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
Metode kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa
tahap penelitian, di antaranya adalah :
Tahun Pertama :Pembuatan produk beras analog dari bahan baku/pangan lokal
(sorgum, singkong dan ubi ganyong) yang difortifikasi zat
gizimikro (Fe dan Iodium)
Pada tahap ini pertama-tama dilakukanpembuatan tepung pangan lokal (sorgum
merah/putih, singkong dan ubi ganyong). Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan
komposisi/formulasi bahan baku untuk produk beras analog yang terdiri dari campuran 2
bahan baku utama yaitu; (1) tepung sorgum merah dan singkong; (2) tepung ubi ganyong
dan singkong; dan (3) tepung sorgum putih dan singkong. Selain itu ditambahkan pula
bahan pangan penunjang lainnya yaitu parutan kelapa, tapioka,glycerol monostearate
(GMS) dan zat gizi mikro (Fe-sulfat dan Iodium). Pada tahap ini dilakukan juga beberapa
formulasi (dalam prosen) komposisi untuk mendapatkan campuran yang optimal sehingga
diperoleh produk beras analog yang baik. Proses pengolahan produk beras analog
terfortifikasi zat gizi mikro dapat dilihat pada gambar 1 ; 2 dan 3 dibawah ini. Setelah
diperoleh produk beras analog yang terdiri dari beberapa campuran pangan lokal,
selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kualitas produk tersebut, diantaranya adalah uji
fisik, kimia, mikroba dan organoleptik. Pengujian ini juga dilakukan terhadap kualitas
bahan bakunya. Data yang diperoleh dari hasil pengujian ini lalu dilakukan pengolahan
data melalui rancangan percobaan dan uji statistik. Proses pembuatan olahan ketiga produk
beras analog dapat dilihat pada gambar 2, 3 dan 4.
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Tepung singkong : Tepung ganyong
(90 : 10) ; (85 : 15) ; (80 : 20)
Kelapa parut, Tapioka
(7.16%)
GMS (1.00 % ;
1.25% ; 1.50%)

Fe-sulfat (0.025%)
KIO3 (0.05%)
Air

Penimbangan & Pencampuran
t= 10menit

Fortifikasi
t= 10menit

Pengadonan
t= 5menit

Pengujian Zat Gizi
Mikro I

Ekstrusi
T= 60°C, t= 20menit

T= 60ºC, t= 6jam

Beras Analog
Terfortifikasi

t=5’Pengujian Zat
Gizi Mikro II

1. Pengujian fisik
2. Uji organoleptik (hedonik)
3. Pengujian analisis kimia (kadar air)

Gambar2.Diagram alir proses pembuatanberas analog terfortifikasi berbahan baku utama
campuran tepung singkong : ubi ganyong
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Tapioka 7,16%
Parutan Kelapa
8,95%
Air

:Tepung Singkong(10:90)
82,815%

Pencampuran
t=5’

Fe 250 ppm
KIO3 500
ppm

Fortifikasi

Pengadonan
t=5’

Gizi Mikro
IPengujian Zat

Ekstrusi
T=70ºC, t=20’
Gambar 5. Diagram alir proses pembuatanberas analog terfortifikasi
T = 60ºC, t = 3
AirUap
jamPengeringan
AirUap
T = 60ºC, t = 3
s Analog
FortifikasiBera
s Analog

Gizi Mikro II
Pengujian Zat
Gizi Mikro II

1. Pengujian Kimia
2. Pengujian Fisik
3. Pengujian Organoleptik
Gambar 3.Diagram alir proses pembuatanberas analog terfortifikasi berbahan baku utama
campuran tepung singkong : tepung sorgum putih

18

Tepung SorgumMerah :
Singkong (1 : 6)
82,815%
GMS
(1%; 1,25%;
1,5%)

Penimbangan & Pencampuran I
t=10menit

Ferosulfat & KIO3
(250 ; 500 ppm)

Tepung Tapioka &
Parutan Kelapa
(7,16% ; 9%)

Fortifikasi

Pencampuran II, T=25°C
t=10menit

Ekstrusi T: 70-75°C
t: 10 Menit

Pengeringan T: 50°C

Uap Air

Beras

Analog Singkong
Terfortifikasi





Analisis kimia
Pengujian fisik
Uji organoleptik.

Gambar 4.Diagram alir proses pembuatanberas analog terfortifikasi berbahan baku utama
campuran tepung singkong : tepung sorgum merah
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Margarin, gula halus
dan kuning telur

Pencampuran I
t = 10’
800 rpm

Susu bubuk, baking
powder, vanili, GMS
(0,5%,1%, dan 1,5%)
dan T.Umbi ganyong:
T.Sorgum (60%:40%,
5%:35%, dan
70%:30%)

Pencampuran II
t = 10’
600 rpm
Adonan
Cookies

Pencetakan
adonan
dengan semprit

Pemanggangan
T = 160oC, 15 menit

Uap air

Cookies
Respon Organoleptik :
Warna, aroma, rasa, dan
tekstur
Respon Kimia :
Kadar air, Protein, KH, Lemak, Zat Besi, dan Yodium
Respon Mikrobiologi :
Eschericia coli, TPC

Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Cookies Berbahan baku tepung ganyong dan
sorgum yang difortifikasi zat gizi mikro

20

Penentuan kondisi proses fortifikasi zat gizimikro
Kegiatan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menentukan kondisi dan
formulasi fortifikasi zat gizimikro terhadap produk olahan pangan berbasis bahan baku
lokal (jenis produk pangan dapat terjangkau oleh masyarakat miskin seperti beras analog,
roti, cookies dan mie kering). Pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi dan
formulasifortifikasizat gizimikro yang tepat sehingga menghasilkan produk olahan pangan
yang mengandung zat gizimikro sesuai standar. Fortifikasi zat gizimikro terhadap produk
olahan pangan dilakukan menggunakan formulasi terbaik yang diperoleh dari percobaan
tahap awal. Dalam penelitian ini, fortifikasi dilakukan dengan cara mencampurkan bahan
fortifikan ke dalam bahan pangan olahan, kemudian diuji kandungan zat gizimikronya
selama proses pengolahan.
Tahun Kedua : Proses pengolahan beberapa produk pangan lokal lainnya dan
Penentuan Studi Kelayakan
Pada tahap ini dilakukan

tambahan pengolahan beberapa produk pangan lokal

terfortifikasi zat gizi mikro diantaranya cookies dan mie kering. Kemudian dilakukan
pengujian kadar zat gizimikro selama proses pengolahan, pada penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui stabilitas zat gizimikrodalam bahan pangan olahan berbasis sumber daya
lokal selama proses pengolahan. Pendekatan yang dilakukan berupa proses pengolahan
dari bahan baku dan adonan sampai produk jadi. Sampling untuk analisis kadar zat
gizimikro dilakukan pada tiap tahap proses pengolahan produk pangan lokal. Pengujian
organoleptik dilakukan terhadap produk pangan olahan yang diperoleh.
Pengujian stabilitas zat gizimikro selama penyimpanan dan penentuan konstanta
laju penurunan kadar zat gizimikro dalam beberapa jenis produk olahan pangan fortifikasi
berbasis kearifan lokal. Dalam penelitian ini, produk yang mengandung zat
gizimikrodikemas dalam bahan pengemas (plastik, kertas dan gelas) dan disimpan dalam
inkubator bersuhu25°, 35° dan 45°C pada kondisi kelembaban ruang. Percobaan dilakukan
dalam 3 ulangan dan pengamatan dilakukan setiap 2 hari selama 2 minggu. Metode yang
digunakan untuk menentukan konstanta laju penurunan zat gizimikroadalah Accelerated
Shelf-Life Test (ASLT). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
spektrofotometri UV/visible, Spektrofotometri serapan atom dan kromatografi cair kinerja
tinggi untuk menentukan kadar zat gizimikro. Sedangkan metode statistik yang digunakan
adalah rancangan acak kelompok (RAK) dan linier regresi.
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Setelah diperoleh beberapa produk olahan berbasis pangan lokal yang telah melalui
tahap pengujian, penelitian berikutnya adalah menentukan nilai ekonomisnya melalui
penentuan studi kelayakan. Apakah produk ini layak diproduksi secara kecil/menengah,
selain itu diuji juga terhadap dampak sosio ekonomi di masyarakat melalui quisioner dan
wawancara.
Tahun Ketiga : Penerapan Hasil Penelitian Kepada Masyarakat
Kegiatan penelitian ini bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan baik
tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Pada tahapan ini diawali dengan konsolidasi dan
soaialisasi hasil penelitian kepada stakeholder. Kemudian dilakukan penerapan hasil
penelitian melalui pelatihan/bimbingan teknis dan praktek langsung teknologi pengolahan
pangan lokal. Pada bimbingan teknis ini dilengkapi juga materi cara pembukuan sederhana,
cara pengolahan pangan yang baik dan pemasaran produk.
Lokasi penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan
Universitas Pasundan Bandung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Subang
danBalai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pascapanen Pertanian,Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian RI., serta Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung),
selain itu melibatkan beberapa mahasiswa (baik S-1 maupun S-2) Program Studi Teknologi
Pangan. Hal ini dilakukan untuk membatu mahasiswa dalam mengembangkan dan
meningkatkan daya nalar dan kreativitasnya dalam pengembangan wawasan IPTEK
dibidang Pangan dan Gizi.
4.2. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pendekatan penelitian kuantitatif dan
kualitatif. Jenis data yang digunakan (menurut cara memperolehnya) :data primer dan data
sekunder, berdasarkan sumbernya adalah data internal dan eksternal. Selanjutnya kalau
dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat
dilakukan dengan interview, kuesioner (angket), observasi (Sugiyono, 2006: 137). Metode
terakhir untuk mengumpulkan data ialah lewat Diskusi terpusat (Focus Group Discussion),
yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk
menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Teknik pengolahan data
yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok dan SEM (Structural Equation
Modeling) yang dioperasikan melalui program AMOS. Sedangkan metode analisis yang
digunakan adalah spektrofotometri UV/VIS dan spektrofotometri serapan atom.
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Gambar 5. Bagan/Skema Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional 2018
Pemanfaatan Pangan Lokal Terfortifikasi Zat Gizi Mikro
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BAB V
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Hasil penelitian yang telah dicapai sampai saat ini (capaian sekitar 70%) diperoleh
3 jenis produk beras analog yang terdiri dari komposisi bahan pangan lokal yang berbedabeda, hal ini dilakukan untuk mendapatkan produk beras analog yang optimum dan dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat (petani). Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

5.1.

Hasil Penelitian yang Dicapai

5.1.1. Produk Beras Analog Berbahan Baku lokal Ubi Ganyong dan Singkong
Penelitian tahap I dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia – Pusat
Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Subang dan Universitas Pasundan, Bandung. Pada
penelitian tahap awal dilakukan analisis proksimat pada tepung umbi ganyong dan kadar
air pada singkong parut, kemudian dilakukan pembuatan beras analog untuk menentukan
bahan baku utama. Hasil analisis proksimat tepung singkong dan tepung umbi ganyong
disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Analisa beberapa Tepung
Tepung
Tepung
Tepung
No
Komponen
Satuan
Umbi
Singkong* Singkong**
Ganyong
1 Kadar Air
(%, b/b) 10.2305
9.10
11.05
2 Kadar Protein
(%, b/b) 3.0902
1.10
3 Kadar Karbohidrat/Pati
(%, b/b) 71.7292
88.20
4 Kadar Lemak
(%, b/b) 0.4271
0.50
Sumber :*Persatuan Ahli Gizi Indonesia (2009) dan **PT. Hutama Sukses Abadi (2018).
Penentuan

bahan

baku

utama

antara

tepung

singkong

dan

singkong

parut-pressdipilih berdasarkan uji sensori terhadap tekstur serta warna beras analog yang
dihasilkan. Uji sensori dilakukan oleh peneliti dengan mendapatkan persetujuan dari dosen
pembimbing.
Beras analog dengan bahan baku utama singkong parut-press memiliki warna
cenderung abu-abu dengan tekstur yang tidak rata. Sedangkan pada beras analog dengan
bahan baku utama tepung singkong memiliki warna cenderung putih kekuningan dengan
tekstur lebih rata.
Kandungan air singkong parut-pressmengalami penurunan sehingga kandungan pati
mengalami penurunan juga. Sedangkan menurut Budi dkk (2013) formulaharus
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mengandung cukup fraksi pati yangnantinya akan tergelatinisasi dan mengikat kuatproduk.
Pengikatan partikel-partikel di dalamberas analog juga 24ens menggunakan pengikat
hidrokoloid. Hal ini yang mengakibatkan tekstur beras analog yang dihasilkan dari
singkong parut-press tidak terlalu rata.
Berdasarkan hasil uji sensori didapatkan tepung singkong sebagai bahan baku
utamaterbaik .Berikut merupakan hasil uji sensori terhadap beras analog yang disajikan
pada Tabel 3.
Tabel 3. Produk Beras Analog
No.

Beras Analog
(SingkongParut-Press)

Beras Analog
(Tepung Singkong)

1.

Penelitian Tahap II
Berdasarkan pada penelitian tahap I, maka dilakukan penelitian tahap II dengan
menggunakan tepung singkong sebagai bahan baku utama. Penelitian tahap II bertujuan
untuk mempelajari efek mandiri dan interaksi perbandingan tepung singkong dengan
tepung umbi ganyong dan konsentrasi gliserol monostearat terhadap karakteristik beras
analog terfortifikasi. Perbandingan antara tepung singkong dengan tepung umbi ganyong
yang digunakan adalah 90:10, 85:15, dan 80:20. Tepung tersebut dicampurkan dengan
bahan lainnya seperti gliserol monostearat, parutan kelapa, 24ensiti, fortifikan, dan air
hingga membentuk adonan. Adonan yang sudah terbentuk selanjutnya dilakukan proses
ekstrusi dan terbentuk bulir beras.
Respon Organoleptik
Beras analog terfortifikasi yang telah dihasilkan, selanjutnya dilakukan uji sensori
secara 24ensiti terhadap parameter warna, aroma, tekstur, dan kenampakan.Hasil analisis
ragam perlakuan perbandingan tepung singkong dengan stepung umbi ganyong dan
konsentrasi gliserol monostearat serta interaksi keduanya terhadap sensitiv sensori beras
analog terfortifikasi yang diamati disajikan pada Tabel 4.
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Tabel4. Hasil Analisis Ragam Perlakuan Perbandingan Tepung Singkong dengan Tepung
Umbi Ganyong dan Konsentrasi Gliserol Monostearat Serta Interaksi Keduanya Terhadap
Variabel Sensori Beras Analog Terfortifikasi
Perlakuan
No.
Variabel
A
B
AxB
1. Warna
*
tn
*
2. Aroma
**
*
**
3. Tekstur
*
tn
*
4. Kenampakan
**
tn
**
Keterangan : A = perbandingan tepung singkong dengan tepung umbi ganyong; B = konsentrasi gliserol
monostearat; AB = interaksi antara perbandingan tepung singkong dengan tepung umbi
ganyong dan konsentrasi gliserol monostearat; ** = berpengaruh sangat nyata; * =
berpengaruh nyata; tn = tidak berpengaruh nyata.

Respon Fisik
Dimensi
Dimensi merupakan ukuran panjang, lebar dan tinggi atau tebal dari komoditi
pangan.Dimensi suatu komoditi dapat diukur dengan menggunakan micrometer atau
jangka sorong.Hasil analisiadimensi beras analog terfortifikasidisajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisa Dimensi Beras Analog Terfortifikasi
Dimensi
No
Perlakuan
Panjang(cm)
Lebar(cm)
Tinggi(cm)
1
a1b1
0.602
0.274
0.237
2
a1b2
0.615
0.278
0.239
3
a1b3
0.567
0.232
0.271
4
a2b1
0.593
0.258
0.240
5
a2b2
0.638
0.288
0.232
6
a2b3
0.574
0.256
0.241
7
a3b1
0.562
0.247
0.219
8
a3b2
0.572
0.284
0.193
9
a3b3
0.543
0.243
0.230
10
Beras *
0.500 – 1.000
0.150 – 0.500
Sumber : *Muchtadi dkk (1989).
Pada umumnya bentuk serealia lonjong, misalnya padi dan gandum atau agak bulat
misalnya pada kacang-kacangan (Muchtadi dkk, 1989).Beras analog terfortifikasi yang
dihasilkan memiliki bentuk lonjong agak sedikit bulat karena ukuran lebar dengan tinggi
atau tebal pada seluruh perlakuan tidak memiliki perbedaan yang besar. Bentuk beras
analog yang dihasilkan dipengaruhi oleh bentuk dies pada ekstruder dan kecepatan cutter
pada mesin ekstruder, semakin cepat kecepatan cutterakan menghasilkan beras analog
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yang memiliki lebar yang kecil atau lebih tepis, dan sebaliknya jika kecepatan cutter
melambat akan menghasilkan beras yang bulat.
Bobot Seribu Butir
Bobot seribu butir beras menunjukkan bobot beras per butirnya.Bobot seribu butir
dilakukan untuk mengetahui keseragaman ukuran beras.Hasil analisa bobot seribu butir
dapat disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Analisa Bobot Seribu Butir Beras Analog Terfortifikasi
No
Perlakuan
Bobot Seribu Butir Bobot per Butir Satuan
1
a1b1
22.67
0.02267
gram
2
a1b2
17.55
0.01755
gram
3
a1b3
17.40
0.01740
gram
4
a2b1
21.44
0.02144
gram
5
a2b2
20.06
0.02006
gram
6
a2b3
16.05
0.01605
gram
7
a3b1
17.98
0.01798
gram
8
a3b2
18.93
0.01893
gram
9
a3b3
16.83
0.01683
gram
10
Beras IR-64*
19.00
0.01900
gram
Sumber :*Setianingsih (2008).
Hasil analisis bobot seribu butir pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa bobot seribu butir
beras analog pada perlakuan a1b1,a2b1 dana2b2 lebih tinggi dibandingkan dengan beras
sosoh (Setianingsih 2008).Sedangkan sebagian besar perlakuan lebih rendah dibandingkan
berat sosoh.Hal ini dapat disebabkan ukuran beras analog yang lebih kecil dibandingkan
beras sosoh. Bobot per butir beras analog dapat dipengaruhi oleh proses pencetakkan beras
analog menggunakan ekstruder. Beberapa 26ensit yang mempengaruhi diantara nya,
ukuran dies,kecepatanscrew dan kecepatan cutter. Kombinasi ketiga 26ensit tersebut dapat
menentukan bentuk beras analog.Jika kecepatan cutterdikurangi maka ukuran beras analog
yang dihasilkan menjadi besar begitu pula sebaliknya.Analisis bobot per butir beras analog
berkaitan dengan analisis densitas kamba untuk mengetahui volume dan porositas beras.
Densitas Kamba
Densitas kamba adalah berat jenis produk kering yang dihitung berdasarkan
bobotnya dalam suatu wadah.Densitas kamba beras analog diketahui untuk mengetahui
volume dan porositas beras.Hasil analisis densitas kamba beras disajikan pada Tabel 7.
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Tabel 7. Hasil Analisa Densitas Kamba Beras Analog Terfortifikasi
No
Perlakuan
Densitas Kamba
Satuan
1
a1b1
0.615
gram/ml
2
a1b2
0.584
gram/ml
3
a1b3
0.601
gram/ml
4
a2b1
0.592
gram/ml
5
a2b2
0.549
gram/ml
6
a2b3
0.597
gram/ml
7
a3b1
0.585
gram/ml
8
a3b2
0.572
gram/ml
9
a3b3
0.603
gram/ml
10
Beras IR-64*
0.790
gram/ml
Sumber :*Hawa (2010).
Berdasarkan hasil analisis densitas kamba beras analogterfortifikasi yang dihasilkan
memiliki densitas kamba lebih rendah dibandingkan dengan densitas kamba beras sosoh.
Dapat disimpulkan beras analog memiliki berat yang lebih kecil dibandingkan beras padi
yang disosoh pada volume yang sama. Densitas kamba beras analog yang rendah juga
menunjukkan beras analog memiliki porositas yang tinggi. Porositas yang tinggi dapat
dipengaruhi oleh kandungan gizi beras analog maupun proses pembuatan yang meliputi
pengeringan. Pengeringan dapat membuat beras analog kehilangan air dan matriks beras
analog menjadi lebih poros.Dengan densitas kamba juga dapat diketahui volume beras
dalam 1 kg beras.Dapat diambil contoh, densitas kamba beras analog terfortifikasi pada
perlakuan a1b3 adalah 0.601g/ml maka untuk mendapatkan 1 kg beras analog terfortifikasi
pada perlakuan a1b3 adalah dengan mengukur 1663.89ml atau sekitar 1.6 liter.
Rendemen
Rendemen ialah berat produk dibagi berat kotor bahan baku dikalikan seratus
persen.Hasil analisis densitas kamba beras disajikan pada Tabel 8.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabel 8. Hasil Analisa Rendemen Beras Analog Terfortifikasi
Satuan
Perlakuan
Rendemen
a1b1
28.18
%
a1b2
43.31
%
a1b3
43.34
%
a2b1
28.30
%
a2b2
34.66
%
a2b3
33.67
%
a3b1
41.39
%
a3b2
28.75
%
a3b3
29.58
%

27

Rendemen produk dipengaruhi beberapa 28ensit salah satunya kesegaraman dari
beras analog yang dihasilkan. Rendemen akan semakin kecil ketika beras analog yang
dihasilkan tidak seragam. Hal ini dapat disebabkan karena pada saat proses ekstrusi,
adonan beras analog belum memadat secara sempurna, sehingga masih terdapat adonan
yang terpisah menjadi seperti tepung karena pengaruh suhu yang dihasilkan dari
termodinamik pada ekstruder belum secara sempurna mengakibatkan gelatinisasi pada
adonan. Untuk menghasilkan rendemen yang tinggi, harus dipastikan proses pemadatan
adonan beras analog telah sempurna, namun adonan beras analog ini 28ensitive terhadap
suhu tinggi, apabila suhu meningkat tajam akan menghasilkan puffing atau pengembangan,
hal ini merupakan kondisi yang tidak dikehendaki. Sehingga diperlukan optimasi
pengontrolan suhu.

Respon Kimia
Kadar Air
Menurut Standar Nasional Indonesia beras (2008) kandar air beras sebesar 14 %
sedangkan hasil kadar airyang dihasilkan pada beras analog terfortifikasi berbeda-beda,
dan lebih rendah dibandingkan dengan kadar air beras. Hal ini disebabkan karena jumlah
kadar airyang terkandung dalam setiap bahan baku berbeda. Menurut Winarno (1997),
semua bahan makananmengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, baik itu makanan
nabati atau hewani. Kandungan air dalambahan makanan dapat mengurangi daya tahan
makanan terhadap serangan mikroorganisme yang dinyatakansebagai aktivitas air (aw)
yaitu jumlah air bebas.Hasil analisis kadar air beras analog disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Hasil Analisa Kadar Air Beras Analog Terfortifikasi
No

Perlakuan

Kadar Air

Satuan

1
a1b1
4.57
2
a1b2
4.93
3
a1b3
2.43
4
a2b1
3.89
5
a2b2
4.80
6
a2b3
2.92
7
a3b1
4.86
8
a3b2
2.92
9
a3b3
4.64
10
Beras*
10.00-12.90
Sumber :*Persatuan Ahli Gizi Indonesia (2009).

(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
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Penelitian Tahap III
Beras analog terfortifikasi yang telah diuji sensori kemudian dipilih dua sampel
terbaik menggunakan indeks efektivitas.Hasil dari indeks efektivitas disajikan pada Tabel
10.
Tabel 10. Hasil Uji Indeks Efektivitas pada Beras Analog Terfortifikasi
Sampel

Warna

Aroma

a1b1
a1b2
a1b3
a2b1
a2b2
a2b3
a3b1
a3b2
a3b3

0.067
0.262
0.294
0.119
0.145
0.094
0.122
0.000
0.108

0.045
0.170
0.265
0.050
0.155
0.000
0.075
0.120
0.050
Tertinggi

Kenampakan

Tekstur

Jumlah

0.068
0.200
0.235
0.099
0.124
0.086
0.136
0.000
0.113

0.085
0.162
0.206
0.105
0.105
0.079
0.127
0.000
0.096

0.265
0.794
1.000
0.374
0.529
0.259
0.460
0.120
0.367
1.000

Berdasarkan data hasil perhitungan menggunakan uji indeks efektivitas, maka dua
sampel terbaik untuk beras analog terfortifikasi adalah sampel a1b3 dan a1b2 dengan jumlah
masing-masing 1,000 dan 0,794.Selanjutnya kedua sampel terbaik tersebut dilakukan uji
kimia dan uji mikrobiologi yang disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12.
Tabel 11. Hasil Analisa Kimia Sampel Terpilih
No

Komponen

1
Kadar Air
2
Kadar Protein
3
Kadar Lemak
4
Kadar Gula Total
5 Kadar Karbohidrat Total
6
Kadar Pati
7
Kadar Amilosa
8
Kadar Amilopektin
9
Kadar Serat Kasar
10
Kadar Abu

No
1
2

Satuan

a1b3

a1b2

(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)

3.06
7.867
0.898
0.232
86.214
58.760
18.650
40.110
0.385
1.961

4.93
7.931
0.871
0.235
84.381

0.486
1.887

Tabel 12.Hasil Analisa Mikrobiologi Sampel Terpilih
Komponen
Satuan
a1b3
a1b2
Total Plate Count
cfu/g
3 x 101
2 x 101
E.coli
APM/g
0.00
0.00
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Tabel 13. Hasil Analisa Kadar Besi dan Kadar Iodium
No

Komponen

Satuan

a1b2

Persentase penurunan (%)

1 Kadar Besi Adonan
2 Kadar Besi Beras Analog

ppm
ppm

57,56
32.49

43.56

3 Kadar Iodium Adonan
4 Kadar Iodium Beras Analog

ppm
ppm

255,55
39,69

84,47

Hasil penelitian secara keseluruhan dari hasil pengujian terhadap respon
organoleptik, fisik, kimia dan mikroorganisme terhadap beberapa sampel dapat
disimpulkan bahwa sampel yang terbaik adalah kode sampel a1 b2, yaitu perbandingan

Gambar 6. Produk beras analog berbahan baku utama tepung ubi ganyong dan singkong
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5.1.2. Produk Beras Analog Berbahan Baku lokal Sorgum Putih dan Singkong
Penelitian Tahap I
Penelitian tahap I dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia – Pusat
Pengembanagn Teknologi Tepat Guna Subang, Jawa Barat, dengan penentuan penggunaan
bahan baku utama antara singkong parut, singkong parut-press dengan tepung singkong.
Pada penelitian tersebut didapatkan tepung singkong sebagai bahan baku utama terbaik.
Penentuan penggunaan bahan baku utama tersebut dipilih berdasarkan uji sensori
pada beras analog terfortifikasi yang dihasilkan. Ada pun parameter yang diuji adalah
tekstur dan bentuk.Pada pembuatan singkong parut dilakukan pengupasan secara manual
menggunakan pisau, kemudian singkong dibersihkan dan diparut menggunakan mesin
parut, dan untuk singkong parut-pressmengalami proses lanjut yang kemudian dipress
menggunakan alat press dengan tekanan 5 ton.Sedangkan tepung singkong didapatkan
langsung dari PT. Hutama Sukses Abadi, Subang.Adonan yang dihasilkan dengan
penggunaan tepung singkong lebih homogen dibandingkan menggunakan singkong parut
maupun singkong parut-press, hal ini dikarenakan bahan-bahan yang lainnya berbasis
tepung-tepungan.
Berdasarkan hasil uji sensori pada beras analog terfortifikasi, beras yang dihasilkan
dengan penggunaan tepung singkong memiliki tekstur dan bentuk yang lebih baik. Beras
yang dihasilkan dengan penggunaan singkong parut maupun parut-presslebih cepat
mengalami puffing pada saat proses ekstrusi, hal ini dikarenakan adonan yang terbentuk
memiliki kadar air yang lebih tinggi, sehingga menurunkan viskositas adonan sehingga
cepat mengalami plastisasi (Budi dkk., 2013).
Berikut merupakan hasil analisis proksimat untuk tepung singkong, dan tepung
sorgum putih yang disajikan pada Tabel 14. Sementara hasil pengukuran kadar air untuk
singkong parut dan singkong parut-press disajikan pada Tabel 15.
Tabel 14.Hasil analisis proksimat beberapa tepung.
Tepung Sorgum Tepung Singkong Tepung Singkong
No.
Komponen
Putih
(Literatur)
(PT. Hutama)
Kadar Air
1.
10.0860
9.10
11.05
(%, b/b)
Kadar Protein
2.
0.4610
1.10
(%, b/b)
Kadar
3. Karbohidrat/Pati
10.0584
88.20
(%, b/b)
Kadar Lemak
4.
71.1237
0.50
(%, b/b)
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Tabel 15. Hasil analisis kadar air singkong parut dan singkong parut-press
No.
Kode Sampel
Satuan
Hasil
1. Sigkong Parut-Press
%, b/b
55.7895
2. Singkong Parut
%, b/b
70.2422

Penelitian Tahap II
Berdasarkan pada penelitian tahap I, maka dilakukan penelitian tahap II dengan
menggunakan tepung singkong sebagai bahan baku utama. Perbandingan antara tepung
singkong dengan sorgum yang digunakan adalah 90:10, 85;15, dan 80:20. Tepung tersebut
dicampurkan dengan bahan lainnya seperti gliserol monostearat, parutan kelapa, tapioka,
fortifikan, dan air hingga membentuk adonan. Adonan yang sudah terbentuk selanjutnya
dilakukan proses ekstrusi dan terbentuk bulir beras.
Uji Sensori
Beras analog fortifikasi yang telah terbentuk, selanjutnya dilakukan uji sensori secara
hedonik dengan tekstur, aroma, warna, dan kenampakan sebagai parameter yang
diamati.Hasil analisis ragam perlakuan perbandingan tepung singkong dengan saorgum
dan konsentrasi gliserol monostearat serta interaksi keduanya terhadap variable sensori
beras analog terfortifikasi yang diamati disajikan pada Tabel 15.
Tabel16. Hasil analisis ragam perlakuan perbandingan tepung singkong dengan sorgum
dan konsentrasi gliserol monostearat serta interaksi keduanya terhadap variable
sensori beras analog terfortifikasi yang diamati
Perlakuan
No.
Variabel
A
B
AxB
1. Tekstur
tn
tn
**
2. Aroma
**
*
**
3. Warna
tn
tn
**
4. Kenampakan
tn
**
**
Keterangan: A = perbandingan tepung singkong dan sorgum; B = konsentrasi gliserol monostearat; AB =
interaksi antara perbandingan tepung singkong dengan sorgum dan konsentrasi gliserol
monostearat; ** = berpengaruh sangat nyata; * = berpengaruh nyata; tn = tidak berpengaruh
nyata.

Penelitian Tahap III
Beras analog terfortifikasi yang telah diuji sensori kemudian dipilih dua sampel
terbaik menggunakan indeks efektivitas.Hasil dari indeks efektivitas disajikan pada Tabel
17.
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Tabel 17. Hasil Uji Indeks Efektivitas pada beras analog terfortifikasi
Perlakuan
a1b1
a1b2
a1b3
a2b1
a2b2
a2b3
a3b1
a3b2
a3b3

Warna
0.294
0.000
0.260
0.284
0.274
0.144
0.216
0.250
0.195

Aroma Kenampakan Tekstur Jumlah
0.152
0.000
0.113
0.026
0.065
0.113
0.078
0.265
0.217
Tertinggi

0.235
0.000
0.208
0.147
0.128
0.070
0.165
0.156
0.119

0.206
0.000
0.134
0.121
0.152
0.045
0.112
0.139
0.134

0.887
0.000
0.715
0.577
0.619
0.372
0.571
0.809
0.665
0.887

Berdasarkan data hasil perhitungan menggunakan uji indeks efektivitas, maka dua
sampel terbaik untuk beras analog terfortifikasi adalah sampel a1b1 dan a3b2 dengan jumlah
masing-masing 0,887 dan 0,809.Namun atas persetujuan dosen pembimbing sampel yang
terpilih adalah a1b1 dan a1b3. Selanjutnya kedua sampel terbaik tersebut akan dilakukan
uji kimia dan uji mikrobiologi.
Dari hasil pengujian secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Perbandingan tepung singkong dan sorgum berpengaruh nyata terhadap aroma beras
analog terfortifikasi. Semakin tinggi perbandingan tepung sorgum akan menyebabkan
aroma beras analog terfortifikasi semakin disukai.
2. Konsentrasi gliserol monostearat berpengaruh nyata terhadap aroma dan kenampakan
secara keseluruhan beras analog terfortifikasi. Semakin tinggi konsentrasi gliserol
monostearat semakin disukai aroma beras analog terfortifikasi dan semakin rendah
konsentrasi

gliserol

monostearat

semakin disukai

kenampakan beras

analog

terfortifikasi.
3. Kombinasi perlakuan terbaik adalah beras analog terfortifikasi perbandingan tepung
singkong dengan sorgum 90:10 dan konsentrasi gliserol monostearat 1%, dengan hasil
kesukaan sensoris terhadap tekstur agak suka (4,10), aroma agak suka (4,02), warna
agak suka (4,43), dan kenampakan secara keseluruhan agak disukai panelis (4,23). Hasil
uji kimia diperoleh kadar air 6,69 %bb, kadar abu 0,93 %bb, kadar lemak 0,87 %bb,
kadar protein 71,71 %bb, kadar gula total 0,12 %bb, kadar serat 0,48 %bb, kadar pati
59,42 %bb, kadar amilosa 17,25 %bb, kadar amilopektin 42,17 %bb. Hasil uji fisik
diperoleh dimensi 5,4 x 3,3 mm, densitas kamba 1,53 g/ml, dan bobot seribu butir 19,17
g. Hasil uji mikrobiologi diperoleh 7,67 x 101 cfu/g untuk angka lempeng total dan 0,00
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APM/g untuk kadar E.coli. Sementara hasil pengujian kadar zat gizi mikro diperoleh
kadar Fe 79,79 ppm dan iodium sebagai IO3- 6,39 ppm.

Gambar 7. Produk beras analog berbahan baku utama tepung sorgum putih dan singkong

5.1.3.Produk Beras Analog Berbahan Baku lokal Sorgum Merah dan Singkong
Analisis kimia yang dilakukan terhadap beras analog meliputi kadar air, lemak,
protein, dan karbohidrat dilakukan karena komponen-komponen tersebut merupakan
komponen penyusun dalam tepung yang paling besar dan dapat dijadikan sebagai
pertmibangan dan perbandingan untuk penelitian utama.
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Tabel 18. Hasil Analisis Kimia Pada Tepung Sorgum Merah dan Tepung Singkong

Komponen
Air
Lemak
Protein
Karbohidrat/ pati

Kadar % b/b
Tepung Sorgum Merah
Tepung Singkong
10.3
14.5
0.5
0.7
10.2
1.5
70.91
81.3

Kadar air dalam bahan pangan senantiasa akan berubah-ubah tergantung dari
lingkungannya. Perubahan kadar air dalam bahan pangan terhadap lingkungannya terjadi
secara desorpsi maupun adsorpsi. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas airnya (Suyitno,
2006).Berdasarkan hasil analisis terhadap kadar air tepung sorgum dan tepung singkong
memiliki perbedaan dalam tingkat persentasenya, kadar air dalam tepug sorgum merah
lebih rendah karena memiliki daya serap air yang lebih kecil disbanding dengan tepung
singkong hal tersebut diakibatkan karena pada proses pembuatan tepung sorgum terdapat
beberapa bagian yang sukar dihancurkan meskipun dengan ukuran ayakan yang sama
bagian tersebut merupakan butiran tepung yang memliki senyawa tanin. Sedangkan pada
tepung singkong memiliki ukurang butiran tepung yang relatif sama dan memiliki tekstur
yang lebih halus, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap daya serap airnya yang lebih
besar daripada tepung sorgum merah.
Kadar lemak pada kedua bahan memiliki persentase yang berbeda hal, apabila pada
tepung sorgum merah 0.5% sedangkan pada tepung singkong 0.7%.Perbedaan tersebut
karena karakteristik sorgum yang merupakan serealia yang kandungan lemaknya rendah
karena sebagian besar kandungan lemak hanya berada pada lembaga dan aleuron (Pratiwi,
2011). Sedangkan singkong yang termasuk kedalam umbi-umbian memiliki sejumlah
kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh termasuk salah satunya kadar lemak yang
lebih tinggi dari serealia.
Kadar protein yang terdapat pada tepung sorgum merah lebih tinggi dari tepung
singkong.Pada biji sorgum sorgum protein dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu
protein

yang

terdapat

dalm

lembaga

dan

protein

yang

tersimpan

pada

endosperm.Kandungan asam amino seperti lisin, triptofan, dan treonin terdapat pada
sebagian besar biji sorgum.Pada tanaman singkong yang merupakan umbi memiliki
kandungan asam amino yang lebih lengkap, tetapi ada beberapa jenis asam amino yang
tinggi sebagai ciri khas dari singkong yaitu lisin dan treonin.
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Dengan proses penepungan, kandungan protein dan nutrisi yang lainnya mengalami
penurunan. Kandungan tannin pada biji sorgum turun dan pada singkong pun akan
mengalami penurunan kadar protein. Tepung yang diperoleh dengan metode kering
mengahasilkan tannin berkadar rendah.Dengan metode basah, kandungan tannin tidak
terukur (Winarno, 1997).
Berdasarkan hasil analisis kadar karbohidrat pati menunjukan kedua sampel
memiliki persentase yang mendominasi, karena kedua bahan baku yaitu sorgum dan
singkong merupakan jenis komoditi bahan makanan pokok yang tinggi akan karbohidrat
(pati).Perbedaan persentase karbohidrat pati dikarenakan perbedaan komoditi, pada
singkong memiliki kadar pati yang tinggi, pati yang tersusun atas amilosa dan amilopektin,
dimana amilosa bersifat larut dalam air, sedangkan amilopektin tidak larut air. Sehingga
pada komoditi dengan kandungan karbohidrat pati yang tinggi akan memliki tekstur yang
padat dan kenyal setelah diolah.

Kadar Zat Besi
Hasil analisa kadar Fe pada beras analog yang difortifikasi, beras yang difortifikasi
kemudian dilakukan pencampuran, ekstrusi, dan pengeringan. Bersarkan analisis kadar Fe
pada beras maka didapat hasil sebagai berikut.
Sampel

Kadar awal

Kadar akhir

X2Y3

57.56 ppm

69.24 ppm

X3Y2

57.56 ppm

80.75 ppm

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kadar Fe sekitar 21%
pada beras analog. Hal tersebut diakibatkan adanya perpindahan sebagian kadar besi dari
alat yang mengandung logam terhadap bahan terutama alat yang memiliki kontak langsung
dengan bahan, dalam hal tersebut proses ekstrusi dengan menggunakan alat ekstruder
merupakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan kadar besi pada bahan.
Proses ektrusi yang terjadi pada ektruder terdiri dari tiga tahap yaitu pra ekstrusi,
ekstrusi dan tahap setelah ekstrusi. Tahap pre-ekstrusi meliputi proses pencampuran, dan
penambahan air. Tahap ekstrusi meliputi perlakuan shear and stress pada adonan. Tahap
terakhir adalah proses pemberian tekanan ke arah die dan proses pencetakkan melalui die.
Setelah produk keluar dari die, alat pemotong otomatis akan berputar dan memotong
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produk sehingga produk akhir akan memiliki bentuk seperti beras. Ekstruder dapat
digolongkan berdasarkan jumlah ulirnya menjadi dua kelompok yaitu ekstruder berulir
tunggal (Single Screw Extruder) dan ekstruder berulir ganda (Twin Screw Extruder).
Dalam metode ekstrusibarrelakan bergesekan dengan casing, feed screw, dan feedthroat,
hal tesebut akan menyebabkan gaya putaran yang dihasilkan motor penggerak dan
menimbulkan panas (Fellows, 2000).
Proses ekstrusiakan menyebabkan peningkatan kadar besi dalam bahan selama
proses berlangsung, karena pada alat ekstruder terjadi gaya putaran dan gesekan antar
logam sehingga menyebabkan terjadinya pengikisan sebagian kecil logam. Hal tersebut
akan terjadi selama proses ekstrusi berlangsung ketika alat kontak langsung dengan bahan.
Kadar Iodium
Hasil analisa kadar yodium pada beras analog yang difortifikasi, beras yang
difortifikasi kemudian dilakukan pencampuran, ekstrusi, dan pengeringan. Bersarkan
analisis kadar yodium pada beras maka didapat hasil sebagai berikut.
Sampel

Kadar awal

Kadar akhir

X2Y3

185.45 ppm

9.57 ppm

X3Y2

185.45 ppm

34.62 ppm

Dari hasil analisis kadar KIO3 menunjukkan terjadi penurunan kadar pada kedua
produk, hal tersebut disebabkan karena selama proses pembuatan beras analog dilakukan
penyimpanan dan pemanasan dalam waktu yang cukup lama. Menurut Dexter (1998),
menjelaskan bahwa zat gizi pada beras yang telah mengalami fortifikasi atau pun
pengkayaan (enrichment) akan hilang selama proses penyimpanan, pembilasan, pencucian
dan pemasakan dengan tingkat kehilangan mencapai kurang lebih 60%.
Kadar KIO3 yang ditambahakan pada awal pembuatan bahan penyalut sebesar
185,45 , setelah menjadi bahan adonan yang telah mengalami proses ekstrusi dan
pengeringan dalam cabinet dryer kadar KIO3 pada bahan turun sekitar 80%. Kehilangan
kadar iodium ini disebabkan karena sifat iodium, yaitu iodium mudah larut dalam air,
mudah menguap, serta mudah rusak bila terkena cahaya atau panas (Yogaswara, 2008).

Respon Organoleptik
Respon organoleptik diperoleh dari hasil pengujian organoleptik. Pengujian
organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan. Pengujian
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organoleptik yang digunakan adalah uji hedonik.Tujuan dari uji hedonik ini adalah untuk
mengetahui sifat sensorik dari suatu komoditi atau produk olahan dapat diterima oleh
masyarakat dan untuk menguji reaksi konsumen terhadap suatu komoditi atau produk
pangan yang didasarkan pada tingkat kesukaan (skala hedonik).

Analisa Proksimat Tepung dan Penentuan Bahan Baku Utama
Tabel 19. Hasil Analisa beberapa Tepung
Tepung
Tepung
Tepung
No
Komponen
Satuan
Sorgum Singkong* Singkong**
1 Kadar Air
(%, b/b)
10.3
9.10
11.05
2 Kadar Protein
(%, b/b)
0.5
1.10
3 Kadar Karbohidrat/Pati
(%, b/b)
10.2
88.20
4 Kadar Lemak
(%, b/b)
70.91
0.50
Sumber :*Persatuan Ahli Gizi Indonesia (2009) dan **PT. Hutama Sukses Abadi (2018).
Tabel 20. Hasil Analisis Kadar Air Singkong Parut dan Singkong Parut-Press
No
Komponen
Singkong Parut
Singkong Parut-Press
1. Kadar Air (%, b/b)
70.2422
55.7895
Penentuan

bahan

baku

utama

antara

tepung

singkong

dan

singkong

parut-pressdipilih berdasarkan uji sensori terhadap tekstur serta warna beras analog yang
dihasilkan. Uji sensori dilakukan oleh peneliti dengan mendapatkan persetujuan dari dosen
pembimbing.
Beras analog dengan bahan baku utama singkong parut-press memiliki warna
cenderung abu-abu dengan tekstur yang tidak rata. Sedangkan pada beras analog dengan
bahan baku utama tepung singkong memiliki warna cenderung putih kekuningan dengan
tekstur lebih rata.
Kandungan air singkong parut-pressmengalami penurunan sehingga kandungan pati
mengalami penurunan juga. Sedangkan menurut Budi dkk (2013) formulaharus
mengandung cukup fraksi pati yangnantinya akan tergelatinisasi dan mengikat kuatproduk.
Pengikatan partikel-partikel di dalamberas analog juga bisa menggunakan pengikat
hidrokoloid.Hal ini yang mengakibatkan tekstur beras analog yang dihasilkan dari
singkong parut-press tidak terlalu rata.Berdasarkan hasil uji sensori didapatkan tepung
singkong sebagai bahan baku utama terbaik.
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Tabel 21. Produk Beras Analog
Produk Beras Analog
Keterangan

No.

1.

Beras analog dengan bahan
baku utama singkong parutpress

2

Beras analog dengan bahan
baku utama tepung singkong

Pembuatan Produk Beras Analog, Analisis Fisik Beras Analog dan Pemilihan Produk
Beras Analog Terbaik dengan Organoleptik
a.

Analisis Fisik

1.

Dimensi
Tabel 22. Hasil Analisa Dimensi Beras Analog Terfortifikasi
Sampel
Dimensi (P x d)
x1y1
5 x 2 mm
x1y2
4.5 x 2 mm
x1y3
4.5 x 2 mm
x2y1
5 x 2 mm
x2y2
5 x 2 mm
x2y3
4.5 x 2 mm
x3y1
5 x 3 mm
x3y2
5 x 2 mm
x3y3
4.5 x 2 mm
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2.

Bobot Seribu Butir
Tabel 23. Hasil Analisa Bobot Seribu Butir Beras Analog Terfortifikasi
Sampel
x1y1
x1y2
x1y3
x2y1
x2y2
x2y3
x3y1
x3y2
x3y3

3.

Bobot 1000 Butir
(gram)
18.91
16.38
16.82
16.35
16.82
17.35
18.32
19.91
17.33

Bobot Per Butir
(gram)
0.01891
0.01638
0.01682
0.01635
0.01682
0.01735
0.01832
0.01991
0.01733

Densitas Kamba
Tabel 24. Hasil Analisa Densitas Kamba Beras Analog Terfortifikasi
Sampel
Diensitas (g/ml)
x1y1
0.69
x1y2
0.67
x1y3
0.642
x2y1
0.649
x2y2
0.699
x2y3
0.699
x3y1
0.678
x3y2
0.699
x3y3
0.648

b.

Analisis Kimia

1.

Kadar Air
Tabel 25. Hasil Analisa Kadar Air Beras Analog Terfortifikasi
Sampel
Kadar air (%, b/b)
x1y1
7.5
x1y2
5.5
x1y3
8.5
x2y1
7.46
x2y2
8.7
x2y3
5.5
x3y1
6.96
x3y2
5.5
x3y3
5.5
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Dari hasil pengolaha data terhadap kadar air dinyatakan tidak berpengaruh anatara
faktor maupun interaksinya.
Perbandingan Tepung
X1
X2
X3
c.

Rata-rata Perlakuan
5.99
6.32
5.80

Taraf Nyata
a
a
a

Organoleptik dan Pemilihan Produk Terbaik
Sampel terbaik dipilih dengan menggunakan metode skoring.

Kode sampel
X1Y1
X1Y2
X1Y3
X2Y1
X2Y2
X2Y3
X3Y1
X3Y2
X3Y3

Tabel 26. Rekap Hasil Respon Organoleptik
Atribut
Warna
Tekstur
Kenampakan
1
1
1
3
2
3
4
3
4
4
3
4
3
3
4
5
4
5
3
4
4
4
5
4
3
3
4

Total
3
8
11
11
10
14
11
13
10

Sampel terbaik berdasarkan respon organoleptik(uji hedonik) pada beras analog
terfortifikasi adalah sampel x2y3 dengan komposisi sebagai berikut : perbandingan tepung
singkong dengan tepung sorgum 6:1 dan konsentrasi Gliserol Monostearat (GMS) 1.0%.
Beras analog terfortifikasi yang paling disukai adalah sampel x2y3dengan
kandungan kimia dan mikrobiologi sebagai berikut yang disajikan pada tabel 27, tabel 28
tabel 29dan tabel 30 dibawah ini.
Analisis Kimia dan Mikrobiologi pada Produk Terbaik
1.
Analisis Kimia

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabel 27. Hasil Analisa Sampel Terpilih
Komponen
Satuan
x2y3
Kadar Air
(%, b/b)
5.5
Kadar Protein
(%, b/b)
7.9163
Kadar Lemak
(%, b/b)
0.9777
Kadar Gula Total
(%, b/b)
0.2413
Kadar Karbohidrat Total (%, b/b)
80.34
Kadar Pati
(%, b/b)
56.13
Kadar Amilosa
(%, b/b)
18.40
Kadar Amilopektin
(%, b/b)
37.73
Kadar Serat Kasar
(%, b/b)
0.4892
Kadar Abu
(%, b/b)
0.9250
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x3y2
5.5
0.9407
0.9407
0.2283
79.80
56.29
18.37
37.92
0.3918
0.9780

Tabel 28. Hasil Analisa Kadar Besi
No
Komponen
Satuan
x2y3
1 Kadar FeSO4 (awal)
ppm
156.25
2 Kadar FeSO4(Beras Analog)
ppm
189.23
3 Kadar Fe(awal)
ppm
57.56
4 Kadar Fe(Beras Analog)
ppm
69.24
naik 20.29%
Kadar Fe (awal → beras analog)

x3y2
156.25
219.174
57.56
80.748
naik 40.28%

Tabel 29. Hasil Analisa Kadar Besi dan Kadar Iodium
No
Komponen
Satuan
x2y3
x3y2
1 Kadar KIO3 (awal)
ppm
312.5
312.5
3 Kadar KIO3(Beras Analog)
ppm
34.623
9.556
4 Kadar I (awal)
ppm
185.46
185.46
6 Kadar I-(Beras Analog)
ppm
20.547
5.671
88.92%
96.94%
Penurunan Kadar I (awal → beras analog)
2.

Analisis Mikrobiologi
No
1
2

Tabel 30.Hasil Analisa Mikrobiologi Sampel Terpilih
Komponen
Satuan
x2y3
x3y2
1
Total Plate Count
cfu/g
6 x 10
4 x 101
E.coli
APM/g
0.00
0.00

Hasil Pengujian Secara Keseluruhan
Berdasarkan hasil penelitian pembuatan beras analog berbahan dasar tepung
sorgum merah dan tepung singkong maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian kadar
air 5,5%, karbohidrat total 80,34%, protein 7.9163%, lemak 0,9777%, amilosa 18,40%,
amilopektin 37,73%, kadar pati 56,13%, dan kadar abu 1,903%. Hasil uji mikroba
diperoleh angka lempeng total (TPC)6.0 x 10 ¹ Cfu/g dan Eschericia coli menunjukkan
nilai 0 APM/g (negatif). Hasil pengujian kadar fortifikan didapat kadar Fe sebesar 69,24
ppm dan KIO3 sebesar 34,62 ppm. Hasil pengukuran fisik diperoleh dimensi 4.5 x 2 mm,
bobot seribu biji 19.91 gram, dan densitas kamba 0.699

g/ml. Sedangkan hasil uji

organoleptik dengan metode hedonik dengan atribut warna, tekstur dan kenampakan
terhadap beras analog konsumen dapat menerima dan menyukai terutama lebih menyukai
sampel dengan kode x2y3 dengan rata-rata taraf penilaian suka.
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Gambar 8. Produk beras analog berbahan baku utama tepung sorgum merah dan singkong

5.1.3.

Produk Cookies Berbahan Baku Lokal Sorgum dan Umbi Ganyong

Penentuan Formulasi dan Waktu Pemanggangan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kadar air dan pengujian
organoleptik dengan atribut warna, aroma, rasa dan tekstur telah didapatkan hasil akhir
dengan metode pemberian skor terhadap tiap respon yang dapat dilihat pada Tabel 31.
Maka berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa produk terpilih yang akan
digunakan pada penelitian utama adalah pelakuan a2b1yaitu produk dengan formulasi II
(36,75% tepung sorgum dan tepung umbi ganyong, 0,6% vanili, 22,05% gula halus, 23,4%
margarine, 5,3% susu bubuk, 10,68% kuning telur, 0,15% baking powder, 0,05% KIO3,
0,025% FeSO4, dan 1% GMS) serta waktu pemanggangan selama 10 menit.
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Tabel 31. Hasil Skoring Penentuan Perlakuan Terpilih Penelitian Pendahuluan
Perlakuan
a1b1
a1b2
a1b3
a2b1
a2b2
a2b3

Warna
3
3
2
4
2
1

Respon
Organoleptik
Aroma Rasa Tekstur
4
2
3
2
1
2
1
1
1
3
4
4
2
3
3
1
2
2

Kimia
Air
1
4
4
1
4
4

Total
13
12
9
16
14
10

Penentuan Perlakuan Terpilih Penelitian Utama
Perlakuan terpilih pada penelitian utama ditentukan dengan analisis statistik metode
skoring.Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perhitungan metode skoring maka dapat
diambil suatu kesimpulan untuk menentukan sampel terpilih pada penelitian ini.Hasil
analisis statistik metode skoring penentuan perlakuan terpilihcookies dapat dilihat pada
Tabel 32.
Tabel 32. Hasil Skoring Penentuan Perlakuan Terpilih Penelitian Utama
Respon
Perlakuan
Organoleptik
Kimia
Total
Warna Aroma Rasa Tekstur Air
a1b1
4
4
1
4
2
15
a1b2
3
4
2
3
1
13
a1b3
2
2
2
2
1
9
a2b1
3
2
4
2
2
13
a2b2
3
3
3
2
2
13
a2b3
2
3
1
1
2
9
a3b1
2
1
2
2
4
11
a3b2
2
2
4
1
4
13
a3b3
1
1
3
1
4
10
Berdasarkan penentuan produk terpilih menggunakan metode skoring didapatkan
hasil yaitu a1b1dengan perbandingan tepung sorgum dan tepung umbi ganyong 70:30 serta
konsentrasi GMS 0,5%, dengan kadar air 2,92%. Hasil perlakuan terpilih kemudian
dilakukan analisis kimia yaitu kadar karbohidrat (pati), protein, lemak, yodium, Fe, daya
serap air, texture analyzer, serta analisis TPC dan E.Coli.
Produk Tepilih
Respon perlakuan terpilih dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbandingan
tepung labu kuning dengan tepung sorgum terhadap respon kimia pada produk.Hasil
analisis kimia perlakuan terpilih dapat dilihat pada Tabel 33.
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Tabel 33. Hasil Analisis Kimia Perlakuan Terpilih
Hasil
No
Pengujian
SNI
a1b1
1 Kadar Air
Maks. 5
2,92 %
2 Protein
Min. 5*
6,125%
3 Lemak
Min. 9,5
9,6013 %
4 Pati
Min. 70
74,3571 %
5 TPC (Total Plate Count)
2,20x102cfu/g
6 E.Coli
0,0 APM
7 Fe
42,041 ppm
8 Yodium
30-80 ppm
65,804 ppm
Sumber : SNI 01-2973-1992 , *SNI -2973-2011
Analisis Kadar Protein Cookies
Protein adalah suatu senyawa organik yangmempunyai berat molekul besar antara
ribuan hingga jutaan satuan (g/mol).Protein merupakan sumber asam amino yang
mengandung unsur C,H, O dan N yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat
(Winarno, 1997).
Hasil kadar protein pada sampel terpilih yang terkandung pada cookies yaitu
6,125%. Hasil tersebut telah sesuai dengan SNI syarat mutu cookies tahun 2011 yaitu 5%.
Kandungan protein yang tinggi cenderung akan menghasilkan cookies yang lebih keras
serta tekstur dan permukaan yang lebih kasar.
Penambahan tepung sorgum, tepung umbi ganyong, telur serta susu yang juga
mengandung protein dapat meningkatkan kadar protein yang ada pada produk cookies yang
dihasilkan. Kadar protein tinggi akan meningkatkan daya serap air sehingga tekstur cookies
yang dihasilkan akan kokoh. Tekstur suatu produk berkaitan dengan kadar air dan kadar
protein di mana semakin tinggi kadar protein akan semakin menyerap air. Menurut Sultan
(1969) dalam Makmoer (2006), daya serap air tergantung dari mutu protein dan jumlah
kandungan asam amino polar dalam protein tepung.

Analisis Kadar Lemak Cookies
Lemak didalam makanan memegang peranan penting ialah lemak netral
(glycerin).Lemak memiliki efek shortening pada makanan yang dipanggang seperti biskuit,
kue kering dan roti sehingga menjadi lezat dan renyah. Lemak akan memecah struktur
kemudian melapisi pati dan gluten, sehingga menghasilkan kue kering yang renyah
(Haryanto, 2009).
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Hasil kadar lemak pada sampel terpilih yang terkandung pada cookies yaitu
9,6013%. Angka tersebut telah sesuai dengan SNI syarat mutu cookies tahun 1992 yaitu
minimum 9,5%. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan margarine yang mengandung
kadar lemak yang tinggi. Menurut Hui (1996), margarine terdiri dari 80-81% total lemak.
Menurut Matz (1978), didalam Haryanto (2009), menyatakan bahwa lemak dapat
memperbaiki struktur fisik seperti pengembangan, kelembutan, tekstur dan aroma.
Tingginya kadar lemak disebabkan oleh bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies
yang cukup tinggi seperti margarin ataupun kuning telur.
Kemampuan (mutu) pengkriman lemak merupakan hal yang penting karena saat
pengkriman, lemak akan memerangkap dan menahan sel-sel udara (Lopulalan, 2008).
Waktu pencampuran yang berlebih akan merusak susunan yang terbentuk sehingga
pengembangan cookies akan menurun. Derajat pengembangan berpengaruh terhadap
tekstur produk. Produk yang lebih mengembang akan memiliki tekstur yang lebih renyah.

Analisis Kadar Karbohidrat (Pati) Cookies
Karbohidrat (pati) adalah salah satu komponen penting dalam menentukan besarnya
nilai daya serap air.Pati merupakan senyawa yang bersifat hidrofilik. Granula pati memiliki
kemampuan menyerap air yang sangat besar karena jumlah gugus hidroksil pati yang
sangat besar, oleh karena itu semakin tinggi pati maka kadar airnya semakin besar.
Karbohidrat berperan dalam menentukan karakteristik bahan makanan seperti warna,
rasa, dan tekstur. Menurut Andarwulan, dkk (2011), karbohidrat mengandung gula
pereduksi yang berperan dalam reaksi pencoklatan non enzimatis (maillard) apabila
bereaksi dengan senyawa yang memiliki gugus amino seperti protein.
Hasil kadar karbohidrat (pati) pada sampel terpilih yang terkandung pada cookies
yaitu 74,3571%. Hasil tersebut sudah memenuhi SNI syarat mutu cookies tahun 1992 yaitu
minimum 70%. Hal ini kemungkinan terjadi karena kadar karbohidrat yang dikandung
dalam bahan baku tepung sorgum dan tepung umbi ganyong cukup tinggi, yaitu 66,9453%
dan 71,1504%.
Kadar karbohidrat dihitung secara by difference dipengaruhi oleh komponen nutrisi
lain yaitu protein, lemak, air, dan abu, semakin tinggi komponen nutrisi lain maka kadar
karbohidrat semakin rendah dan sebaliknya apabila komponen nutrisi lain semakin rendah
maka kadar karbohidrat semakin tinggi.
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Analisis Total Plate Count dan E.Coli Cookies
Aspek mikrobiologi mempunyai peranan penting dalam penilaian mutu produk
pangan, karena beberapa jenis produk pangan cepat mengalami penurunan mutu akibat
aktivitas mikroorganisme. Oleh karena itu, dilakukan pengujian jumlah mikroba total
dalam produk cookies.
Data hasil jumlah mikroba dan E.Coli pada cookies dapat dilihat pada Tabel 22,
dimana dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah mikroba pada cookies yaitu sebesar
2,20x102cfu/g. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba adalah penyediaan
nutrient yang sesuai untuk kultivasi bakteri, faktor fisik dan juga faktor kimia. Meskipun
medium yang digunakan beragam, namun mikroba mempunyai kebutuhan dasar yang sama
yaitu meliputi air, karbon dan mineral.
Menurut

Fardiaz

(1992),

semakin

lama

waktu

penyimpanan,

jumlah

mikroorganisme semakin bertambah, hal ini juga terjadi pada suhu yang berbeda, karena
suhu merupakan ekstern dari berkembangnya pertumbuhan mikroorganisme, karena setiap
mikroorganisme memiliki suhu minimum, optimum dan maksimum.
Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-2973-1992) yaitu cemaran
mikroorganisme pada cookies adalah maksimal 1x106, maka berdasarkan hasil yang
didapatkan dapat disimpulkan bahwa cookies yang dihasilkan masih aman untuk
dikonsumsi karena masih memenuhi standar yang ditentukan.
Pengujian E.Coli juga dilakukan terhadap cookies yang dihasilkan, dimana hasil
yang didapatkan adalah 0,0 APM. Hal ini juga telah sesuai dengan Standar Nasional
Indonesia (SNI 01-2973-1992) yang menyatakan bahwa standar E.Coli pada cookies
adalah negatif. Hal ini mungkin terjadi karena proses pengolahan telah menerapkan
CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik). Sehingga produk cookies yang
dihasilkan termasuk pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan.

Analisis kadar Yodium Cookies
Berdasarkan hasil pengujian kadar yodium didapat persentase penurunan dari
jumlah yodium yang ditambahkan hingga kadar yodium yang ada pada produk cookies
yang dihasilkan. Dimana kandungan yodium yang ditambahkan sebelum dilakukan
pencampuran dan pemanggangan adalah sebanyak 296,729 ppm kemudian setelah proses
pengolahan menjadi 47,767 ppm sehingga penurunan yang terjadi adalah sebesar 83,90%.
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Hasil di atas telah memenuhi standar SNI No. 01-3556 tahun 2000, yang
menyatakan bahwa yodium yang ditambahkan dalam garam adalah sebanyak 30-80 mg
KIO3/kg garam atau (30-80 ppm).
Berdasarkan data di atas menunjukkan kandungan akhir dan penurunan yodium
pada cookies.Berkurangnya kadar yodium disebabkan adanya proses pemanasan saat
pemanggangan. Proses pemanasan akan mengurangi kestabilan KIO3dalam cookies.
Seperti pada penelitian Nurani (2008), menyebutkan bahwa teknik pengolahan dengan
pemberian garam di akhir memiliki KIO3lebih banyak dibandingkan pemberian garam di
awal pengolahan.Hal ini dapat dikarenakan pemberian garam diawal lebih banyak terjadi
penguapan karena suhu panas pemasakan, sehingga lebih banyak yang menguap.Hal ini
sesuai dengan sifat KIO3yaitu mudah menguap pada suhu panas.
Menurut Yogaswara (2008) menyatakan bahwa kehilangan iodium disebabkan
karena sifat iodium, yaitu mudah larut dalam air, mudah menguap serta mudah rusak bila
terkena cahaya atau panas. Penurunan ini diakibatkan ketika proses pelarutan KIO3
terdisosiasi menjadi ion K+dan IO3-(iodat). Akibat proses pemanasan, iodat berubah
menjadi iodium. Iodium memiliki sifat yang mudah teroksidasi karena pengaruh
pemanasan, sehingga kadar iodium dalam cookies ikut menurun. (Wihardika, 2015).KIO3
dengan suhu tinggi akan terurai menjadi I2kemudian I2 akan menguap selama proses
penyimpanan dan pemasakan. Kinetika (perubahan) kemunduran mutu sangat penting baik
dalam proses pengolahan maupun distribusi pangan. (Cahyadi, 2004)

Analisis kadar Fe Cookies
Berdasarkan hasil pengujian kadarFe (zat besi) didapat persentase penurunan dari
jumlah awalFe yang ditambahkan hingga kadarFe yang ada pada produk cookies yang
dihasilkan. Dimana kandungan Fe yang ditambahkan sebelum dilakukan pencampuran dan
pemanggangan adalah sebanyak 92,105 ppm kemudian setelah proses pencampuran
menjadi sebesar 51,53%, setelah pemanggangan menjadi 42,041 ppm sehingga penurunan
yang terjadi berturut-turut adalah sebesar 44,05% dan 54,355%.
Hasil di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan dari jumlah Fe yang
ditambahkan sampai dengan akhir proses pengolahan. Menurut Palupi (2010), sebenarnya
secara umum mineral lebih tahan terhadap proses pengolahan dan selama penyimpanan
dibandingkan vitamin. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kerusakan zat besi,
diantaranya adalah panas, udara, cahaya dan kelembaban.Stabilitas zat besi tergantung dari
beberapa faktor diantaranya adalah sifat alami bahan pembawa, ukuran partikel serta
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paparan terhadap panas, kelembaban dan udara. Maka dapat disimpulkan bahwa penurunan
kadar Fe setelah proses pemanggangan terjadi karena adanya penggunaan suhu tinggi yaitu
160°C. Penurunan kadar Fe sebelum proses pemanggangan atau ketika masih dalam
bentuk adonan dapat terjadi karena proses pencampuran yang kurang sempurna, atau
hilang ketika proses pencampuran (mixing) menggunakan mixer karena salah satu sifat
kimia dari zat besi adalah mudah bereaksi dengan oksigen.

Analisis Kekerasan dan Kemudahpatahan (Texture Analyzer)
Hardness (Kekerasan) dan fracturability (kemudahan dipatahkan) dipandang
sebagai dua indikator penting dalam menganalisis tekstur makanan terutama dalam
produk-produk baked seperti roti dan biskuit (Pratama dkk., 2014). Kekerasan dapat diukur
dengan cara merekam gaya maksimum yang dibutuhkan untuk menekan suatu bahan.
Sedangkan kemudahan untuk dipatahkan diukur dengan mengkalkulasi gaya dan jarak
yang dibutuhkan untuk menekan bahan sampai terjadinya crack (keretakan). Berdasarkan
analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 34
No
1
2

Tabel 34. Hasil Pengujian Texture Analyzer Terhadap Cookies
Parameter Analisis
Hasil Analisis Satuan Hasil
Metode
Pengujian
Kekerasan
2792,15
gForce
Kompresi
Kemudahpatahan
19,00
mm

Menurut Gaines et al (1992), kadar protein (gluten) dan kemampuan mengikat air
berpengaruh pada kekerasan cookies. Makin tinggi kadar protein, makin tinggi kekerasan
cookies. Menurut Burt dan Fearn (1983) didalam Belinda (2009), selama pemanggangan
panas berpenetrasi dengan cepat pada bagian bawah dan atas cookies, menyebabkan
hilangnya gas pengembang dan air pada bagian tersebut.Penetrasi panas ke bagian dalam
cookies lebih lambat, memungkinkan terbentuknya lebih banyak rongga udara.Makin
lambat air tertahan, memungkinkan makin banyak pati tergelatinisasi pada bagian tengah
cookies.Jumlah rongga udara yang terbentuk dan gelatinisasi pati dipengaruhi oleh
kecepatan perpindahan panas ke dalam cookies dan kecepatan hilangnya air.Makin banyak
panas yang masuk, makin banyak rongga udara yang terbentuk dan lebih banyak pati yang
tergelatinisasi. Hal ini akan mempengaruhi struktur remah pada cookies.
Menurut Winarno (1981), tekstur dapat dipengaruhi perbandingan amilosa dari
tepung atau pati yang digunakan. Komposisi amilosa setiap pati berbeda-beda dan sangat
menentukan

sifat

pengembanganya.Kandungan

gula

pada

bahan

juga

sangat

mempengaruhi tekstur produk cookies yang dihasilkan. Menurut Matz (1978), jumlah gula
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yang ditambahkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tekstur, penampakan
produk, dan flavor. Sifat adonan dan respon adonan terhadap kondisi oven juga berkaitan
dengan tipe dan jumlah gula yang ditambahkan.
Tekstur dari cookies juga dapat dipengaruhi oleh kadar air produk. Cookies memiliki
kadar air 1- 5% dan Aw yang rendah sehingga menurut Pratiwi (2008), kekerasan
merupakan fungsi dari jumlah air yang terikat pada matriks karbohidrat. Kandungan air
yang tinggi membuat cookies lebih keras dan sulit untuk dipatahkan sehingga
menyebabkan tekstur kurang disukai.Semakin tinggi kadar air maka tekstur produk
semakin tidak renyah begitu pula sebaliknya.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan
sebagai berikut :
1. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan produk cookies terpilih berdasarkan nilai
rata-rata analisis statistik metode skoring terhadap respon kimia dan respon
organoleptik adalah perlakuan a2b1dimana formulasi yang terpilih ada formulasi II
dengan lama pemanggangan selama 10 menit. Kadar air produk cookies yang
dihasilkan yaitu sebesar 2,86%.
2. Perbandingan tepung sorgum dengan tepung umbi ganyong berpengaruh terhadap
mutu cookies meliputi respon kimia yaitu kadar air serta respon organoleptik yaitu
atribut warna, aroma dan tekstur, namun tidak berpengaruh terhadap rasa cookies yang
dihasilkan.
3. Konsentrasi GMS yang ditambahkan berpengaruh terhadap mutu cookies dengan
respon organoleptik yaitu tekstur, namun tidak berpengaruh terhadap respon kimia
yaitu kadar air dan respon organoleptik yaitu atribut warna, aroma dan rasa.
4. Interaksi antara perbandingan tepung sorgum dengan tepung umbi ganyong serta
penambahan GMS tidak berpengaruh terhadap respon kimia dan respon organoleptik
5. Hasil penelitian utama produk cookies terpilih berdasarkan nilai rata-rata analisis
statistik metode skoring terhadap respon kimia dan respon organoleptik adalah
perlakuan a1b1dengan perbandingan tepung sorgum dan tepung umbi ganyong
sebanyak 70:30 dan konsentrasi GMS sebanyak 0,5%. Perlakuan tersebut memiliki
nilai kadar air sebesar 2,92%, kadar protein 6,1255%, kadar lemak 9,0613%, kadar
pati 74,3571% dan TPC sebanyak 2,20x102cfu/g serta jumlah E.Coli yaitu 0,0 APM.
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Gambar 9. Produk cookies berbahan baku sorgum dan umbi ganyong
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5.2. Luaran yang Dicapai
Luaran yang telah dicapai dari hasil penelitian ini adalah :
1.

Paket teknologi tepat guna proses pembuatan beras analog dari bahan pangan lokal
(sorgum, singkong, dan ubi ganyong) yang terdiri dari 3 produk beras analog dari
berbagai campuran bahan baku pangan lokal.

2.

Produk Beras Analog (seperti pada Gambar 6, 7 dan 8) dan Cookies (Gambar 9)

3.

Deskripsi paten ketiga produk beras analog (sudah terdaftar di Kemenkumham).

4.

Draf naskah publikasi ilmiah dijurnal terakreditasi/seminar nasional.
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BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
Rencana kegiatan tahapan berikutnya adalah sebagai berikut :
1. Sehubungan dikhawatirkan masih ada data-data hasil pengujian yang belum dilakukan
dan masih perlu ada perbaikan, maka masih perlu dilakukan pengujian berikutnya
diantaranya adalah pengujian kadar zat gizi mikro dalam produk, pengujian komposisi
bahan utama dalam produk.
2. Uji coba pengolahan produk lainnya guna memanfaatkan bahan baku yang masih tersisa
sebagai bahan acuan untuk penelitian tahap kedua (tahun kedua).
3. Pengolahan data hasil pengujian di laboratorium dan hasil survey ke lokasi
4. Penyusunan laporan akhir kegiatan penelitian.
5. Penyusunan draf naskah untuk publikasi ilmiah baik di jurnal terakreditasi
Nasional/Internasional, seminar nasional/konfrensi ilmiah.
6. Publikasi di media cetak tentang promosi produk yang dihasilkan dari penelitian ini.
7. Kunjungan ke lokasi sumber bahan baku pangan lokal dan mengunjungi para petani
maupun pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Bandung dan Subang,
termasuk ke dinas terkait. (Hal ini dilakukan apabila data hasil pengolahan sudah selesai
secara keseluruhan dan dinyatakan siap untuk diimplementasikan ke stakeholder).
8. Melaksanakan FGD dalam rangka membahas hasil penelitian Tahap Pertama untuk
menyusun laporan akhir.
9. Menyusun dan menyempurnakan draf PATEN/PATEN SEDERHANAyang belum
terdaftar (Produk Cookies) serta melakukan pendaftaran ke Kemenkumham RI.
10. Mengajukan proposal penelitian lanjutan (Tahap Kedua) dan pendaftaran online.
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No.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

KEGIATAN
Studi pustaka
Survey lapangan
Persiapan penelitian
Penelitian optimasi
komposisi/formulasi bahan
fortifikasi dan produk olahan
pangan local
Pengujian kualitas produk
Evaluasi, diskusi dan
presentasi internal
Publikasi ilmiah dan
penyusunan draf HAKI
Penyusunan laporan
perkembangan
Pendaftaran HAKI
Penyerahan laporan
perkembangandan akhir 1
Persiapan penelitian
Penelitian pembuatan
produk pangan lokal
terfortifikasi dan pengujian
stabilitas zat gizi mikro
Penyusunan studi kelayakan
usaha
Evaluasi, diskusi dan
presentasi internal

2

TAHUN III
Semester V
Semester VI
Bulan
Bulan
3 4 5 6 1 2 3 4 5

Tabel 35. Jadwal Kegiatan Penelitian Strategis Nasional Tahun 2018
TAHUN I
TAHUN II
Semester I
Semester II
Semester III
Semester IV
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
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6

15

16
17
18
19
20

21

22
23
24
25
26

Publikasi ilmiah jurnal
nasional/internasionaldan
seminar, serta penyusunan
draft buku ajar
Penyusunan laporan
perkembangan
Penyerahan laporan
perkembangandan akhir 2
Pendaftaran HAKI
Persiapan penerapan hasil
penelitian
Koordinasi dan
pengumpulan data calon
peserta pelatihan
Pelaksanaan penerapan hasil
penelitian melalui peatihan/
bimbingan teknis
Aplikasi dan implementasi
hasil penelitian
Publikasi ilmiah jurnal
internasionaldan seminar
Penyusunan laporan
perkembangan dan akhir 3
Presentasi hasil kegiatan
Penyerahan laporan akhir
kegiatan penelitiandan
sertifikasi HAKI
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan
1. Hasil penelitian pada Tahap Pertama sampai saat ini diperoleh 3 produk beras analog
terfortifikasi zat gizi mikro (Fe dan IO3-) , yang masing-masing terdiri dari campuran bahan
pangan lokal yang berbeda; (a) campuran tepung ubi ganyong dengan singkong yang ditambah
dengan bahan penunjang lainnya; (b) campuran tepung sorgum merah dengan singkong yang
ditambah dengan bahan penunjang lainnya; (c)campuran tepung sorgum putih dengan singkong
yang ditambah dengan bahan penunjang lainnya.
2. Hasil pengujian ketiga produk beras analog tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik dan
dapat diterima oleh konsumen, hasil tersebut adalah sebagai berikut;
a. Beras analog berbahan baku ubi ganyong dan singkong hasilnya adalah sebagai berikut;
kadar air 4,93%, karbohidrat total 84,38%, protein 7,93%, lemak 0,87%, amilosa 18,65%,
amilopektin 40,11%, serat kasar 0,48% dan kadar abu 1,89%. Hasil uji mikroba diperoleh
jumlah lempeng total 2x101 cfu/g dan Esceria coli 0,00 APM/g (negatif). Hasil pengujian
kadar zat gizi mikro diperoleh kadar Fe 75,64 ppm dan iodium sebagai IO3-39,69 ppm.
b. Hasil uji terhadap beras analoh berbahan baku sorgum putih dan singkong diperoleh kadar
air 6,69 %bb, kadar abu 0,93 %bb, kadar lemak 0,87 %bb, kadar protein 71,71 %bb, kadar
gula total 0,12 %bb, kadar serat 0,48 %bb, kadar pati 59,42 %bb, kadar amilosa 17,25 %bb,
kadar amilopektin 42,17 %bb. Hasil uji fisik diperoleh dimensi 5,4 x 3,3 mm, densitas
kamba 1,53 g/ml, dan bobot seribu butir 19,17 g. Hasil uji mikrobiologi diperoleh 7,67 x 101
cfu/g untuk angka lempeng total dan 0,00 APM/g untuk kadar E.coli. Sementara hasil
pengujian kadar zat gizi mikro diperoleh kadar Fe 79,79 ppm dan iodium sebagai IO3- 6,39
ppm.
c. Berdasarkan hasil penelitian pembuatan beras analog berbahan dasar tepung sorgum merah
dan tepung singkong diperoleh hasil kadar air 5,5%, karbohidrat total 80,34%, protein
7.9163%, lemak 0,9777%, amilosa 18,40%, amilopektin 37,73%, kadar pati 56,13%, dan
kadar abu 1,903%. Hasil uji mikroba diperoleh angka lempeng total (TPC)6.0 x 10 ¹ Cfu/g
dan Eschericia coli menunjukkan nilai 0 APM/g (negatif). Hasil pengujian kadar fortifikan
didapat kadar Fe sebesar 69,24 ppm dan KIO3 sebesar 34,62 ppm.
d. Hasil penelitian produk cookies berdasarkan nilai rata-rata analisis statistik metode skoring
terhadap respon kimia dan respon organoleptik adalah perbandingan tepung sorgum dan
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tepung umbi ganyong sebanyak 70:30 dan konsentrasi GMS sebanyak 0,5%. Perlakuan
tersebut memiliki nilai kadar air sebesar 2,92%, kadar protein 6,1255%, kadar lemak
9,0613%, kadar pati 74,3571% dan TPC sebanyak 2,20x102 cfu/g serta jumlah E.Coli yaitu
0,0 APM.Kandungan Fe yang ditambahkan sebelum dilakukan pencampuran dan
pemanggangan adalah sebanyak 92,105 ppm kemudian setelah proses pencampuran menjadi
sebesar 51,53%, setelah pemanggangan menjadi 42,041 ppm sehingga penurunan yang
terjadi berturut-turut adalah sebesar 44,05% dan 54,355%. Kandungan yodium yang
ditambahkan sebelum dilakukan pencampuran dan pemanggangan adalah sebanyak 296,729
ppm kemudian setelah proses pengolahan menjadi 47,767 ppm sehingga penurunan yang
terjadi adalah sebesar 83,90%.
3. Hasil penelitian ini diperoleh 3 produk beras analog dan 1 produk cookies yang akan didaftarkan
paten/paten sederhana ke Kemenkumham RI Sudah terdaftar).

7.2. Saran
1. Guna kelancaran dalam pelaksanaan penelitian sebaiknya dana yang diterima oleh para peneliti
tepat waktu sesuai jadwal.
2. Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dapat lebih cepat tanggap dalam menerima
pemanfaatan hasil penelitian dan dapat diimplentasikan kepada masyarakat. Dimana penelitian
ini didanai oleh pemerintah pusat melalui Kemenristekdikti RI.
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Deskripsi - 1
BERAS ANALOG (BA-1) BERBAHAN BAKU UBI GANYONG DAN
SINGKONG TERFORTIFIKASI ZAT GIZI MIKRO (Fe dan IO3-)
Bidang Teknik Invensi
Invensi
analog

ini

berbahan

berhubungan
baku

tepung

dengan
ubi

proses

ganyong,

pembuatan

singkong,

beras

parutan

kelapa dan tapioka yang difortifikasi zat gizi mikro (Fe dan
iodium) melalui proses penepungan, pencampuran, fortifikasi,
pembuatan adonan, ekstrusi dan pengeringan.

Latar Belakang Invensi
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah

tangga

yang

tercermin

dari

tersedianya

pangan

yang

cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
Semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin meningkat pula
kebutuhan pangan pokok, hal ini menyebabkan masih tergantung
pada pangan impor, padahal negara Indonesia merupakan negara
agraris yang kaya akan sumberdaya alamnya.
Indonesia
hayati

memiliki

terutama

Indonesia

yang

khususnya

berbagai

berbasis
Provinsi

macam

sumber

bahan

karbohidrat.Setiap
Jawa

Barat

pangan

daerah

yang

di

memiliki

karakteristik bahan pangan lokal yang sangat berbeda dengan
daerah

lainnya.Diversifikasi

pangan

juga

merupakan

solusi

untuk mengatasi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap
beberapa jenis bahan pangan yakni beras, terigu, jagung dan
kedelai,

selain

itu

mendukung

secara

nyata

kegiatan

peningkatan pendapatan in situ (income generating activity in
situ).Peningkatan

pendapatan

pendapatan/ekonomi
pertanian/pangan

in

masyarakat
olahan

berbasis

situ

bertujuan
melalui

sumber

pangan

meningkatan
kegiatan
lokal.Dari

berbagai aspek permasalahan di atas, sebenarnya ada beberapa
solusi yang dapat dilakukan oleh bangsa kita agar memiliki
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ketahanan

pangan

diversifikasi

yang

pangan

baik.Diantara

melalui

solusi

pemanfaatan

tersebut

pangan

ialah

lokal

(ubi

ganyong, singkong dan parutan kelapa) yang difortifikasi zat
gizimikro berbasis teknologi tepat guna, agar mudah diterapkan
di

masyarakat.

Selain

itu

sebagai

salah

satu

solusi

untuk

mengurangiketergantungan pada pangan impor khususnya beras.
Masalah
esensial
dunia,

lainnya

secara

adalah

luas

terutama

kekurangan

menimpa

di

lebih

akan

dari

negara-negara

zat

sepertiga

berkembang

gizimikro
penduduk
khususnya

Indonesia. Ada tiga masalah defisiensi zat gizi mikro utama di
Indonesia

yaitu

gangguan

akibat

kekurangan

iodium

(GAKI),

anemia gizi besi (AGB) dan kurang vitamin A (KVA).Kekurangan
zat gizi mikro esensial mengakibatkan ketidakmampuan belajar
dengan baik, keterlambatan mental (gangguan pertumbuhan fisik
dan

mental),

kesehatan

yang

buruk,

kapasitas

kerja

yang

rendah, kebutaan, gondok dan kematian yang prematur.Hal ini
mengakibatkan

kehilangan

masyarakat.Kekurangan

potensi

vitamin

A,

sosial

ekonomi

iodium,

dan

besi

dari
dapat

menghabiskan 5% dari produk domestik bruto (PDR) suatu Negara.
Fortifikasi
masalah

gizi

pangan

mikro

umumnya

pada

digunakan

jangka

menengah

untuk

dan

mengatasi

panjang.Tujuan

utamanya adalah untuk meningkatkan tingkat konsumsi dari zat
gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi populasi
atau

masyarakat.Peran

pokok

dari

fortifikasi

pangan

adalah

pencegahan defisiensi, dengan demikian menghindari terjadinya
gangguan yang membawa kepada penderitaan manusia dan kerugian
sosio

ekonomis.Namun

digunakan

untuk

demikian,

menghapus

dan

fortifikasi

mengendalikan

pangan

juga

defisiensi

zat

gizi dan gangguan yang diakibatkannya.
Dalam

rangka

membantu

mengatasi

gangguan

akibat

kekurangan zat gizi mikro telah dilakukan berbagai upaya, di
antaranya adalah fortifikasi zat gizi mikro pada beras. Secara
umum

beras

dibutuhkan.

memenuhi
Di

22

negara

persen

dari

berkembang,
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total
beras

energi

yang

berkontribusi

memberikan

presentase

terbesar

dalam

pemenuhan

kalori

dan

protein.Namun rendahnya asupan energi dan protein merupakan
masalah

umum

yang

dihadapi

oleh

negara-negara

pengkonsumsi

beras.FAO mencatat setidaknya setengah dari penduduk di Asia
Selatan tidak memiliki asupan energi yang cukup untuk memenuhi
aktivitas hariannya. Indikator pemenuhan nutrisi yang dihimpun
dari

34

negara

pengkonsumsi

beras

didapat

bahwa

kelahiran

dengan bobot rendah, kematian bayi, kematian anak dibawah 5
tahun, dan anak-anak dengan bobot badan kurang sangat tinggi
dibandingkan

dengan

negara-negara

lain.Selain

itu

beras

merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90%
penduduk
sekitar

Indonesia.
150

Konsumsi

kg/kapita,

beras

atau

di

sekitar

Indonesia

200

saat

g/hari,

ini

sedangkan

kebutuhan zat gizimikro untuk pertumbuhan normal pada manusia
dewasa

sekitar

150

μg

iodium/hari,

–

500

600

A/hari,sedangkan kebutuhan Fe untuk anak-anak
dewasa
dari

µg

vitamin

7-10 mg/hari,

8-18 mg/hari dan ibu hamil 27 mg/hari. Tujuan dasar

program

fortifikasi

pangan

adalah

(1)

untuk

manjamin

bahwa zat gizimikro yang dibutuhkan tersedia dan dikonsumsi
dalam

jumlah

yang

cukup;

(2)

meningkatkan

tingkat

konsumsi

dari zat gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi
populasi.
Fortifikasi zat gizi mikro adalah Fe dan iodium

(kalium

iodat/kalium iodida) dalam jumlah tertentu pada suatu produk
pangan (beras) sedemikian rupa sehingga produk tersebut dapat
berfungsi

sebagai

sumber

penyedia

zat

gizimikro,

yang

bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami GAKI dan AGB.

Uraian Singkat Invensi
Invensi yang diusulkan prinsipnya adalah formulasi bahan
baku utama pangan lokal yaitu mencampurkan antara tepung ubi
ganyong

dan

singkong

dengan

bahan

lainnya

kelapa, tapioka dan gliserol monostearat (GMS).
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seperti

parutan

Suatu proses pembuatan beras analog berbahan baku tepung
ubi ganyong, singkong, parutan kelapa dan GMS yang mengandung
iodium (KIO3) dan Fe-sulfat yang meliputi tahapan-tahapan, a)
pembuatan

tepung

mengetahui

bahan

ubi

ganyong

baku

dan

utama

singkong

terbaik

tujuannya

yang

adalah

digunakan

dalam

pembuatan beras analog dengan pengamatan secara organoleptik
dan analisis kimia pada bahan baku (singkong parut, tepung
singkong dan tepung umbi ganyong). Bahan baku yang dipilih
adalah

tepung

singkong

dan

singkong

parut

press

yang

akan

digunakan dalam pembuatan beras analog; b) pembuatan adonan
dengan

mencampurkan

tepung

singkong

dan

ubi

ganyong

dengan

perbandingan 90 : 10, lalu ditambahkan tepung tapioka 7,16%,
gliserol monostearat (GMS) 0,6%, kemudian difortifikasi dengan
FeSO4 (pa)57,56 ppm dan
air;

c)

Setelah

KIO3(pa)185,46

adonan

terbentuk

ppm, dan ditambahkan

lalu

diekstrusi

dengan

menggunakan alat extruder single screw pada suhu 60oC selama 20
menit; d) tahap terakhir adalah pengeringan dengan menggunakan
alat

pengering

kabinet

pada

suhu

60oC

selama

6

jam.

Hasil

pengujian terhadap beras analog tersebut menunjukkan kadar air
4,93%, karbohidrat total 84,38%, protein 7,93%, lemak 0,87%,
amilosa

18,65%,

amilopektin

40,11%,

serat

kasar

0,48%

dan

kadar abu 1,89%. Hasil uji mikroba diperoleh jumlah lempeng
total 2x101 cfu/g dan Esceria coli 0,00 APM/g (negatif).

Hasil

pengujian kadar zat gizi mikro diperoleh kadar Fe 75,64 ppm
dan

iodium

organileptik

sebagai
terhadap

IO3-39,69
rasa,

ppm.

aroma,

Sedangkan
warna,

hasil

uji

penampakan

dan

tekstur konsumen lebih menyukai beras analog tersebut(dapat
diterima oleh konsumen/panelis). Hasil invensi ini aman dan
layak untuk dikonsumsi sebagai beras analog kaya dengan zat
gizimikro

yang

masih

mencukupi

untuk

kebutuhan

manusia

per

hari per orang menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI. Adapun
kebutuhan iodium untuk anak-anak adalah 40-120 μg/hari, orang
dewasa 150 μg/hari, sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui
ditambah masing-masing 25 μg/hari dan 150 μg/hari.Sedangkan
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kebutuhan Fe untuk anak-anak

7-10 mg/hari, dewasa

8-18

mg/hari dan ibu hamil 27 mg/hari. Selain itu secara ekonomi
berdasarkan hasil kajian studi kelayakan ekonomi menunjukkan
layak untuk diproduksi secara masal (industrialisasi)
Keuntungan

beras

analog

berbahan

pangan

lokal

yang

difortifikasizat gizi mikro, selain murah, mudah didapat, dan
diproses

melalui

teknologi

tepat

guna

juga

dapat

menjaga

kestabilan kadar zat gizi mikro selama proses pengolahan dan
penyimpanan.Selain itu bahan baku utamanyamudah diperoleh yang
berasal dari pangan lokal (ubi ganyong dan singkong), yang
pemanfaatannya masih sangat terbatas sebagai bahan baku beras
analog.
Metode

pembuatan

beras

analogyang

telah

dilakukan

ini

mudah dan sederhana, alat pengeringan yang digunakan adalah
cabinet dryerdanextruder single screw,hal ini dilakukan karena
bahan bakunya mudah didapat dan murah harganya sehinggadapat
diproduksi secara masal dalam jumlah yang

banyak.

Uraian Singkat Gambar
Berikut ini adalah gambar (diagram alir) proses pembuatan
beras analog berbahan baku lokal ubi ganyong dan singkong yang
difortifikasi zat gizi mikro (Fe dan iodium) :
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Tepung singkong : Tepung
ubi ganyong(90 : 10)
Kelapa parut,
Tapioka (7.16%)
GMS (1.00 %)

Fe-sulfat
(0.025%)
KIO3 (0.05%)
Air

Penimbangan &
Pencampuran
t= 10menit

Fortifikasi
t= 10menit

Pengadonan
t= 5menit

Pengujian Zat
Gizi Mikro I

Ekstrusi
T= 60°C, t= 20menit

Pengeringan
T= 60ºC, t= 6jam

Beras Analog
Terfortifikas
i

Pengujian Zat
Gizi Mikro II

Pengujian fisik,organoleptik
(hedonik)dan Pengujian
analisis kimia

Gambar 1. Diagram alir proses pembuatanberas analog
terfortifikasi berbahan baku utama campuran
tepung singkong : ubi ganyong
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Uraian Lengkap Invensi
Berikut ini adalah uraian singkat proses pembuatan beras
analog terfortifikasi zat gizi mikro (Fe dan iodium) adalah
sebagai berikut:
1.

Penimbangan
Bahan-bahan utama untuk pembuatan beras analog ditimbang

sesuai dengan formulasi menggunakan timbangan digital, untuk
(GMS) digunakan timbangan analitik. Formulasi yang digunakan
adalah perbandingan tepung singkong dan tepung umbi ganyong
yaitu 90:10,untuk GMS yaitu 1,00%, sedangkan untuk fortifikan
yaitu Fe sulfat 250 ppm dan KIO3 500 ppm, serta bahan lain
seperti tapioka, kelapa parut dan air.
2.

Pencampuran
Formulasi yang telah ditimbang kemudian dicampurkan dalam

wadah, meliputi tepung singkong, tepung umbi ganyong, tapioka,
dan

kelapa

parut.

Proses

pencampuran

dilakukan

selama

10

menit.
3.

Fortifikasi
Fortifikan

masing-masing

dilarutkan

dalam

air

kemudian

dimasukkan ke dalam bahan yang telah tercampur rata dengan
jumlah 250 ppm untuk Fe sulfat dan 500 ppm untuk KIO3.Kemudian
bahan dicampur kembali selama 10 menit.
4.

Pengadonan
Bahan yang telah tercampur rata kemudian dibentuk menjadi

adonan beras analog secara manual selama 5 menit. Pengadonan
dilakukan bertujuan untuk memudahkan pemasukan bahan ke dalam
ekstruder
telah

untuk

tercampur

proses

pembuatan

kemudian

beras

dilakukan

analog.

analisis

Adonan

kadar

Fe

yang
dan

iodium.
5.

Ekstrusi
Proses

pemasakan

dilakukan

menggunakan

alat

ekstruder,

proses ekstrusi dilakukan pada suhu 60ºC selama kurang lebih
20 menit. Pada tahapan ekstrusi, bahan akan mengalami proses
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homogenisasi

lebih

lanjut.

Pembuatan

beras

analog

ini

menggunakan extruder single screw.
6.

Pengeringan
Beras analog yang dihasilkan memiliki kandungan air yang

cukup tinggi, sehingga diperlukan proses lanjut yaitu proses
pengeringan.

Beras

analog

dikeringkan

menggunakan

cabinet

dryer pada suhu 60ºC selama 6 jam.

Klaim
Suatu proses pembuatan beras analog berbahan baku tepung ubi
ganyong dan singkong yang difortifikasi denganzat gizi mikro
(iodium

dan

Fe)melalui

tahapan

sebagai

teknik

berikut

:

ekstrusi,

(Klaim

meliputi

1)pembuatan

tahapan-

tepung

ubi

ganyong dan singkong, pencampuran dan pengadonan bahan-bahan
baku dengan komposisi perbandingan antara tepung singkong :
ubi ganyong (90:10), GMS 1%, kelapa parut dan tapioka 7,16%,
air, zat gizi mikro Fe 250 ppm dan iodium sebagai IO3- 500 ppm.
Kemudian

diekstrusi

pada

suhu

60oC

selama

20

menit

dan

dikeringkan pada suhu 60oC selama 6 jam. Beras analog yang
diperoleh lalu dilakukan pengujian dan hasilnya adalah sebagai
berikut; kadar air 4,93%, karbohidrat total 84,38%, protein
7,93%, lemak 0,87%, amilosa 18,65%, amilopektin 40,11%, serat
kasar 0,48% dan kadar abu 1,89%. Hasil uji mikroba diperoleh
jumlah lempeng total 2x101 cfu/g dan Esceria coli 0,00 APM/g
(negatif).

Hasil pengujian kadar zat gizi mikro diperoleh

kadar Fe 75,64 ppm dan iodium sebagai IO3-39,69 ppm. Sedangkan
hasil uji organileptik terhadap rasa, aroma, warna, penampakan
dan

tekstur

konsumen

lebih

menyukai

tersebut(dapat diterima oleh konsumen/panelis).
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beras

analog

Abstrak
BERAS ANALOG (BA-1)BERBAHAN BAKU UBI GANYONG DAN
SINGKONG TERFORTIFIKASI ZAT GIZI MIKRO (Fe dan IO3-)
Kekurangan zat gizimikro masih menjadi masalah besar di
beberapa negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang
termasuk Indonesia.Ada tiga masalah defisiensi zat gizi mikro
utama di Indonesia yaitu gangguan akibat kekurangan iodium
(GAKI), anemia gizi besi (AGB) dan kurang vitamin A
(KVA).Kekurangan
zat
gizi
mikro
esensial
mengakibatkan
ketidakmampuan belajar dengan baik, keterlambatan mental
(gangguan pertumbuhan fisik dan mental), kesehatan yang buruk,
kapasitas kerja yang rendah, kebutaan, gondok dan kematian
yang prematur.Hal ini mengakibatkan kehilangan potensi sosial
ekonomi dari masyarakat, selain itu dapat menghabiskan 5% dari
produk domestik bruto (PDR) suatu Negara.Ketahanan Pangan
adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutu, aman, merata dan terjangkau. Semakin meningkatnya
jumlah penduduk semakin meningkat pula kebutuhan pangan pokok,
hal ini menyebabkan masih tergantung pada pangan impor,
padahal negara Indonesia merupakan negara agraris yang kaya
akan sumberdaya alamnya.
Suatu proses pembuatan beras analog berbahan baku tepung
ubi ganyong dan singkong yang difortifikasi denganzat gizi
mikro (iodium dan Fe)melalui teknik
ekstrusi, meliputi
tahapan-tahapan sebagai berikut :pembuatan tepung ubi ganyong
dan singkong, pencampuran dan pengadonan bahan-bahan baku
dengan komposisi perbandingan antara tepung singkong : ubi
ganyong (90:10), GMS 1%, kelapa parut dan tapioka 7,16%, air,
zat gizi mikro Fe 250 ppm dan iodium sebagai IO3- 500 ppm.
Kemudian diekstrusi pada suhu 60oC selama 20 menit dan
dikeringkan pada suhu 60oC selama 6 jam. Beras analog yang
diperoleh lalu dilakukan pengujian dan hasilnya adalah sebagai
berikut; kadar air 4,93%, karbohidrat total 84,38%, protein
7,93%, lemak 0,87%, amilosa 18,65%, amilopektin 40,11%, serat
kasar 0,48% dan kadar abu 1,89%. Hasil uji mikroba diperoleh
jumlah lempeng total 2x101 cfu/g dan Esceria coli 0,00 APM/g
(negatif).
Hasil pengujian kadar zat gizi mikro diperoleh
kadar Fe 75,64 ppm dan iodium sebagai IO3-39,66 ppm. Sedangkan
hasil uji organileptik terhadap rasa, aroma, warna, penampakan
dan
tekstur
konsumen
lebih
menyukai
beras
analog
tersebut(dapat diterima oleh konsumen/panelis).
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Deskripsi-2
BERAS ANALOG (BA-2) BERBAHAN BAKU SORGUM PUTIH DAN
SINGKONG TERFORTIFIKASI ZAT GIZI MIKRO(Fe dan IO3-)
Bidang Teknik Invensi
Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan beras analog
berbahan baku tepung singkong, sorgum putih, parutan kelapa dan
tapioka yang difortifikasi zat gizi mikro (Fe dan iodium) melalui
proses

penepungan,

pencampuran,

fortifikasi,

pembuatan

adonan,

ekstrusi dan pengeringan.

Latar Belakang Invensi
Ketahanan

Pangan

adalah

kondisi

terpenuhinya

pangan

bagi

rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,
baik

jumlah

meningkatnya

maupun

mutu,

jumlah

aman,

penduduk

merata

semakin

dan

terjangkau.

meningkat

pula

Semakin

kebutuhan

pangan pokok, hal ini menyebabkan masih tergantung pada pangan
impor, padahal negara Indonesia merupakan negara agraris yang kaya
akan sumberdaya alamnya.
Indonesia memiliki berbagai macam sumber bahan pangan hayati
terutama

yang

berbasis

karbohidrat.Setiap

daerah

di

Indonesia

khususnya Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakteristik bahan
pangan

lokal

yang

sangat

berbeda

dengan

daerah

lainnya.Diversifikasi pangan juga merupakan solusi untuk mengatasi
ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beberapa jenis bahan
pangan

yakni

beras,

terigu,

jagung

dan

kedelai,

selain

itu

mendukung secara nyata kegiatan peningkatan pendapatan in situ
(income

generating

activity

in

situ).Peningkatan

pendapatan

in

situ bertujuan meningkatan pendapatan/ekonomi masyarakat melalui
kegiatan pertanian/pangan olahan berbasis sumber pangan lokal.Dari
berbagai
solusi

aspek
yang

ketahanan

permasalahan

dapat

pangan

diversifikasi

dilakukan
yang

pangan

di

atas,

oleh

bangsa

baik.Diantara

melalui

sebenarnya
kita

solusi

pemanfaatan

pangan

ada

beberapa

agar

memiliki

tersebut
lokal

ialah
(sorgum

merah, singkong dan parutan kelapa) terfortifikasi zat gizimikro
78

berbasis

teknologi

masyarakat.

tepat

Selain

itu

guna,

agar

sebagai

mudah

salah

diterapkan

satu

solusi

di

untuk

mengurangiketergantungan pada pangan impor.
Masalah lainnya adalah kekurangan akan zat gizimikro esensial
secara luas menimpa lebih dari sepertiga penduduk dunia, terutama
di negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Ada tiga masalah
defisiensi zat gizi mikro utama di Indonesia yaitu gangguan akibat
kekurangan

iodium

(GAKI),

anemia

gizi

besi

(AGB)

dan

kurang

vitamin A (KVA).Kekurangan zat gizi mikro esensial mengakibatkan
ketidakmampuan belajar dengan baik, keterlambatan mental (gangguan
pertumbuhan fisik dan mental), kesehatan yang buruk, kapasitas
kerja yang rendah, kebutaan, gondok dan kematian yang prematur.Hal
ini

mengakibatkan

kehilangan

masyarakat.Kekurangan

potensi

vitamin

A,

sosial

iodium,

dan

ekonomi

dari

besi

dapat

menghabiskan 5% dari produk domestik bruto (PDR) suatu Negara.
Fortifikasi pangan umumnya digunakan untuk mengatasi masalah
gizi mikro pada jangka menengah dan panjang.Tujuan utamanya adalah
untuk meningkatkan tingkat konsumsi dari zat gizi yang ditambahkan
untuk

meningkatkan

status

gizi

populasi

atau

masyarakat.Peran

pokok dari fortifikasi pangan adalah pencegahan defisiensi, dengan
demikian

menghindari

terjadinya

gangguan

yang

membawa

kepada

penderitaan manusia dan kerugian sosio ekonomis.Namun demikian,
fortifikasi

pangan

mengendalikan

juga

defisiensi

digunakan
zat

untuk

gizi

dan

menghapus
gangguan

dan
yang

diakibatkannya.
Dalam rangka membantu mengatasi gangguan akibat kekurangan
zat gizi mikro telah dilakukan berbagai upaya, di antaranya adalah
fortifikasi zat gizi mikro pada beras. Secara umum beras memenuhi
22 persen dari total energi yang dibutuhkan. Di negara berkembang,
beras berkontribusi memberikan presentase terbesar dalam pemenuhan
kalori

dan

merupakan

protein.Namun
masalah

umum

rendahnya
yang

asupan

dihadapi

energi
oleh

dan

protein

negara-negara

pengkonsumsi beras.FAO mencatat setidaknya setengah dari penduduk
di Asia Selatan tidak memiliki asupan energi yang cukup untuk
memenuhi

aktivitas

hariannya.

Indikator
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pemenuhan

nutrisi

yang

dihimpun dari 34 negara pengkonsumsi beras didapat bahwa kelahiran
dengan bobot rendah, kematian bayi, kematian anak dibawah 5 tahun,
dan anak-anak dengan bobot badan kurang sangat tinggi dibandingkan
dengan negara-negara lain.Selain itu beras merupakan bahan pangan
pokok yang dikonsumsi lebih dari 90% penduduk Indonesia. Konsumsi
beras di Indonesia saat ini sekitar 150 kg/kapita, atau sekitar
200 g/hari, sedangkan kebutuhan zat gizimikro untuk pertumbuhan
normal pada manusia dewasa sekitar 150 μg iodium/hari, 500 – 600
µg vitamin A/hari,sedangkan kebutuhan Fe untuk anak-anak
mg/hari, dewasa

7-10

8-18 mg/hari dan ibu hamil 27 mg/hari. Tujuan

dasar dari program fortifikasi pangan adalah (1) untuk manjamin
bahwa zat gizimikro yang dibutuhkan tersedia dan dikonsumsi dalam
jumlah yang cukup; (2) meningkatkan tingkat konsumsi dari zat gizi
yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi populasi.
Fortifikasi zat gizi mikro adalah Fe dan iodium
iodat/kalium
pangan

iodida)

(beras)

dalam

sedemikian

jumlah
rupa

tertentu

sehingga

pada

produk

(kalium

suatu
tersebut

produk
dapat

berfungsi sebagai sumber penyedia zat gizimikro, yang bermanfaat
bagi masyarakat yang mengalami GAKI dan AGB.
Uraian Singkat Invensi
Invensi yang diusulkan prinsipnya adalah formulasi bahan baku
utama pangan lokal yaitu mencampurkan antara tepung sorgum putih
dan singkong dengan bahan lainnya seperti parutan kelapa, tapioka
dan gliserol mono stearat (GMS).
Suatu

proses

pembuatan

beras

analog

berbahan

baku

tepung

sorgum putih, singkong, parutan kelapa dan GMS yang mengandung
iodium

(KIO3)

pembuatan

dan

tepung

Fe-sulfat
sorgum

yang

putih

meliputi

dan

tahapan-tahapan,

singkong

tujuannya

a)

adalah

mengetahui bahan baku utama terbaik yang digunakan dalam pembuatan
beras analog dengan pengamatan secara organoleptik dan analisis
kimia pada bahan baku (singkong parut, tepung singkong dan tepung
umbi ganyong). Bahan baku yang dipilih adalah tepung singkong dan
singkong parut press yang akan digunakan dalam pembuatan beras
analog; b) pembuatan adonan dengan mencampurkan tepung singkong
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dan sorgum putih dengan perbandingan 90 : 10, lalu ditambahkan
tepung tapioka 7,16%, gliserol monostearat (GMS) 1 %, ditambah
kelapa

parut

(pa)57,56

dan

ppm

tapioka,

dan

kemudian

KIO3(pa)185,46

difortifikasi

ppm,

dan

dengan

ditambahkan

FeSO4

air;

c)

Setelah adonan terbentuk lalu diekstrusi dengan menggunakan alat
extruder single screw pada suhu 60oC selama 20 menit; d) tahap
terakhir

adalah

pengeringan

dengan

menggunakan

kabinet pada suhu 60oC selama 6 jam.

alat

pengering

Hasil uji diperoleh kadar

air 6,69 %bb, kadar abu 0,93 %bb, kadar lemak 0,87

%bb, kadar

protein 71,71 %bb, kadar gula total 0,12 %bb, kadar serat 0,48
%bb,

kadar

pati

59,42

%bb,

kadar

amilosa

17,25

%bb,

kadar

amilopektin 42,17 %bb. Hasil uji fisik diperoleh dimensi 5,4 x 3,3
mm, densitas kamba 1,53 g/ml, dan bobot seribu butir 19,17 g.
Hasil uji mikrobiologi diperoleh 7,67 x 101 cfu/g untuk angka
lempeng total dan 0,00 APM/g untuk kadar E.coli. Sementara hasil
pengujian kadar zat gizi mikro diperoleh kadar Fe 79,79 ppm dan
iodium

sebagai

IO3-

6,39

ppm.Sedangkan

hasil

uji

organileptik

terhadap rasa, aroma, warna, penampakan dan tekstur konsumen lebih
menyukai

beras

analog

konsumen/panelis).

Hasil

tersebut(dapat
invensi

ini

diterima

aman

dan

oleh

layak

untuk

dikonsumsi sebagai beras analog kaya dengan zat gizimikro yang
masih mencukupi untuk kebutuhan manusia per hari per orang menurut
Peraturan

Menteri

Kesehatan

anak-anak

adalah

40-120

RI.

Adapun

μg/hari,

kebutuhan

orang

dewasa

iodium
150

untuk

μg/hari,

sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui ditambah masing-masing 25
μg/hari dan 150 μg/hari.Sedangkan kebutuhan Fe untuk anak-anak
10 mg/hari, dewasa
itu

secara

ekonomi

7-

8-18 mg/hari dan ibu hamil 27 mg/hari. Selain

ekonomi

berdasarkan

menunjukkan

layak

hasil

untuk

kajian

studi

diproduksi

kelayakan

secara

masal

(industrialisasi)
Keuntungan
difortifikasizat
diproses
kestabilan

beras
gizi

melalui
kadar

penyimpanan.Selain

analog
mikro,

teknologi
zat
itu

gizi

berbahan

selain

murah,

tepat

guna

mikro

bahan

pangan

baku
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selama

lokal

mudah
juga

proses

utamanyamudah

didapat,
dapat

yang
dan

menjaga

pengolahan
diperoleh

dan
yang

berasal

dari

pemanfaatannya

pangan

lokal

masih

sangat

(sorgum

putih

terbatas

dan

sebagai

singkong),
bahan

baku

yang
beras

analog.
Metode pembuatan beras analogyang telah dilakukan ini mudah
dan

sederhana,

dryerdanextruder

alat

pengeringan

single

yang

screw,hal

ini

digunakan
dilakukan

adalah
karena

cabinet
bahan

bakunya mudah didapat dan murah harganya sehinggadapat diproduksi
secara masal dalam jumlah yang

banyak.

Uraian Singkat Gambar
Berikut ini adalah gambar (diagram alir) proses pembuatan
beras analog berbahan baku lokal sorgum putih dan singkong yang
difortifikasi zat gizi mikro (Fe dan iodium) :
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GMS
(1,00%, 1,25%,
1,50%)
Tapioka 7,16%
Parutan Kelapa
8,95%

GMS1,00%

Fortifikan
Fe 250 ppm
KIO3 500
ppmFortifikan

Tepung sorgum:Tepung Singkong
(10 : 90)
82,815%Tepung sorgumputih

Pencampuran

FortifikasiPengering
an

Pengadonan
t=5’

Pengujian Zat

Ekstrusi
T=70ºC, t=20’
Gambar 5. Diagram alir proses pembuatanberas anal
Pengeringan

Beras Analog
FortifikasiBera

Uap

Pengujian Zat
Gizi Mikro II
Pengujian Zat

1. Pengujian Kimia
2. Pengujian Fisik
3. Pengujian Organoleptik
Gambar 1. Diagram alir proses pembuatan beras analog
terfortifikasi berbahan baku utama campuran
tepung singkong : tepung sorgum putih
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Uraian Lengkap Invensi
Berikut
analog

ini

adalah

terfortifikasi

uraian

zat

singkat

gizi

mikro

proses
(Fe

pembuatan

dan

iodium)

beras
adalah

sebagai berikut:
1.

Penimbangan
Bahan-bahan

utama

untuk

pembuatan

beras

analog

ditimbang

sesuai dengan formulasi menggunakan timbangan digital, untuk (GMS)
digunakan

timbangan

analitik.

Formulasi

yang

digunakan

adalah

perbandingan tepung singkongdan sorgum putihyaitu 90:10,untuk GMS
1,00%, sedangkan untuk fortifikan Fe sulfat 250 ppm dan KIO3 500
ppm, serta bahan lain seperti tapioka, kelapa parut dan air.
2.

Pencampuran
Formulasi

yang

telah

ditimbang

kemudian

dicampurkan

dalam

wadah, meliputi tepung singkong, tepung sorgum putih, tapioka, dan
kelapa parut. Proses pencampuran dilakukan selama 10 menit.
3.

Fortifikasi
Fortifikan

masing-masing

dilarutkan

dalam

air

kemudian

dimasukkan ke dalam bahan yang telah tercampur rata dengan jumlah
250 ppm untuk Fe sulfat dan 500 ppm untuk KIO3.Kemudian bahan
dicampur kembali selama 10 menit.
4.

Pengadonan
Bahan

adonan

yang

beras

dilakukan

telah

analog

bertujuan

tercampur
secara
untuk

rata

manual

kemudian

selama

memudahkan

5

dibentuk
menit.

pemasukan

menjadi

Pengadonan

bahan

ke

dalam

ekstruder untuk proses pembuatan beras analog. Adonan yang telah
tercampur kemudian dilakukan analisis kadar Fe dan iodium.
5.

Ekstrusi
Proses pemasakan dilakukan menggunakan alat ekstruder, proses

ekstrusi dilakukan pada suhu 60ºC selama kurang lebih 20 menit.
Pada tahapan ekstrusi, bahan akan mengalami proses homogenisasi
lebih

lanjut.

Pembuatan

beras

analog

ini

menggunakan

extruder

single screw.
6.

Pengeringan
Beras analog yang dihasilkan memiliki kandungan air yang cukup

tinggi,

sehingga

diperlukan

proses
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lanjut

yaitu

proses

pengeringan. Beras analog dikeringkan menggunakan cabinet dryer
pada suhu 60ºC selama 6 jam.

Klaim
Suatu proses pembuatan beras analog berbahan baku tepung sorgum
putih dan singkong yang difortifikasi denganzat gizi mikro (iodium
dan Fe)melalui teknik ekstrusi, meliputi tahapan-tahapan sebagai
berikut : (Klaim 1)pembuatan tepung sorgum putih dan singkong,
pencampuran

dan

pengadonan

bahan-bahan

baku

dengan

komposisi

perbandingan antara tepung singkong : sorgum putih (90:10), GMS
1%, kelapa parut dan tapioka 7,16%, air, zat gizi mikro Fe 250 ppm
dan iodium sebagai IO3- 500 ppm. Kemudian diekstrusi pada suhu 60oC
selama 20 menit dan dikeringkan pada suhu 60oC selama 6 jam. Beras
analog yang diperoleh lalu dilakukan pengujian dan hasilnya adalah
sebagai berikut;kadar air 6,69 %bb, kadar abu 0,93 %bb, kadar
lemak 0,87

%bb, kadar protein 71,71 %bb, kadar gula total 0,12

%bb, kadar serat 0,48 %bb, kadar pati 59,42 %bb, kadar amilosa
17,25 %bb, kadar amilopektin 42,17 %bb. Hasil uji fisik diperoleh
dimensi 5,4 x 3,3 mm, densitas kamba 1,53 g/ml, dan bobot seribu
butir 19,17 g. Hasil uji mikrobiologi diperoleh 7,67 x 101 cfu/g
untuk

angka

lempeng

total

dan

0,00

APM/g

untuk

kadar

E.coli.

Sementara hasil pengujian kadar zat gizi mikro diperoleh kadar Fe
79,79 ppm dan iodium sebagai IO3- 6,39 ppm.. Sedangkan hasil uji
organileptik terhadap rasa, aroma, warna, penampakan dan tekstur
konsumen lebih menyukai beras analog tersebut(dapat diterima oleh
konsumen/panelis).
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Abstrak
BERAS ANALOG (BA-2) BERBAHAN BAKU SORGUM PUTIH DAN
SINGKONG TERFORTIFIKASI ZAT GIZI MIKRO (Fe dan IO3-)
Kekurangan zat gizimikro masih menjadi masalah besar di
beberapa negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang
termasuk Indonesia.Ada tiga masalah defisiensi zat gizi mikro
utama di Indonesia yaitu gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI),
anemia gizi besi (AGB) dan kurang vitamin A (KVA).Kekurangan zat
gizi mikro esensial mengakibatkan ketidakmampuan belajar dengan
baik, keterlambatan mental (gangguan pertumbuhan fisik dan
mental), kesehatan yang buruk, kapasitas kerja yang rendah,
kebutaan, gondok dan kematian yang prematur.Hal ini mengakibatkan
kehilangan potensi sosial ekonomi dari masyarakat, selain itu
dapat menghabiskan 5% dari produk domestik bruto (PDR) suatu
Negara.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,
baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau. Semakin
meningkatnya jumlah penduduk semakin meningkat pula kebutuhan
pangan pokok, hal ini menyebabkan masih tergantung pada pangan
impor, padahal negara Indonesia merupakan negara agraris yang kaya
akan sumberdaya alamnya.
Suatu proses pembuatan beras analog berbahan baku tepung
sorgum putih dan singkong yang difortifikasi denganzat gizi mikro
(iodium dan Fe)melalui teknik ekstrusi, meliputi tahapan-tahapan
sebagai berikut :pembuatan tepung sorgum putih dan singkong,
pencampuran dan pengadonan bahan-bahan baku dengan komposisi
perbandingan antara tepung singkong : sorgum putih (90:10), GMS
1%, kelapa parut dan tapioka 7,16%, air, zat gizi mikro Fe 250 ppm
dan iodium sebagai IO3- 500 ppm. Kemudian diekstrusi pada suhu 60oC
selama 20 menit dan dikeringkan pada suhu 60oC selama 6 jam. Beras
analog yang diperoleh lalu dilakukan pengujian dan hasilnya adalah
sebagai berikut; kadar air 6,69 %bb, kadar abu 0,93 %bb, kadar
lemak 0,87
%bb, kadar protein 71,71 %bb, kadar gula total 0,12
%bb, kadar serat 0,48 %bb, kadar pati 59,42 %bb, kadar amilosa
17,25 %bb, kadar amilopektin 42,17 %bb. Hasil uji fisik diperoleh
dimensi 5,4 x 3,3 mm, densitas kamba 1,53 g/ml, dan bobot seribu
butir 19,17 g. Hasil uji mikrobiologi diperoleh 7,67 x 101 cfu/g
untuk angka lempeng total dan 0,00 APM/g untuk kadar E.coli.
Sementara hasil pengujian kadar zat gizi mikro diperoleh kadar Fe
79,79 ppm dan iodium sebagai IO3- 6,39 ppm.Sedangkan hasil uji
organileptik terhadap rasa, aroma, warna, penampakan dan tekstur
konsumen lebih menyukai beras analog tersebut(dapat diterima oleh
konsumen/panelis).
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Deskripsi-3
BERAS ANALOG (BA-3) BERBAHAN BAKU SINGKONG, SORGUM
MERAH DAN PARUTAN KELAPA TERFORTIFIKASI
ZAT GIZI MIKRO (Fe dan Iodium)
Bidang Teknik Invensi
Invensi

ini

berhubungan

dengan

proses

pembuatan

beras

analog berbahan baku tepung singkong, sorgum merah, parutan
kelapa dan tapioka yang difortifikasi zat gizi mikro (Fe dan
iodium) melalui proses penepungan, pencampuran, fortifikasi,
pembuatan adonan, ekstrusi dan pengeringan.

Latar Belakang Invensi
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah

tangga

yang

tercermin

dari

tersedianya

pangan

yang

cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
Semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin meningkat pula
kebutuhan pangan pokok, hal ini menyebabkan masih tergantung
pada pangan impor, padahal negara Indonesia merupakan negara
agraris yang kaya akan sumberdaya alamnya.
Indonesia
hayati

memiliki

terutama

Indonesia

yang

khususnya

berbagai

berbasis
Provinsi

macam

sumber

bahan

karbohidrat.Setiap
Jawa

Barat

pangan

daerah

yang

di

memiliki

karakteristik bahan pangan lokal yang sangat berbeda dengan
daerah

lainnya.Diversifikasi

pangan

juga

merupakan

solusi

untuk mengatasi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap
beberapa jenis bahan pangan yakni beras, terigu, jagung dan
kedelai,

selain

itu

mendukung

secara

nyata

kegiatan

peningkatan pendapatan in situ (income generating activity in
situ).Peningkatan

pendapatan

pendapatan/ekonomi
pertanian/pangan

in

masyarakat
olahan

berbasis

situ

bertujuan
melalui

sumber

pangan

meningkatan
kegiatan
lokal.Dari

berbagai aspek permasalahan di atas, sebenarnya ada beberapa
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solusi yang dapat dilakukan oleh bangsa kita agar memiliki
ketahanan

pangan

yang

baik.Diantara

solusi

tersebut

ialah

diversifikasi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal (sorgum
merah,

singkong

dan

parutan

kelapa)

terfortifikasi

zat

gizimikro berbasis teknologi tepat guna, agar mudah diterapkan
di

masyarakat.

Selain

itu

sebagai

salah

satu

solusi

untuk

mengurangiketergantungan pada pangan impor.
Masalah
esensial
dunia,

lainnya

secara

adalah

luas

terutama

kekurangan

menimpa

di

lebih

akan

dari

negara-negara

zat

sepertiga

berkembang

gizimikro
penduduk
khususnya

Indonesia. Ada tiga masalah defisiensi zat gizi mikro utama di
Indonesia

yaitu

gangguan

akibat

kekurangan

iodium

(GAKI),

anemia gizi besi (AGB) dan kurang vitamin A (KVA).Kekurangan
zat gizi mikro esensial mengakibatkan ketidakmampuan belajar
dengan baik, keterlambatan mental (gangguan pertumbuhan fisik
dan

mental),

kesehatan

yang

buruk,

kapasitas

kerja

yang

rendah, kebutaan, gondok dan kematian yang prematur.Hal ini
mengakibatkan

kehilangan

masyarakat.Kekurangan

potensi

vitamin

A,

sosial

ekonomi

iodium,

dan

besi

dari
dapat

menghabiskan 5% dari produk domestik bruto (PDR) suatu Negara.
Fortifikasi
masalah

gizi

pangan

mikro

umumnya

pada

digunakan

jangka

menengah

untuk

dan

mengatasi

panjang.Tujuan

utamanya adalah untuk meningkatkan tingkat konsumsi dari zat
gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi populasi
atau

masyarakat.Peran

pokok

dari

fortifikasi

pangan

adalah

pencegahan defisiensi, dengan demikian menghindari terjadinya
gangguan yang membawa kepada penderitaan manusia dan kerugian
sosio

ekonomis.Namun

digunakan

untuk

demikian,

menghapus

dan

fortifikasi

mengendalikan

pangan

juga

defisiensi

zat

gizi dan gangguan yang diakibatkannya.
Dalam

rangka

membantu

mengatasi

gangguan

akibat

kekurangan zat gizi mikro telah dilakukan berbagai upaya, di
antaranya adalah fortifikasi zat gizi mikro pada beras. Secara
umum

beras

memenuhi

22

persen
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dari

total

energi

yang

dibutuhkan.

Di

memberikan

negara

presentase

berkembang,

terbesar

dalam

beras

berkontribusi

pemenuhan

kalori

dan

protein.Namun rendahnya asupan energi dan protein merupakan
masalah

umum

yang

dihadapi

oleh

negara-negara

pengkonsumsi

beras.FAO mencatat setidaknya setengah dari penduduk di Asia
Selatan tidak memiliki asupan energi yang cukup untuk memenuhi
aktivitas hariannya. Indikator pemenuhan nutrisi yang dihimpun
dari

34

negara

pengkonsumsi

beras

didapat

bahwa

kelahiran

dengan bobot rendah, kematian bayi, kematian anak dibawah 5
tahun, dan anak-anak dengan bobot badan kurang sangat tinggi
dibandingkan

dengan

negara-negara

lain.Selain

itu

beras

merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90%
penduduk
sekitar

Indonesia.
150

Konsumsi

kg/kapita,

beras

atau

sekitar

di

Indonesia

200

saat

g/hari,

ini

sedangkan

kebutuhan zat gizimikro untuk pertumbuhan normal pada manusia
dewasa

sekitar

150

μg

iodium/hari,

–

500

600

A/hari,sedangkan kebutuhan Fe untuk anak-anak
dewasa
dari

µg

vitamin

7-10 mg/hari,

8-18 mg/hari dan ibu hamil 27 mg/hari. Tujuan dasar

program

fortifikasi

pangan

adalah

(1)

untuk

manjamin

bahwa zat gizimikro yang dibutuhkan tersedia dan dikonsumsi
dalam

jumlah

yang

cukup;

(2)

meningkatkan

tingkat

konsumsi

dari zat gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi
populasi.
Fortifikasi zat gizi mikro adalah Fe dan iodium

(kalium

iodat/kalium iodida) dalam jumlah tertentu pada suatu produk
pangan (beras) sedemikian rupa sehingga produk tersebut dapat
berfungsi

sebagai

sumber

penyedia

zat

gizimikro,

yang

bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami GAKI dan AGB.
Uraian Singkat Invensi
Invensi yang diusulkan prinsipnya adalah formulasi bahan
baku

utama

pangan

lokal

yaitu

mencampurkan

antara

tepung

sorgum merah dan singkong dengan bahan lainnya seperti parutan
kelapa, tapioka dan gliserol mono stearat (GMS).
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Suatu proses pembuatan beras analog berbahan baku tepung
sorgum merah, singkong, parutan kelapa dan GMS yang mengandung
iodium (KIO3) dan Fe-sulfat yang meliputi tahapan-tahapan, a)
pembuatan tepung sorgum merah dan singkong tujuannya adalah
mengetahui

bahan

baku

utama

terbaik

yang

digunakan

dalam

pembuatan beras analog dengan pengamatan secara organoleptik
dan analisis kimia pada bahan baku (singkong parut, tepung
singkong dan sorgum merah). Bahan baku yang dipilih adalah
tepung singkong dan singkong parut press yang akan digunakan
dalam

pembuatan

mencampurkan

beras

tepung

analog;

b)

singkong

pembuatan

dan

sorgum

adonan

dengan

merah

dengan

perbandingan 6 : 1, lalu ditambahkan tepung tapioka 7,16%,
gliserol

monostearat

(GMS)

1

%,

ditambah

kelapa

parut

dan

tapioka, kemudian difortifikasi dengan FeSO4 (pa)57,56 ppm dan
KIO3(pa)185,46
terbentuk

lalu

ppm,

dan

ditambahkan

diekstrusi

dengan

air;

c)

Setelah

menggunakan

alat

adonan

extruder

single screw pada suhu 60oC selama 20 menit; d) tahap terakhir
adalah pengeringan dengan menggunakan alat pengering kabinet
pada suhu 60oC selama 6 jam.
5,5%,

karbohidrat

0,9777%,
56,13%,

amilosa
dan

kadar

total
18,40%,
abu

Hasil uji diperoleh kadar air

80,34%,

protein

amilopektin

1,903%.

Hasil

7.9163%,

37,73%,
uji

kadar

mikroba

lemak
pati

diperoleh

angka lempeng total (TPC)6.0 x 10 ¹ Cfu/g dan Eschericia coli
menunjukkan

nilai

0

APM/g

(negatif).

Hasil

pengujian

kadar

fortifikan didapat kadar Fe sebesar 69,24 ppm dan KIO3 sebesar
34,62 ppm.
Sedangkan hasil uji organileptik terhadap rasa, aroma,
warna, penampakan dan tekstur konsumen lebih menyukai beras
analog tersebut(dapat diterima oleh konsumen/panelis). Hasil
invensi

ini

aman

dan

layak

untuk

dikonsumsi

sebagai

beras

analog kaya dengan zat gizimikro yang masih mencukupi untuk
kebutuhan manusia per hari per orang menurut Peraturan Menteri
Kesehatan RI. Adapun kebutuhan iodium untuk anak-anak adalah
40-120 μg/hari, orang dewasa 150 μg/hari, sedangkan untuk ibu
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hamil dan menyusui ditambah masing-masing 25 μg/hari dan 150
μg/hari.Sedangkan kebutuhan Fe untuk anak-anak
dewasa
secara
ekonomi

7-10 mg/hari,

8-18 mg/hari dan ibu hamil 27 mg/hari. Selain itu
ekonomi

berdasarkan

menunjukkan

layak

hasil
untuk

kajian

studi

diproduksi

kelayakan

secara

masal

(industrialisasi)
Keuntungan

beras

analog

berbahan

pangan

lokal

yang

difortifikasizat gizi mikro, selain murah, mudah didapat, dan
diproses

melalui

teknologi

tepat

guna

juga

dapat

menjaga

kestabilan kadar zat gizi mikro selama proses pengolahan dan
penyimpanan.Selain itu bahan baku utamanyamudah diperoleh yang
berasal dari pangan lokal (sorgum merah dan singkong), yang
pemanfaatannya masih sangat terbatas sebagai bahan baku beras
analog.
Metode

pembuatan

beras

analogyang

telah

dilakukan

ini

mudah dan sederhana, alat pengeringan yang digunakan adalah
cabinet dryerdanextruder single screw,hal ini dilakukan karena
bahan bakunya mudah didapat dan murah harganya sehinggadapat
diproduksi secara masal dalam jumlah yang

banyak.

Hasil invensi ini aman dan layak untuk dikonsumsi sebagai
beras kaya dengan zat gizimikro yang masih mencukupi untuk
kebutuhan manusia per hari per orang menurut Peraturan Menteri
Kesehatan RI. Adapun kebutuhan iodium untuk anak-anak adalah
40-120 μg/hari, orang dewasa 150 μg/hari, sedangkan untuk ibu
hamil dan menyusui ditambah masing-masing 25 μg/hari dan 150
μg/hari.Sedangkan kebutuhan Fe untuk anak-anak
dewasa
secara
ekonomi

7-10 mg/hari,

8-18 mg/hari dan ibu hamil 27 mg/hari. Selain itu
ekonomi

berdasarkan

menunjukkan

layak

hasil
untuk

(industrialisasi.
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kajian

studi

diproduksi

kelayakan

secara

masal

Uraian Singkat Gambar
Berikut ini adalah gambar (diagram alir) proses pembuatan
beras

analog

berbahan

baku

lokal

tepungsorgum

merah

dan

singkong yang difortifikasi zat gizi mikro (Fe dan iodium) :

Tepung SorgumMerah :
Singkong (1 : 6)
82,815%

GMS1%
Air

Penimbangan & Pencampuran I
t=10menit

Ferosulfat & KIO3
(250 dan 500 ppm)

Tepung Tapioka &
Parutan Kelapa
(7,16% ; 9%)

Fortifikasi

Pencampuran II, T=25°C
t=10menit

Ekstrusi T: 70-75°C
t: 10 Menit

Pengeringan T: 50°C

Uap Air

Beras

Analog Singkong
Terfortifikasi





Analisis kimia
Pengujian fisik
Uji organoleptik.

Gambar 1. Diagram alir proses pembuatanberas analog terfortifikasi
berbahan baku utama campuran tepung singkong : tepung sorgum merah
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Uraian Lengkap Invensi
Berikut

ini

adalah

analog

bahan

baku

uraian
tepung

singkat

proses

singkong

dan

pembuatan

sorgum

merah

beras
yang

difortifikasi zat gizi mikro (Fe dan iodium) adalah sebagai
berikut:
1.

Penimbangan
Bahan-bahan utama untuk pembuatan beras analog ditimbang

sesuai dengan formulasi menggunakan timbangan digital, untuk
GMS

digunakan

adalah

timbangan

perbandingan

analitik.

tepung

Formulasi

singkong

dan

yang

sorgum

digunakan
merahyaitu

90:10,untuk GMS 1,00%, sedangkan untuk fortifikan Fe sulfat
250 ppm dan KIO3 500 ppm, serta bahan lain seperti tapioka,
kelapa parut dan air.
2.

Pencampuran
Formulasi yang telah ditimbang kemudian dicampurkan dalam

wadah, meliputi tepung singkong, tepung sorgum merah, tapioka,
dan

kelapa

parut.

Proses

pencampuran

dilakukan

selama

10

menit.
3.

Fortifikasi
Fortifikan

masing-masing

dilarutkan

dalam

air

kemudian

dimasukkan ke dalam bahan yang telah tercampur rata dengan
jumlah 250 ppm untuk Fe sulfat dan 500 ppm untuk KIO3.Kemudian
bahan dicampur kembali selama 10 menit.
4.

Pengadonan
Bahan yang telah tercampur rata kemudian dibentuk menjadi

adonan beras analog secara manual selama 5 menit. Pengadonan
dilakukan bertujuan untuk memudahkan pemasukan bahan ke dalam
ekstruder
telah

untuk

tercampur

proses

pembuatan

kemudian

beras

dilakukan

analog.

analisis

Adonan

kadar

Fe

yang
dan

iodium.
5.

Ekstrusi
Proses

pemasakan

dilakukan

menggunakan

alat

ekstruder,

proses ekstrusi dilakukan pada suhu 60ºC selama kurang lebih
20 menit. Pada tahapan ekstrusi, bahan akan mengalami proses
96

homogenisasi

lebih

lanjut.

Pembuatan

beras

analog

ini

menggunakan extruder single screw.
6.

Pengeringan
Beras analog yang dihasilkan memiliki kandungan air yang

cukup tinggi, sehingga diperlukan proses lanjut yaitu proses
pengeringan.

Beras

analog

dikeringkan

menggunakan

cabinet

dryer pada suhu 60ºC selama 6 jam.

Klaim
Suatu proses pembuatan beras analog berbahan baku tepung
sorgum merah dan singkong yang difortifikasi denganzat gizi
mikro

(iodium

dan

Fe)melalui

teknik

tahapan-tahapan sebagai berikut :

ekstrusi,

meliputi

(Klaim 1)pembuatan

tepung

sorgum merah dan singkong, pencampuran dan pengadonan bahanbahan

baku

dengan

komposisi

perbandingan

antara

tepung

singkong : sorgum merah (90:10), GMS 1%, kelapa parut dan
tapioka

7,16%,

air,

zat

gizi

mikro

Fe

250

ppm

dan

iodium

sebagai IO3- 500 ppm. Kemudian diekstrusi pada suhu 60oC selama
20 menit dan dikeringkan pada suhu 60oC selama 6 jam. Beras
analog yang diperoleh lalu dilakukan pengujian dan hasilnya
adalah

sebagai

80,34%,

protein

berikut;kadar
7.9163%,

air

lemak

5,5%,

karbohidrat

0,9777%,

amilosa

total
18,40%,

amilopektin 37,73%, kadar pati 56,13%, dan kadar abu 1,903%.
Hasil uji mikroba diperoleh angka lempeng total (TPC)6.0 x 10¹
Cfu/g dan Eschericia coli menunjukkan nilai 0 APM/g (negatif).
Hasil

pengujian

69,24

ppm

dan

organileptik

kadar
KIO3

terhadap

fortifikan

sebesar
rasa,

didapat

34,62
aroma,

kadar

ppm.Sedangkan
warna,

Fe

sebesar

hasil

uji

penampakan

dan

tekstur konsumen lebih menyukai beras analog tersebut(dapat
diterima oleh konsumen/panelis).
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Abstrak
BERAS ANALOG (BA-3) BERBAHAN BAKU SINGKONG, SORGUM
MERAH DAN PARUTAN KELAPA TERFORTIFIKASI
ZAT GIZI MIKRO(Fe dan IO3-)
Kekurangan zat gizimikro masih menjadi masalah besar di
beberapa negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang
termasuk Indonesia.Ada tiga masalah defisiensi zat gizi mikro
utama di Indonesia yaitu gangguan akibat kekurangan iodium
(GAKI), anemia gizi besi (AGB) dan kurang vitamin A
(KVA).Kekurangan
zat
gizi
mikro
esensial
mengakibatkan
ketidakmampuan belajar dengan baik, keterlambatan mental
(gangguan pertumbuhan fisik dan mental), kesehatan yang buruk,
kapasitas kerja yang rendah, kebutaan, gondok dan kematian
yang prematur.Hal ini mengakibatkan kehilangan potensi sosial
ekonomi dari masyarakat, selain itu dapat menghabiskan 5% dari
produk domestik bruto (PDR) suatu Negara.Ketahanan Pangan
adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutu, aman, merata dan terjangkau. Semakin meningkatnya
jumlah penduduk semakin meningkat pula kebutuhan pangan pokok,
hal ini menyebabkan masih tergantung pada pangan impor,
padahal negara Indonesia merupakan negara agraris yang kaya
akan sumberdaya alamnya.
Suatu proses pembuatan beras analog berbahan baku tepung
sorgum merah dan singkong yang difortifikasi denganzat gizi
mikro (iodium dan
Fe)melalui teknik
ekstrusi, meliputi
tahapan-tahapan sebagai berikut :pembuatan tepung sorgum merah
dan singkong, pencampuran dan pengadonan bahan-bahan baku
dengan komposisi perbandingan antara tepung singkong : sorgum
merah (90:10), GMS 1%, kelapa parut dan tapioka 7,16%, air,
zat gizi mikro Fe 250 ppm dan iodium sebagai IO3- 500 ppm.
Kemudian diekstrusi pada suhu 60oC selama 20 menit dan
dikeringkan pada suhu 60oC selama 6 jam. Beras analog yang
diperoleh lalu dilakukan pengujian dan hasilnya adalah sebagai
berikut;Hasil uji diperoleh kadar air 5,5%, karbohidrat total
80,34%, protein 7.9163%, lemak 0,9777%, amilosa 18,40%,
amilopektin 37,73%, kadar pati 56,13%, dan kadar abu 1,903%.
Hasil uji mikroba diperoleh angka lempeng total (TPC)6.0 x 10
¹ Cfu/g dan Eschericia coli menunjukkan nilai 0 APM/g
(negatif). Hasil pengujian kadar fortifikan didapat kadar Fe
sebesar 69,24 ppm dan KIO3 sebesar 34,62 ppm.Sedangkan hasil
uji organileptik terhadap rasa, aroma, warna, penampakan dan
tekstur konsumen lebih menyukai beras analog tersebut(dapat
diterima oleh konsumen/panelis).
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LAMPIRAN 3.
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

081/Lemlit-Unpas/U/IX/2016
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LAMPIRAN 4.
FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN

KEGIATAN SURVEY PENDAHULUAN KE PERKEBUNAN SORGUM DI
KABUPATEN BANDUNG DAN LIPI SUBANG UNTUK MEMPERSIAPKAN
PENELITIAN DAN UJI COBA PENDAHULUAN PERALATAN PROSES
PENGOLAHAN
(Subang dan Bandung, Senin 12-13 Pebruari 2018)

Tim Peneliti dan Mahasiswa S1 dan S2

103

104

Perkebunan sorgum di Kab. Bandung Jawa Barat
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FOTO-FOTO KEGIATAN
PENELITIAN TAHAP I DAN TAHAP
II
Pembuatan Beras Analog
Berbasis Pangan Lokal
(Tepung Sorgum, Ubi Ganyong
dan Singkong)

106

Tanggal
12
Februari
2018

Keterangan

Dokumentasi

Konsultasi dan
survey mesin
ekstruder
Tempat : Pusat
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna - LIPI
Subang

89

90

28
Februari
2018

Trial mesin
ekstruder beras
dan ekstruder
mie
Tempat : Pusat
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna - LIPI
Subang
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1 Maret
2018

Trial formulasi
dengan
menggunakan
mesin ekstruder
beras
Tempat : Pusat
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna - LIPI
Subang

92

93

16 April
2018

Pertemuan
pihak UNPAS
(Ketua Peneliti)
dengan LIPI
Subang
Tempat : Pusat
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna - LIPI
Subang

23 April
2018

Penelitian
Tahap 1 –
Pendahuluan.
Menggunakan
ekstruder beras
analog
Tempat : Pusat
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna - LIPI
Subang
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24 April
2018

Penelitian
Tahap 1 –
Pendahuluan.
Menggunakan
ekstruder mie
skala besar
Tempat : Pusat
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna - LIPI
Subang
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7 Mei
2018

Penelitian
Tahap 1 –
Pendahuluan
Pembuatan
Singkong Parut
Press
Tempat : Pusat
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna - LIPI
Subang

8 - 9 Mei
2018

Penelitian
Tahap 1 –
Pembuatan
beras analog
dengan
menggunakan
ekstuder beras
analog
Tempat : Pusat
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna - LIPI
Subang
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11 Mei
2018

Penelitian
Tahap 1 –
Pembuatan
beras analog,
bahan baku
tepung
singkong.
Menggunakan
ekstuder beras
analog
Tempat : Pusat
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna - LIPI
Subang

Ganyong a1b1

Sorgum putih a1b1

Sorgum merah x2y1
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15 - 16
Mei 2018

Penelitian
Tahap 1 –
Pembuatan
tepung singkong
Tempat : Pusat
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna - LIPI
Subang
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17 Mei
2018

Pembelian
Tepung
Singkong
Tempat : PT.
Hutama Sukses
Abadi
Dawuan-Subang

17 Mei
2018

Survey
Pembuatan
Tepung
Singkong
Tempat : UKM
Harapan Jaya Ds.
Rancamanggung
Tanjung Siang Subang
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18 - 31
Mei 2018

Penelitian
Tahap 2 –
Pembuatan
beras analog
Tempat : Pusat
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna - LIPI
Subang

Persiapan bahan baku dan penimbangan

Pencampuran bahan baku beras analog

100

Penyimpanan adonan untuk analisis Fe dan iodium dalam adonan

Pembuatan beras analog dengan menggunakan ektruder beras analog

Pengeringan beras analog dengan menggunakan cabinet dryer
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Pengemasan produk beras analog

Penyimpanan beras analog dengan ditutupi plastic hitam
5 - 6 Juni
2018

Penelitian
Tahap 2 –
Organoleptik
Beras Analog
Tempat :
UNPAS Setiabudhi

102

103

6 - 7 Juni
2018

Penelitian
Tahap 2 –
Analisis Fisik
Beras Analog
Tempat :
UNPAS Setiabudhi
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Ketua Tim Peneliti Sedang Diskusi Dan Memberi Arahan Rencana Penelitian
Kepada Mahasiswa Prodi Magister (S2) Dan Prodi Teknologi Pangan (S1)
Pada Hari Selasa, 6 Pebruari 2018 di Ruang kerja ketua tim peneliti
Rapat persiapan penelitian anggota peneliti dan beberapa mahasiswa S2 dan
S1. Membahas pelaksanaan tugas penelitian dan survey lapangan ke 1) Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung, Kelompok tani dan Pengrajin produk
pangan berbahan baku sorgum dan ubi ganyong. 2) LIPI Subang dan Dinas
KUKM Kab. Garut.Dilakukan juga studi pustaka dari berbagai sumber
pustaka.
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FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TIM PENELITI DARI
UNIVERSITAS PASUNDAN DAN LIPI-SUBANG, MAHASISWA S1
DAN S2, SERTA STAF PENELITI LIPI(Subang, 16-17 Maret 2018)

Persiapan bahan dan penelitian
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DOKUMENTASI KEGIATAN DISKUSI HASIL PENELITIAN Tahap I
dan Tahap II (Ketua Tim Peneliti dengan Mahasiswa S1 dan S2, di
Kampus UNPAS dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018)

DOKUMENTASI KEGIATAN
110

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KE-2
(LIPI SUBANG, 9-10 JULI 2018)
Peserta : Tim Peneliti (Ketua dan Anggota), Tim LIPI Subang dan
Mahasiswa S1 dan S2.
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PRODUK BERAS ANALOG

BERAS ANALOG BAHAN BAKU SORGUM MERAH DAN SINGKONG

BERAS ANALOG BAHAN BAKU SINGKONG DAN UBI GANYONG
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BERAS ANALOG BAHAN BAKU SORGUM PUTIH DAN SINGKONG
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUSI
TAHAP 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2018
Ketua Peneliti
Anggota 1
Anggota 2

TGL

2 Agustus
2018
2 Agustus
2018
2 Agustus
2018
2 Agustus
2018
2 Agustus
2018

URAIAN

HONORARIUM
Pengolah data
Penganalisis data
Petugas
Laboratorium
Operator
administrasi
PERALATAN
PENUNJANG/bela
nja barang non
Sewa Laboratorium
Rp. 1.750.000 x 4
bulan

INST
ANSI

-

-

BELANJ
A
BAHAN

HONOR

BELANJA
SEWA

JASA
PROFESI

-

PERJAL
ANAN

-

PPN

1.862.000

PPh 21

-

PPh
22

PAJAK

-

PPh
23

-

TOTAL

37.240.000

11.760.000

-

588.000

7.000.000

11.760.000

350.000

37.240.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

46.200.000

350.000

-

7.000.000

-

7.000.000

-

350.000

-

7.000.000

-

4.480.000
-

224.000
-

4.480.000
-

7.000.000

24.000.000

Perjalana
n meeting
dalam
kota

Judul Penelitian
: "PEMANFAATAN PANGAN LOKAL TERFORTIFIKASIZAT GIZI MIKRO UNTUK PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI DAERAH"
Besarnya dana Tahap I (70%) : Rp. 98.000.000,-

N
O

1.

2.
2 Februari
2018
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3.

4.

2 Februari
2018
2 Februari
2018
2 Februari
2018
2 Februari
2018

7
peberuari
2018
7
peberuari
2018
7
peberuari
2018
2 Agustus
2018

7
peberuari
2018

Sewa Laboratorium
Rp. 1.500.000 x 3
bulan
Sewa Laboratorium
Rp. 2.000.000 x 3
bulan
Peralatan Penunjang
Rp. 2.500.000 x 2
bulan
Penunjang teknik
pengolahan Rp.
750.000 x 2 bulan
BAHAN HABIS
PAKAI
Pembelian Tepung
shorgum 100 gr x
25.000
Pembelian Tepung
Umbi Ganyong 100
gr x 25.000
Pembelian Tepung
Umbi Singkong 100
gr x 25.000
Pembuatan
Laporan (ATK)&
pengolahan ata
BELANJA
PERJALANAN
Uang Harian
Perjalanan Dinas (5
org x 3 hari x Rp.
110.000 X 1 keg)
Bandung
Akomodasi di
lapangan (5 org x 3
hari x Rp. 200.000 X
1 keg) Bandung

11.100.00
0

-

11.100.000

4.500.000

-

4.500.000

-

6.000.000

-

6.000.000

-

5.000.000

-

5.000.000

-

1.500.000

-

1.500.000

-

-

1.650.000

18.650.000

2.500.000

-

2.500.000

-

2.500.000

-

2.500.000

-

2.500.000

-

2.500.000

22.650.000

-

3.600.000
-

3.000.000

1.650.000

3.600.000
-

-
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12
peberuari
2018

19
peberuari
2018

19 Maret
2018
16-17
April 2018
04 Juni
2018

Uang Harian
Perjalanan Dinas (5
org x 7 hari x Rp.
150.000 X 1 keg)
Bandung-Subang
Akomodasi di
lapangan (5 org x 7
hari x Rp. 300.000 X
1 keg) BandungSubang
Transport ke
lapangan (5 org x
Rp. 250.000 X 1
keg) BandungSubang
FGD Tim peneliti
dan LIPI Subang
Kegiatan Diskusi
Tahap I dan Tahap II
Penggunaan
Penerimaan
Saldo
Pajak

11.100.00
0

37.240.000

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan,

(Dr. Hj. Erni Rusyani, SE.,MM.)
NIP. 196202031991032001

24.000.000
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1.862.000

3.010.000

98.000.000

94.990.000

1.250.000

5.250.000

-

-

1.862.000

5.250.000

-

10.500.000

-

-

-

-

-

-

10.500.000

1.250.000

1.000.000

22.650.000

-

Bandung, 4 September 2018
Ketua Peneliti,

(Prof. Dr. Ir. Wisnu Cahyadi, M.Si.)
NIP. Y.151 101 83
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KARAKTERISTIK COOKIES TERFORTIFIKASI ZAT GIZI MIKRO
BERBASIS TEPUNG SORGUM (Sorgum bicolor L. Moench) DAN
UMBI GANYONG (Canna edulis)
Wisnu Cahyadi 1, Yusep Ikrawan 1, Yudi Garnida1,Farida Nurcahyani2
JurusanTeknologi Pangan Fakultas Teknik, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
Mahasiswa Magister Teknologi Pangan Pascasarjana, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
1)

1)

E-mail :wisnu.cahyadi@unpas.ac.id
ABSTRACT
The benefits of this research was to obtain the right comparison of the sorghum flour substitution and
canna tuber flour with GMS concentrationand fortification of iron and iodine on the characteristics of
cookies. The purpose of the this research was to determine the effect of sorghum flour with canna tuber
flour and the addition of GMS to obtain good characteristics of cookies that can be accepted by the
community based on taste, color, and taste as well as fiber levels that are good for digestive health. So
it can make people more interested in local food products with high nutritional value and increase the
utilization of food sources in Indonesia.
The experimental design used in this research was a factorial 3x3 pattern in a Randomized
Block Design (RBD) with 3 replications to obtain 27 combinations of experiments. The treatment
design consists of 2 factors, namely the ratio of sorghum flour and canna flour (A) and GMS
concentration (B) in making cookies.
The results of the preliminary study showed that the selected treatment to be used in the main
research was treatment of a 2b1, the product with formulation II with roasting time for 10 minutes. The
main results showed that the first factor was the ratio of sorghum flour with canna tuber flour affecting
the chemical response, namely water content and organoleptic response, namely the attributes of color,
aroma, and texture but had no effect on flavor attributes. Then the second factor is the GMS
concentration only affects the texture response, but does not affect other attributes, namely color,
aroma and taste and chemical response, namely water content. The interaction between the two did not
affect the chemical response and the observed organoleptic response. Based on the results of chemical
analysis and organoleptic test, the selected treatment is a1b1 (ratio of sorghum flour with 70:30 canna
flour and 0,5% GMS concentration) which has a water content of 2.44%, protein 6.125%, fat 9.6013%,
starch 74 , 3571%, the total number of microbes was 2.20x102 cfu / g, Fe 42.081 ppm and iodine levels
were 65.804% and the results of the analysis of hardness were 2792.15 gForce and the ease of fracture
was 19.00 mm.
Keywords :cookies,

sorghum flour, canna flour, Fe, iodine
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I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Lima masalah gizi di Indonesia yaitu kurang energi protein (KEP), obesitas, anemia, kurang
vitamin A (KVA) dan gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI). Gangguan akibat kekurangan
iodium (GAKI) merupakan salah satu masalah gizi utama disamping masalah gizi lainnya.
Hubungan antara zat iodium dengan kualitas SDM telah banyak diungkapkan oleh para ahli. Namun
demikian, kekurangan iodium sering hanya diasosiasikan dengan pembengkakan kelenjar thyroid
pada leher (goiter).
Salah satu cara untuk menangani permasalah di atas adalah dengan fortifikasi yodium pada
pangan. Fortifikasi pangan dengan zat gizi mikro adalah salah satu strategi utama yang dapat
digunakan untuk meningkatkan status mikronutrien pangan. Fortifikasi harus dipandang sebagai
upaya untuk memperbaiki kualitas pangan selain dari perbaikan praktek-praktek pertanian yang
baik (Good Agricultural Practices), perbaikan pengolahan dan penyimpangan pangan (Good
Manufacturing Practices), dan memperbaiki pendidikan konsumen untuk mengadopsi praktekpraktek penyediaan pangan yang baik (Siagian, 2003).
Masalah kekurangan gizi yang selama ini terjadi pada masyarakat akan diatasi dengan
adanya fortifikasi pada produk panganyang dibuat, yang juga disertai dengan penambahan zat besi.
Karena menurut Raharjo (2004), zat besi dapat menginisiasi terjadinya peroksidasi lemak dan juga
oksidasi protein. Logam Fe dapat menginduksi terjadinya peroksidasi lemak, terutama pada rantai
asal lemak tidak jenuh ganda (PUFA). Lemak mengalami oksidasi ini akan menjalani reaksi
lanjutan secara berantai membentuk produk radikal bebas seperti radikal alkil, radikal alkoksil,
radikal peroksil, dan hidroperoksida. Peningkatan jumlah radikal ini akan mengakibatkan terjadinya
dekomposisi asam lemak tidak jenuh menjadi lipid peroksida yang sangat tidak stabil. Oksidasi
protein adalah modifikasi kovalen dari protein yang diinduksi baik secara langsung oleh spesies
oksigen reaktif atau tidak langsung melalui reaksi dengan produk sekunder dari stres oksidatif
(Shacter, 2000, didalam Astuti, 2014).
Dibalik keragaman cara untuk meningkatkan nilai gizi suatu produk pangan yang salah
satunya adalah dengan cara fortifikasi, di Indonesia sendiri produk olahan pangan akhir-akhir ini
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup
masyarakat yang ingin serba cepat sehingga produksi makanan pun mencari produk yang siap saji
namun dapat mencukupi kebutuhan gizi setiap hari. Produk olahan yang banyak digemari
masyarakat di Indonesia antara lain roti, biskuit, mie, dan termasuk cookies.
Cookies merupakan alternatif makanan selingan yang cukup dikenal dan digemari oleh
masyarakat. Cookies dikategorikan sebagai makanan ringan karena dapat dikonsumsi setiap waktu
(Departemen Perindustrian RI, 1990). Cookies merupakan salah satu jenis biskuit yang dibuat dari
adonan lunak, renyah dan bila dipatahkan penampangnya tampak bertekstur kurang padat (BSN,
2011).
Cookies adalah makanan kering yang dibuat dari adonan lunak yang mengandung bahan
dasar terigu, pengembang, kadar lemak tinggi, renyah dan apabila dipatahkan penampang
teksturnya kurang padat. Bahan pembuat cookies dibagi menjadi dua menurut fungsinya yaitu
bahan pembentuk struktur dan bahan pendukung kerenyahan, bahan pembentuk struktur meliputi
tepung, susu skim dan putih telur sedangkan bahan pendukung kerenyahan meliputi gula,
shortening, bahan pengembang, dan kuning telur. Telur yang ditambahkan berperan menghasilkan
produk yang lebih baik, dapat memperbaiki proses creaming, pemberian flavor yang khas serta
kenaikan nilai gizi (Matz, 1972, didalam Ulya, 2013).
Dalam pengolahan cookies hal yang harus diperhatikan adalah kerenyahannya.
Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan cookies dapat mempengaruhi kualitas
akhir cookies, terutama tepung yang digunakan. Tepung yang biasa digunakan untuk
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membuat cookies adalah tepung terigu. Terigu memiliki komponen terbesar pati dan
memiliki protein gliadin dan glutenin yang dapat membentuk gluten. Gluten yang terbentuk
berfungsi untuk membentuk karakteristik cookies yang diinginkan.
Tepung terigu merupakan produk olahan gandum yang termasuk komoditi impor yang
konsumsinya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan impor gandum tersebut untuk
konsumsi terigu atas makanan yang berbasis tepung terigu. Hal ini terjadi karena gandum
merupakan tanaman yang hanya bisa tumbuh di daerah subtropis, sehingga tidak dapat
dibudidayakan di Indonesia.
Impor gandum diprediksi kembali meningkat pada tahun 2018. Tingginya permintaan
gandum antara lain terus terdorong oleh besarnya kebutuhan industri makanan dan pakan ternak
yang terus meningkat di dalam negeri.Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo)
mengungkapkan impor gandum di dalam negeri hingga saat ini diakui masih cukup tinggi. United
States Department of Agriculture (USDA) memperkirakan impor gandum Indonesia untuk periode
Juli 2017 hingga Juni 2018 mencapai 12,5 juta ton, konsumsi gandum terbesar masih akan terserap
oleh industri tepung terigu nasional sebesar 8 juta ton. Sementara sisanya, sebagian terserap untuk
memenuhi kebutuhan sektor pakan ternak.
USDA memperkirakan peningkatan terjadi karena permintaan makanan yang tumbuh oleh
banyaknya populasi penduduk Indonesia. Meningkatnya pendapatan masyarakat juga disertai oleh
kebutuhan akan pasta, mie instan, serta kebutuhan pakan. Adapun empat negara penyuplai gandum
terbesar ke Indonesia menurut catatan USDA adalah Australia, Kanada, Ukraina, dan Amerika
Serikat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) mencatat total impor gandum Indonesia sepanjang
2016 mencapai 10,53 juta ton meningkat 42% dari tahun sebelumnya hanya 7,4 juta ton. Demikian
pula nilainya juga naik 15,6% menjadi US$ 2,4 miliar dari tahun sebelumnya US$ 2,08 miliar.
Dibalik angka impor gandum yang tinggi dalam sektor industri pangan untuk pembuatan
tepung terigu sebagai bahan dasar pembuatan produk pangan yang digemari masyarakat, ternyata
tidak semua orang bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten atau produk olahan
tepung terigu.
Anak penderita autis tidak bisa mencerna gluten dengan sempurna. Kombinasi asam amino
yang ada di dalam gluten tidak dapat dipecah menjadi asam amino tunggal oleh sistem pencernaan
anak dengan gangguan autis, tetapi masih dalam bentuk peptida. Peptida yang tidak tercerna
tersebut dapat diserap oleh usus halus yang selanjutnya masuk ke dalam peredaran darah dan
diteruskan ke reseptor opioid otak. Peningkatan aktivitas opioid akan menyebabkan gangguan
susunan saraf pusat dan dapat menyebabkan efek kuat pada perilaku, sama halnya dengan heroin
atau morfin. Zat ini menyebabkan berbagai masalah, seperti mengantuk, tidak memiliki perhatian
atau bengong, dan memiliki perilaku yang agresif (Sari, 2009).
Masalah impor gandum yang terus meningkat dan masyarakat yang tidak dapat
mengkonsumsi gluten atau produk olahan tepung terigu dapat ditanggulangi secara mendasar dan
berkesinambungan melalui pemanfaatan sumber pangan lokal. Komoditas tanaman pangan yang
dapat tumbuh dengan baik pada iklim tropis dan menghasilkan tepung sebagai pengganti tepung
terigu diantaranya adalah sorgum dan umbi ganyong. Kedua jenis tepung ini berasal dari varietas
tanaman yang banyak terdapat di Indonesia, yang penggunaannya belum dapat dimanfaatkan secara
maksimal.
Sorgum merupakan tanaman yang termasuk family Gramineae, seperti padi, jagung, gandum,
dan tanaman lain seperti bambu dan tebu (Kusmiadi 2011). Budidaya sorgum sudah dilakukan di
beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa
Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu sifat khas dari sorgum adalah
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toleran terhadap kekeringan dan genangan. Sorgum mempunyai potensi besar untuk dikembangkan
di Indonesia karena mempunyai daerah adaptasi yang luas.
Potensi dan keunggulan yang dimiliki sorgum antara lain dapat ditanam pada lahan
suboptimal (lahan kering, rawa, dan lahan masam) yang tersedia cukup luas di Indonesia. Dengan
produktivitas yang cukup tinggi, dan kandungan protein lebih tinggi dari beras. Luas panen dan
produksi sorgum di Indonesia dari tahun 2005-2011 menunjukkan peningkatan sebesar 6,5% dan
6,2%. Data terakhir yang didapatkan dari Direktorat Budidaya Serealia, Ditjen Tanaman Pangan
pada tahun 2012 menyatakan bahwa luas panen sorgum di Indonesia mencapai 3.607 ha dengan
produksi sorgum mencapai 7.695 ton. Sorgum mempunyai karakteristik yang lebih dekat dengan
gandum sehingga berpotensi menggantikan terigu dan dapat menghasilkan gula.
Menurut Suarni (2004), sorgum mempunyai kandungan pati sekitar 80,42%, lemak 3,65%,
protein 10,11%, abu 2,24%, serat kasar 2,74%. Sorgum merupakan bahan pangan alternatif yang
menempati urutan kelima setelah beras, jagung, dan gandum bagi penduduk di Benua Asia dan
Afrika, dan menempati urutan serealia kelima terpenting sebagai bahan pangan manusia yang
dikonsumsi oleh lebih dari 500 juta orang di lebih dari 30 negara.
Sorgum merupakan komoditas sumber karbohidrat yang cukup potensial karena kandungan
karbohidratnya cukup tinggi, sekitar 73 g/100 g bahan. Namun, masalah utama penggunaan biji
sorgum sebagai bahan pangan maupun pakan adalah kandungan tanin yang cukup tinggi, mencapai
0,40−3,60% (Rooney dan Sullines 1977, didalam Sirappa, 2003).
Pada umumnya biji yang berwarna merah sampai cokelat mengandung tanin lebih tinggi
dibandingkan biji putih (Suarni, 2004). Masalah ini telah dapat diatasi dengan memperbaiki
teknologi pengolahan. Kulit biji dan lapisan testa dikikis dengan menggunakan mesin penyosoh
beras merek “Satake Grain Testing Mill” atau “Satake Polisher Rice Machine” yang dilengkapi
dengan silinder gurinda batu dengan permukaan yang kasar (Sudaryono, 1996, didalam Sirappa,
2003).
Bahan pangan lokal selain sorgum yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti tepung
terigu adalah umbi ganyong. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keragaman
plasma nutfah termasuk umbi-umbian. Lebih dari 30 jenis umbi-umbian yang biasa ditanam dan
dikonsumsi rakyat Indonesia diantaranya adalah umbi ganyong. Pengembangan tepung ganyong
memiliki nilai strategis sebagai pangan alternatif dalam rangka diversifikasi pangan berbasis
sumber daya lokal. Hal ini nantinya dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Tanaman ganyong dibudidayakan secara teratur di daerah Purwerejo, Klaten,
D.I.Yogyakarta, dan Wonosobo (Jawa Tengah) dan Jawa Barat meliputi daerah Bandung, Garut,
Karawang, Lebak, Subang, Ciamis, Cianjur, Majalengka, dan Sumedang (Rukmana, 2000).
Saat ini sentra penanaman ganyong terbesar di Jawa Barat adalah Ciamis, yang tersebar di
setiap kecamatan di Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan pengembagan ganyong terus berkembang
seiring dengan permintaan tepung ganyong yang terus meningkat. Tahun 2002 dibuat lahan di Desa
Sindanglaya seluas 0,5 ha, kemudian pada tahun 2003 berkembang menjadi 5 ha dan perkembangan
terakhir sampai saat ini menjadi seluas 178 ha dengan rata-rata produksi 25 ton/ha (Sutrisno, 2016).
Ganyong cukup berpotensi sebagai sumber hidrat arang. Persatuan Ahli Gizi Indonesia
didalam (Wiharto, 2017), menyebutkan bahwa kandungan gizi ganyong tiap 100 g secara lengkap
terdiri dari air 79,9 g; energi 77 kkal; protein 0,6 g; lemak 0,2 g; karbohidrat 18,4 g; serat 0,8 g; abu
0,9 g; kalsium 15 mg; fosfor 67 mg; besi 1,0 mg; vitamin C 9 mg; dan tiamin 0,10. Tepung ganyong
memiliki kelebihan dibandingkan tepung terigu, yaitu berserat tinggi dan tidak mengandung gluten.
Masyarakat yang mengalami gangguan pencernaan atau sensitive terhadap protein (gluten), tetap
dapat mengkonsumsinya. Ganyong merupakan tanaman yang berpotensi mengandung karbohidrat
dalam bentuk gula kompleks seperti serat dan kemungkinan juga zat-zat metabolik sekunder yang
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diperlukan untuk kesehatan seperti alkaloid, flavonoid, steroid dan fenolik (Noriko dan Pambudi,
2014).
Bahan tambahan pangan yang dapat menunjang kualitas dari produk cookies yang akan
dihasilkan adalah Gliserol Monostearat (GMS). Penambahan GMS pada pembuatan cookies juga
dapat memperbaiki kualitas karena meningkatkan kerenyahan dan meningkatkan kelembutan
cookies (Sindhuja et al. 2005).
Gliserol Monostearat (GMS) adalah surfaktan non-ionik yang banyak digunakan oleh
industri stabilizer dan emulsifier. Nama IUPAC bagi senyawa ini adalah 2,4-dihidroksipropil
oktadekanoat dan dikenal dengan nama lain gliserin monostearat atau monostearin. Senyawa ini
secara alami terdapat dalam tubuh manusia dan produk berlemak. Salah satu bahan baku pembuatan
GMS adalah asam lemak yang berasal dari minyak sawit. Surfaktan non-ionik adalah suatu zat
amfifil yang molekulnya terdiri dari 2 bagian, hidrofil dan lipofil. Zat ini bila dilarutkan dalam air
tidak memberikan ion. Kelarutannya dalam air disebabkan adanya bagian dari molekul yang
mempunyai afinitas terhadap pelarut. Gliserol Monostearat(GMS) adalah ester gliserol dengan
asam lemak stearat yang banyak digunakan dalam shampoo, pearlizing agent, emulsifier, lotion,
dan sebagai opacifier dalam cream, ice cream dan butter.
II BAHAN DAN METODE PENELITIAN
2.1. Bahan Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies ini adalah tepung sorgum, tepung
umbi ganyong, kuning telur, margarine, baking powder, vanili, susu bubuk, gula halus, GMS,
FeSO4 dan KIO3.
Bahan-bahan yang digunakan untuk analisis kimia adalah kalium iodida, reagen Luff
Schoorl, Na2S2O3, pelarut heksan, KMnO4, HCl pekat, H2SO4, amilum, H2SO4 encer, NaOH,, dan
aquadest.
2.2. Alat Penelitian
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah oven, timbangan digital, mixer, sendok,
loyang, cetakan semprit, spatula dan baskom.
Alat-alat yang digunakan untuk analisis kimia yaitu desikator, kaca arloji, oven, timbangan
digital, penjepit, kuvet, corong pisah, gelas ukur, kolorimeter, spektrofotometer UV-Vis, tabung
reaksi, rak tabung, penangas air, pipet tetes dan volumetri, beaker glass, kertas saring, labu ukur 100
mL, erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, pemanas, lumpang dan mortil, desikator.
2.3. Metode Penelitian
2.3.1. Penelitian Pendahuluan
Tujuan dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk menentukan formulasi serta waktu
pemanggangan terpilih yang akan digunakan pada penelitian utama sehingga produk cookies yang
dihasilkan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Variasi formulasi yang akan digunakan adalah
formulasi I dan formulasi II, serta waktu pemanggangan 10 menit, 13 menit dan 16 menit.
2.3.2. Penelitian Utama
Penelitian utama yang dilakukan yaitu untuk melanjutkan hasil yang didapatkan dari
penelitian pendahuluan. Perlakuan pada penelitian utama adalah penentuan perbandingan antara
tepung sorgum dan tepung ganyong serta konsentrasi GMS yang akan ditambahkan.
Rancangan perlakuan terdiri dari 2 faktor, yaitu perbandingan tepung sorgum dan tepung
ganyong (A) dan konsentrasi GMS (B) pada pembuatan cookies.
Faktor pertama yaitu perbandingan tepung sorgum dan tepung ganyong (A) yang terdiri dari
3 taraf, yaitu :
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a1= 60 : 40
a2= 65 : 35
a3= 70 : 30
Faktor kedua yaitu konsentrasi GMS (B) terdiri dari 3 taraf, yaitu :
b1= 0,5 %
b2= 1 %
b3= 1,5 %
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola factorial 3x3 dalam
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 kali ulangan sehingga diperoleh sebanyak 27
kombinasi percobaan.
Rancangan respon dalam penelitian ini meliputi respon kimia yaitu analisis kadar air metode
gravimetri (AOAC, 2005), respon organoleptik yaitu uji hedonik terhadap warna, aroma, rasa dan
kerenyahan, serta respon terpilih yaitu kadar Iodium (Spektrofotometri), kadar Fe (AAS), analisis
Kadar Protein, Kadar Lemak, Kadar Karbohidrat (pati) dan texture analyzer pada produk terpilih.
2.4. Prosedur Penelitian
2.4.1. Deskripsi Penelitian Pendahuluan
1. Pencampuran bahan I
Pencampuran bahan I bertujuan untuk mencampurkan margarin, gula halus, dan kuning
telur. Proses pencampuran bahan I berlangsung selama 10 menit dengan menggunakan mixer.
Kecepatan putar mixer yang digunakan adalah 800 rpm. Bahan yang akan dicampurkan
dimasukkan ke dalam baskom, kemudian aduk hingga rata menggunakan mixer sampai terbentuk
krim.
2. Pencampuran bahan II
Pencampuran bahan II bertujuan untuk mencampurkan bahan hasil pencampuran I dengan
vanili, susu bubuk, baking powder, GMS serta tepung umbi ganyong dan tepung sorgum. Proses
pencampuran bahan II dilakukan sampai adonan bercampur rata dengan menggunakan mixer.
Kecepatan putar mixer yang digunakan adalah 600 rpm. Perbandingan antara tepung umbi
ganyong dengan tepung sorgum yang ditambahkan yaitu 50:50. Semua bahan dicampurkan
terlebih dahulu di dalam wadah kosong, kemudian dicampurkan ke dalam baskom yang telah
berisi bahan hasil pencampuran I, lalu diaduk menggunakan mixer. Bahan yang sudah tercampur
akan membentuk adonan yang siap untuk dicetak.
3. Pencetakan
Pencetakan bertujuan untuk membentuk adonan cookies sesuai dengan keinginan. Alat yang
digunakan pada proses pencetakan adalah cetakan sempritdan loyang. Adonan yang akan dicetak
ditekan sehingga akan keluar adonan kue yang berbentuk seperti bunga di atas loyang yang telah
diolesi oleh margarin.
4. Pemanggangan
Pemanggangan bertujuan untuk mengeringkan sekaligus mematangkan adonan. Proses
pemanggangan berlangsung pada suhu 160oC dengan lama pemanggangan 10 menit, 13 menit
dan 16 menit. Alat yang digunakan pada proses ini adalah oven. Adonan hasil pencetakan
diletakan di atas loyang, kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk dipanggang. Selama
pemanggangan berlangsung terjadi perubahan, seperti perubahan warna menjadi kecokelatan dan
pengurangan densitas produk cookies karena pengembangan tekstur berpori (perubahan tekstur).
Cookies siap diamati.
5. Pengamatan
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Pengamatan yang dilakukan adalah analisis kadar air cookies dan respon organoleptik
terhadap atribut warna, aroma, tekstur dan rasa untuk mendapatkan formulasi dan waktu
pemanggangan terpilih yang akan digunakan pada penelitian utama.
2.4.2. Deskripsi Penelitian Utama
1. Pencampuran bahan I
Pencampuran bahan I bertujuan untuk mencampurkan margarin, gula halus, dan kuning
telur. Proses pencampuran bahan I berlangsung selama 10 menit dengan menggunakan mixer.
Kecepatan putar mixer yang digunakan adalah 800 rpm. Bahan yang akan dicampurkan
dimasukkan ke dalam baskom, kemudian aduk hingga rata menggunakan mixer sampai terbentuk
krim.
2. Pencampuran bahan II
Pencampuran bahan II bertujuan untuk mencampurkan bahan hasil pencampuran I dengan
vanili, susu bubuk, baking powder, GMS serta tepung umbi ganyong dan tepung sorgum. Proses
pencampuran bahan II dilakukan sampai adonan bercampur rata dengan menggunakan mixer.
Kecepatan putar mixer yang digunakan adalah 600 rpm. Perbandingan antara tepung umbi
ganyong dengan tepung sorgum yang ditambahkan yaitu 60:40, 65:35 dan 70:30. Kemudian
konsentrasi GMS yang digunakan yaitu 0,5%, 1% dan 1,5%. Semua bahan dicampurkan terlebih
dahulu di dalam wadah kosong, kemudian dicampurkan ke dalam baskom yang telah berisi
bahan hasil pencampuran I, lalu diaduk menggunakan mixer. Bahan yang sudah tercampur akan
membentuk adonan yang siap untuk dicetak.
3. Pencetakan
Pencetakan bertujuan untuk membentuk adonan cookies sesuai dengan keinginan. Alat yang
digunakan pada proses pencetakan adalah cetakan semprit dan loyang. Adonan yang akan
dicetak ditekan sehingga akan keluar adonan kue yang berbentuk seperti bunga diatas loyang
yang telah diolesi oleh margarin.
4. Pemanggangan
Pemanggangan bertujuan untuk mengeringkan sekaligus mematangkan adonan. Proses
pemanggangan berlangsung pada suhu 160oC dengan lama pemanggangansesuai dengan waktu
pemanggangan terpilih pada penelitian pendahuluan. Alat yang digunakan pada proses ini
adalah oven. Adonan hasil pencetakan diletakan di atas loyang, kemudian dimasukkan ke dalam
oven untuk dipanggang. Selama pemanggangan berlangsung terjadi perubahan, seperti
perubahan warna menjadi kecokelatan dan pengurangan densitas produk cookies karena
pengembangan tekstur berpori (perubahan tekstur). Cookies siap diamati.
5. Pengamatan
Pengamatan yang dilakukan adalah respon kimia meliputi kadar karbohidrat, kadar lemak,
kadar protein, kadar zat besi dan kadar yodium, respon fisik yaitu pengukuran kekerasan dan
kemudahpatahan menggunakan alattexture analyzer, respon mikrobiologi yaitu TPC dan E.Coli
serta respon organoleptik terhadap atribut warna, aroma, tekstur dan rasa untuk mendapatkan
produk terpilih dari seluruh perlakuan.

III HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penelitian Pendahuluan
3.1.1. Penentuan Formulasi dan Waktu Pemanggangan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kadar air dan pengujian organoleptik
dengan atribut warna, aroma, rasa dan tekstur telah didapatkan hasil akhir dengan metode
pemberian skor terhadap tiap respon yang dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Skoring Penentuan Perlakuan Terpilih Penelitian Pendahuluan
Respon
Perlakuan
Organoleptik
Kimia
Total
Warna
Aroma Rasa Tekstur
Air
a1b1
3
4
2
3
1
13
a1b2
3
2
1
2
4
12
a1b3
2
1
1
1
4
9
a2b1
4
3
4
4
1
16
a2b2
2
2
3
3
4
14
a2b3
1
1
2
2
4
10
Maka berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa produk terpilih yang akan
digunakan pada penelitian utama adalah pelakuan a2b1yaitu produk dengan formulasi II (36,75%
tepung sorgum dan tepung umbi ganyong, 0,6% vanili, 22,05% gula halus, 23,4% margarine, 5,3%
susu bubuk, 10,68% kuning telur, 0,15% baking powder, 0,05% KIO3, 0,025% FeSO4, dan 1%
GMS) serta waktu pemanggangan selama 10 menit.

3.2. Penelitian Utama
3.2.1. Penentuan Perlakuan Terpilih Penelitian Utama
Perlakuan terpilih pada penelitian utama ditentukan dengan analisis statistik metode skoring.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perhitungan metode skoring maka dapat diambil suatu
kesimpulan untuk menentukan sampel terpilih pada penelitian ini. Hasil analisis statistik metode
skoring penentuan perlakuan terpilihcookies dapat dilihat pada Tabel 2.

Perlakuan
a1b1
a1b2
a1b3
a2b1
a2b2
a2b3
a3b1
a3b2
a3b3

Tabel 2. Hasil Skoring Penentuan Perlakuan Terpilih Penelitian Utama
Respon
Organoleptik
Kimia
Total
Warna Aroma Rasa Tekstur Air
4
4
1
4
2
15
3
4
2
3
1
13
2
2
2
2
1
9
3
2
4
2
2
13
3
3
3
2
2
13
2
3
1
1
2
9
2
1
2
2
4
11
2
2
4
1
4
13
1
1
3
1
4
10

Berdasarkan penentuan produk terpilih menggunakan metode skoring didapatkan hasil yaitu
a1b1dengan perbandingan tepung sorgum dan tepung umbi ganyong 70:30 serta konsentrasi GMS
0,5%, dengan kadar air 2,92%. Hasil perlakuan terpilih kemudian dilakukan analisis kimia yaitu
kadar karbohidrat (pati), protein, lemak, yodium, Fe, daya serap air, texture analyzer, serta analisis
TPC dan E.Coli.
3.3. Produk Tepilih
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Respon perlakuan terpilih dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbandingan tepung labu
kuning dengan tepung sorgum terhadap respon kimia pada produk. Hasil analisis kimia perlakuan
terpilih dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Analisis Kimia Perlakuan Terpilih
Hasil
No
Pengujian
SNI
a1b1
1 Kadar Air
Maks. 5
2,92 %
2 Protein
Min. 5*
6,125%
3 Lemak
Min. 9,5
9,6013 %
4 Pati
Min. 70
74,3571 %
5 TPC (Total Plate Count)
2,20x102cfu/g
6 E.Coli
0,0 APM
7 Fe
42,041 ppm
8 Yodium
30-80 ppm
65,804 ppm
Sumber : SNI 01-2973-1992 , *SNI -2973-2011
3.3.1. Analisis Kadar Protein Cookies
Protein adalah suatu senyawa organik yangmempunyai berat molekul besar antara
ribuanhingga jutaan satuan (g/mol). Protein merupakansumber asam amino yang mengandung
unsurC,H,O dan N yang tidak dimiliki oleh lemak dankarbohidrat (Winarno, 1997).
Hasil kadar protein pada sampel terpilih yang terkandung pada cookies yaitu 6,125%. Hasil
tersebut telah sesuai dengan SNI syarat mutu cookies tahun 2011 yaitu 5%. Kandungan protein
yang tinggi cenderung akan menghasilkan cookies yang lebih keras serta tekstur dan permukaan
yang lebih kasar.
Penambahan tepung sorgum, tepung umbi ganyong, telur serta susu yang juga mengandung
protein dapat meningkatkan kadar protein yang ada pada produk cookies yang dihasilkan. Kadar
protein tinggi akan meningkatkan daya serap air sehingga tekstur cookies yang dihasilkan akan
kokoh. Tekstur suatu produk berkaitan dengan kadar air dan kadar protein di mana semakin tinggi
kadar protein akan semakin menyerap air. Menurut Sultan (1969) dalam Makmoer (2006), daya
serap air tergantung dari mutu protein dan jumlah kandungan asam amino polar dalam protein
tepung.
3.3.2. Analisis Kadar Lemak Cookies
Lemak didalam makanan memegang peranan penting ialah lemak netral (glycerin).Lemak
memiliki efek shortening pada makanan yang dipanggang seperti biskuit, kue kering dan roti
sehingga menjadi lezat dan renyah. Lemak akan memecah struktur kemudian melapisi pati dan
gluten, sehingga menghasilkan kue kering yang renyah (Haryanto, 2009).
Hasil kadar lemak pada sampel terpilih yang terkandung pada cookies yaitu 9,6013%. Angka
tersebut telah sesuai dengan SNI syarat mutu cookies tahun 1992 yaitu minimum 9,5%. Hal ini
disebabkan oleh adanya penambahan margarine yang mengandung kadar lemak yang tinggi.
Menurut Hui (1996), margarine terdiri dari 80-81% total lemak.
Menurut Matz (1978), didalam Haryanto (2009), menyatakan bahwa lemak dapat
memperbaiki struktur fisik seperti pengembangan, kelembutan, tekstur dan aroma. Tingginya kadar
lemak disebabkan oleh bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies yang cukup tinggi seperti
margarin ataupun kuning telur.
Kemampuan (mutu) pengkriman lemak merupakan hal yang penting karena saat pengkriman,
lemak akan memerangkap dan menahan sel-sel udara (Lopulalan, 2008). Waktu pencampuran yang
berlebih akan merusak susunan yang terbentuk sehingga pengembangan cookies akan menurun.
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Derajat pengembangan berpengaruh terhadap tekstur produk. Produk yang lebih mengembang akan
memiliki tekstur yang lebih renyah.
3.3.3. Analisis Kadar Karbohidrat (Pati) Cookies
Karbohidrat (pati) adalah salah satu komponen penting dalam menentukan besarnya nilai
daya serap air. Pati merupakan senyawa yang bersifat hidrofilik. Granula pati memiliki kemampuan
menyerap air yang sangat besar karena jumlah gugus hidroksil pati yang sangat besar, oleh karena
itu semakin tinggi pati maka kadar airnya semakin besar.
Karbohidrat berperan dalam menentukan karakteristik bahan makanan seperti warna, rasa,
dan tekstur. Menurut Andarwulan, dkk (2011), karbohidrat mengandung gula pereduksi yang
berperan dalam reaksi pencoklatan non enzimatis (maillard) apabila bereaksi dengan senyawa yang
memiliki gugus amino seperti protein.
Hasil kadar karbohidrat (pati) pada sampel terpilih yang terkandung pada cookies yaitu
74,3571%. Hasil tersebut sudah memenuhi SNI syarat mutu cookies tahun 1992 yaitu minimum
70%. Hal ini kemungkinan terjadi karena kadar karbohidrat yang dikandung dalam bahan baku
tepung sorgum dan tepung umbi ganyong cukup tinggi, yaitu 66,9453% dan 71,1504%.
Kadar karbohidrat dihitung secara by difference dipengaruhi oleh komponen nutrisi lain yaitu
protein, lemak, air, dan abu, semakin tinggi komponen nutrisi lain maka kadar karbohidrat semakin
rendah dan sebaliknya apabila komponen nutrisi lain semakin rendah maka kadar karbohidrat
semakin tinggi.
3.3.4. Analisis Total Plate Count dan E.Coli Cookies
Aspek mikrobiologi mempunyai peranan penting dalam penilaian mutu produk pangan,
karena beberapa jenis produk pangan cepat mengalami penurunan mutu akibat aktivitas
mikroorganisme. Oleh karena itu, dilakukan pengujian jumlah mikroba total dalam produk cookies.
Data hasil jumlah mikroba dan E.Coli pada cookies dapat dilihat pada Tabel 22, dimana dari
tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah mikroba pada cookies yaitu sebesar 2,20x102cfu/g.
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba adalah penyediaan nutrient yang sesuai untuk
kultivasi bakteri, faktor fisik dan juga faktor kimia. Meskipun medium yang digunakan beragam,
namun mikroba mempunyai kebutuhan dasar yang sama yaitu meliputi air, karbon dan mineral.
Menurut Fardiaz (1992), semakin lama waktu penyimpanan, jumlah mikroorganisme
semakin bertambah, hal ini juga terjadi pada suhu yang berbeda, karena suhu merupakan ekstern
dari berkembangnya pertumbuhan mikroorganisme, karena setiap mikroorganisme memiliki suhu
minimum, optimum dan maksimum.
Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-2973-1992) yaitu cemaran mikroorganisme
pada cookies adalah maksimal 1x106, maka berdasarkan hasil yang didapatkan dapat disimpulkan
bahwa cookies yang dihasilkan masih aman untuk dikonsumsi karena masih memenuhi standar
yang ditentukan.
Pengujian E.Coli juga dilakukan terhadap cookies yang dihasilkan, dimana hasil yang
didapatkan adalah 0,0 APM. Hal ini juga telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 012973-1992) yang menyatakan bahwa standar E.Coli pada cookies adalah negatif. Hal ini mungkin
terjadi karena proses pengolahan telah menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang
Baik). Sehingga produk cookies yang dihasilkan termasuk pangan yang bermutu, layak dikonsumsi,
dan aman bagi kesehatan.
3.3.5. Analisis kadar Yodium Cookies
Berdasarkan hasil pengujian kadar yodium didapat persentase penurunan dari jumlah
yodium yang ditambahkan hingga kadar yodium yang ada pada produk cookies yang dihasilkan.
Dimana kandungan yodium yang ditambahkan sebelum dilakukan pencampuran dan pemanggangan
adalah sebanyak 296,729 ppm kemudian setelah proses pengolahan menjadi 47,767 ppm sehingga
penurunan yang terjadi adalah sebesar 83,90%.
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Hasil di atas telah memenuhi standar SNI No. 01-3556 tahun 2000, yang menyatakan bahwa
yodium yang ditambahkan dalam garam adalah sebanyak 30-80 mg KIO3/kg garam atau (30-80
ppm).
Berdasarkan data di atas menunjukkan kandungan akhir dan penurunan yodium pada
cookies. Berkurangnya kadar yodium disebabkan adanya proses pemanasan saat pemanggangan.
Proses pemanasan akan mengurangi kestabilan KIO3dalam cookies. Seperti pada penelitian Nurani
(2008), menyebutkan bahwa teknik pengolahan dengan pemberian garam di akhir memiliki
KIO3lebih banyak dibandingkan pemberian garam di awal pengolahan. Hal ini dapat dikarenakan
pemberian garam diawal lebih banyak terjadi penguapan karena suhu panas pemasakan, sehingga
lebih banyak yang menguap. Hal ini sesuai dengan sifat KIO3yaitu mudah menguap pada suhu
panas.
Menurut Yogaswara (2008) menyatakan bahwa kehilangan iodium disebabkan karena sifat
iodium, yaitu mudah larut dalam air, mudah menguap serta mudah rusak bila terkena cahaya atau
panas.
Penurunan ini diakibatkan ketika proses pelarutan KIO3 terdisosiasi menjadi ion K+dan IO3(iodat). Akibat proses pemanasan, iodat berubah menjadi iodium. Iodium memiliki sifat yang
mudah teroksidasi karena pengaruh pemanasan, sehingga kadar iodium dalam cookies ikut
menurun. (Wihardika, 2015)
KIO3 dengan suhu tinggi akan terurai menjadi I2kemudian I2 akan menguap selama proses
penyimpanan dan pemasakan. Kinetika (perubahan) kemunduran mutu sangat penting baik dalam
proses pengolahan maupun distribusi pangan. (Cahyadi, 2004)
3.3.6. Analisis kadar Fe Cookies
Berdasarkan hasil pengujian kadar Fe (zat besi) didapat persentase penurunan dari jumlah
awalFe yang ditambahkan hingga kadarFe yang ada pada produk cookies yang dihasilkan. Dimana
kandungan Fe yang ditambahkan sebelum dilakukan pencampuran dan pemanggangan adalah
sebanyak 92,105 ppm kemudian setelah proses pencampuran menjadi sebesar 51,53%, setelah
pemanggangan menjadi 42,041 ppm sehingga penurunan yang terjadi berturut-turut adalah sebesar
44,05% dan 54,355%.
Hasil di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan dari jumlah Fe yang ditambahkan
sampai dengan akhir proses pengolahan. Menurut Palupi (2010), sebenarnya secara umum mineral
lebih tahan terhadap proses pengolahan dan selama penyimpanan dibandingkan vitamin.
Faktor lingkungan juga mempengaruhi kerusakan zat besi, diantaranya adalah panas, udara,
cahaya dan kelembaban. Stabilitas zat besi tergantung dari beberapa faktor diantaranya adalah sifat
alami bahan pembawa, ukuran partikel serta paparan terhadap panas, kelembaban dan udara. Maka
dapat disimpulkan bahwa penurunan kadar Fe setelah proses pemanggangan terjadi karena adanya
penggunaan suhu tinggi yaitu 160°C.
Penurunan kadar Fe sebelum proses pemanggangan atau ketika masih dalam bentuk adonan
dapat terjadi karena proses pencampuran yang kurang sempurna, atau hilang ketika proses
pencampuran (mixing) menggunakan mixer karena salah satu sifat kimia dari zat besi adalah mudah
bereaksi dengan oksigen.
3.3.7. Analisis Kekerasan dan Kemudahpatahan (Texture Analyzer)
Hardness (Kekerasan) dan fracturability (kemudahan dipatahkan) dipandang sebagai dua
indikator penting dalam menganalisis tekstur makanan terutama dalam produk-produk baked seperti
roti dan biskuit (Pratama dkk., 2014). Kekerasan dapat diukur dengan cara merekam gaya
maksimum yang dibutuhkan untuk menekan suatu bahan. Sedangkan kemudahan untuk dipatahkan
diukur dengan mengkalkulasi gaya dan jarak yang dibutuhkan untuk menekan bahan sampai
terjadinya crack (keretakan). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil yang dapat
dilihat pada Tabel 4
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No
1
2

Tabel 4. Hasil Pengujian Texture Analyzer Terhadap Cookies
Parameter Analisis
Hasil Analisis Satuan Hasil
Metode
Pengujian
Kekerasan
2792,15
gForce
Kompresi
Kemudahpatahan
19,00
mm

Menurut Gaines et al (1992), kadar protein (gluten) dan kemampuan mengikat air
berpengaruh pada kekerasan cookies. Makin tinggi kadar protein, makin tinggi kekerasan cookies.
Menurut Burt dan Fearn (1983) didalam Belinda (2009), selama pemanggangan panas berpenetrasi
dengan cepat pada bagian bawah dan atas cookies, menyebabkan hilangnya gas pengembang dan air
pada bagian tersebut. Penetrasi panas ke bagian dalam cookies lebih lambat, memungkinkan
terbentuknya lebih banyak rongga udara. Makin lambat air tertahan, memungkinkan makin banyak
pati tergelatinisasi pada bagian tengah cookies. Jumlah rongga udara yang terbentuk dan gelatinisasi
pati dipengaruhi oleh kecepatan perpindahan panas ke dalam cookies dan kecepatan hilangnya air.
Makin banyak panas yang masuk, makin banyak rongga udara yang terbentuk dan lebih banyak pati
yang tergelatinisasi. Hal ini akan mempengaruhi struktur remah pada cookies.
Menurut Winarno (1981), tekstur dapat dipengaruhi perbandingan amilosa dari tepung atau
pati yang digunakan. Komposisi amilosa setiap pati berbeda-beda dan sangat menentukan sifat
pengembanganya.Kandungan gula pada bahan juga sangat mempengaruhi tekstur produk cookies
yang dihasilkan. Menurut Matz (1978), jumlah gula yang ditambahkan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap tekstur, penampakan produk, dan flavor. Sifat adonan dan respon adonan
terhadap kondisi oven juga berkaitan dengan tipe dan jumlah gula yang ditambahkan.
Tekstur dari cookies juga dapat dipengaruhi oleh kadar air produk. Cookies memiliki kadar air
1- 5% dan Aw yang rendah sehingga menurut Pratiwi (2008), kekerasan merupakan fungsi dari
jumlah air yang terikat pada matriks karbohidrat. Kandungan air yang tinggi membuat cookies lebih
keras dan sulit untuk dipatahkan sehingga menyebabkan tekstur kurang disukai. Semakin tinggi
kadar air maka tekstur produk semakin tidak renyah begitu pula sebaliknya.

IV KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai
berikut :
6. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan produk cookies terpilih berdasarkan nilai rata-rata
analisis statistik metode skoring terhadap respon kimia dan respon organoleptik adalah
perlakuan a2b1dimana formulasi yang terpilih ada formulasi II dengan lama pemanggangan
selama 10 menit. Kadar air produk cookies yang dihasilkan yaitu sebesar 2,86%.
7. Perbandingan tepung sorgum dengan tepung umbi ganyong berpengaruh terhadap mutu cookies
meliputi respon kimia yaitu kadar air serta respon organoleptik yaitu atribut warna, aroma dan
tekstur, namun tidak berpengaruh terhadap rasa cookies yang dihasilkan.
8. Konsentrasi GMS yang ditambahkan berpengaruh terhadap mutu cookies dengan respon
organoleptik yaitu tekstur, namun tidak berpengaruh terhadap respon kimia yaitu kadar air dan
respon organoleptik yaitu atribut warna, aroma dan rasa.
9. Interaksi antara perbandingan tepung sorgum dengan tepung umbi ganyong serta penambahan
GMS tidak berpengaruh terhadap respon kimia dan respon organoleptik
10. Hasil penelitian utama produk cookies terpilih berdasarkan nilai rata-rata analisis statistik
metode skoring terhadap respon kimia dan respon organoleptik adalah perlakuan a1b1dengan
perbandingan tepung sorgum dan tepung umbi ganyong sebanyak 70:30 dan konsentrasi GMS
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sebanyak 0,5%. Perlakuan tersebut memiliki nilai kadar air sebesar 2,92%, kadar protein
6,1255%, kadar lemak 9,0613%, kadar pati 74,3571% dan TPC sebanyak 2,20x102cfu/g serta
jumlah E.Coli yaitu 0,0 APM.
10.2 Saran
Saran yang dapat disampaikan terhadap hasil penelitian ini apabila terdapat penelitian
lanjutan adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh dari ukuran partikel tepung yang
digunakan pada pembuatan cookies, sehingga tidak menghasilkan tekstur sandy (berpasir).
2. Perlu dilakukan optimalisasi metode pencampuran pada pembuatan cookies, sehingga
menghasilkan cookies yang sesuai denganyang digemari masyarakat.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai umur simpan dan pengemasan pada produk
cookies tepung sorgum dan tepung umbi ganyong.
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Abstract. The making banana flakes using ripe banana flour had disadvantages on its physical
properties, causing the product to be highly hygroscopic. Therefore the formulation needs addition of
other starch to improve the physical properties of banana flakes.The purpose of the research was to
determine the type and concentration of fillers best used for banana flakes, and to increase utilization
of ripe Ambon banana’s flour as local material. The aim of the research was to determine the type and
concentration of the fillers to make the best banana flakes.The research consisted of preliminary
research and main research. Preliminary reserach aimed to determine the main formulation for the
banana flakes to be used on the main research. The selected formulation consisted of 46,09% of
banana flour, 18,43% of skim milk, 18,43% of whole of egg, 11,52% of sugar, 0,92% of baking
powder and 4,61% of rice flour as its fillers. Baking time was 20 minutes with 120oC oven
temprature. The responses of the research were including physical and chemistry respons. Physical
responses included hardness test, water absortion index (WAI) and water solubility index (WSI).
Chemistry responses included were moisture content using Randomized Block Design (RAB) two
factor which were fillers type and fillers concentration with three refrain. Product selection using de
Garmo’s index of effectiveness. Selected products from the test used for chemical analysis. Selected
sampel from main research was 15 % addition of rice flour 15% with 3,24% of ash, 3,19% of crude
fiber, 7,35% of protein, 2,14% of fats and 83,45% of carbohydrate.

Keywords—Flakes, banana flour, fillers

1. Introduction
According to Mathews [1], skipping breakfast time can cause a negative effect for the body. This is due to a
low blood sugar levels that automatically lowing the blood pressure and weaken the nerve impulses so the
body would limp and causing the decreased the passion for work.Therefore, breakfast is somehow needed as
the source of calories to increase the levels of the blood sugar.
Breakfast is very important as an energy source, not only for adults but also for children to support the
developments of their brain. For the children having a breakfast will help them to be able to concentrate and
more active in school, so there is a probability that they’ll become smarter. The benefit of having a breakfast
will also reduce the risk of micronutrient deficiency problems, especially vitamins and minerals that
supported its developments.
Breakfast contribute about 25% of daily energy that consist of about 450-500 calories and about 8-9
grams worth of proteins [2]. A breakfast that contains 25% of nutritional needs a day is part of the
compliance the balance of nutrition and also can affect the thinking process and activated of a person
throughout the day, even more so in children of growing age. [3]argued that about 18,05% Indonesian kids
always skipping breakfast.
Many factors that make it difficult for kids to eat breakfast such as the difficulty of waking up in the
morning, the number of parents who works in the morning cause limited time to prepare a breakfast. To
compromise with the problems that, it is necessary to make a breakfast menu that requires an easy and fast to
prepare and also attract children for having them. One of the suitable food products is the flake-shaped food
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products. This is due to the changing lifestyle of the society that demands everything in a fast-paced and
practical, no exception to the foods, so the demand for fast-served breakfast such as cereals is increasing.
Today most breakfast foods are made from cereals such as wheat, corn, and rice. Though breakfast food
can also be made from fruit as a source of fiber and vitamins. Materials selection for mixed-formulation
(composite) is important to produce good product [1]. One type of fruit that can be used as a breakfast meal
is a banana. According to [4], banana is one of the fruit that enriched with nutrition, carbohydrate, vitamins,
and mineral sources.
In additions for being a source of carbohydrates, bananas also have a good nutritional content of vitamins
(pro-vitamin A, B, and C) and minerals (potassium, magnesium, phosphorus, iron, and calcium) are
important for the body [5]. Banana is one of the distinguished fruit that found in Indonesia and become one
of the fruits that the productivities is always increasing every year. But the people’s consumption is not so
much.
The growth productivity of banana in Indonesia started since 1980-2013 also tend to increase. If the 1980
production of banana in Indonesia was amounted 1.98 million tons, then in 2013 has reached 6.28 million
tons. The increase of banana production during this period has reached 3.94% per year, where the growth in
Java is slightly higher. In 1980-2013 banana production in Java, reached 61.22% of Indonesia’s total banana
production, while the total production from outside java was 38.78% [6].
Based on the data from the SurveiSosialEkonomiNasional (SUSENAS) that conducted by
BadanPusatStatistik (BPS), the consumption of bananas tends to decreased in the last five years, about
1.80% per year. According to the Ministry of Agriculture data, the consumption of Plantain and Ambon’s
bananas is generally higher than the other bananas. Ambon’s banana consumption in Indonesia 2012 is 1.825
kg/capita per year while in 2013 it decreased to 1.251 kg/capita.
Ambon’s banana is one of the fruit that contains many nutrients and has a distinctive flavor and aroma,
yet also easily damaged so it needs to be processed into a durable meal, easy to store, and easy to consume.
One way to make the Ambon’s banana become a durable material is turning it into a banana flour [7].
The flour from Ambon’s bananas can be used as a substitution or even as basic ingredient in the
manufacture of various foods. For example, making flakes from Ambon’s banana is a way to make food
diversification and also can be an alternative for breakfast which also can be a source of nutrition for
children that answered the problem about the breakfast preparation for children.
One of the most prominent characteristics of flakes is crispness. Therefore, it is necessary to add a fillers
material that can improve the characteristics of the flakes. According to [8], fillers properties dispersed in a
water rapidly, high solubility, low hygroscopic, able to form ‘body’, low browning but strongly binding with
any main materials.
One of the character of cereal products that desired by consumers in general is its crispness, so cereals can
last longer after the addition of milk. This condition can be achieved by the addition of starch in the form of
the flour, whether modified or not [9].
2. Materials and Methods

2.1. Materials

The materials used for making Banana Flakes are banana flour from Ambon’s banana, sugar, eggs, baking
soda and high-calcium skim-milk. The materials that used for chemical analysis are aquadest, kjedahl salt,
H2SO4 (p), NaOH, zinc granule, HCl, PP and the n-hexan indicator.

2.2. Tools

The tools that used in making the Banana Flakes are weighing plastic, digital scale, Philips’s mixer with
speed at 1, oven deck, baking sheet paper, dough sheeter, two spatulas, scissors, and baking sheets. The tools
that used for chemical analysis are kjedahl flasks, boiling stones, Bunsen, tripod, pumpkin powder,
distillation apparatus, titration apparatus, soxhlet, reflux, desiccator, filter paper, cups, oven, furnace, thimble
paper and centrifugator.

2.3. Method
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This research was using the Randomized Group Design which was arranged in a factorial way into two
factors, each factor consists of three levels of treatment. The first factor is fillers type with rice flour, corn
flour and modified cassava flour. The second factor is the concentrating the fillers with 5%, 10%, and 15%
levels of concentrate. From these two factors, nine treatments were obtained and each treatment was repeated
three times, then 27 tests were obtained each. Before beginning the main research, we did the preliminary
research first to support the main research.

2.4. Preliminary research
This research involves making Banana Flour from the ripest banana to verify and modify the structure of the
Ambon’s Banana flour. According to [10] on The Effect of the Addition of Dextrin and Egg-whites on the
Quality of Ripe Banana’s Flourwhich has been done by Development Center For Appropriate Technology in
its previous activities in 2015. Then conducted the trial and error process with some formulations that have
been designed to get the best formulation to assessed the best descript formulation, which physically seen
from the stickiness of the dough to the dough that is not so sticky, until deciding the best dough that easy to
be shaped in many forms, the crispness, the fractures, colors, flavors and aroma differences when other
ingredients were added or when the roasting time and temperature changes.

2.5. Main research
The main research is a follow-up study from the preliminary study which includes, treatment design,
experimental design, analysis and response designs. The main research also does an observation of the effect
of the type of water and the concentration of the fillers towards the water content, water absorption index,
water solubility index, and the thickness of the banana flour. The best sample was selected by using [11]
method. The formulation that used for making the banana flakes are the banana flour from the ripest
Ambon’s banana, sugar, liquid skim milk, egg, baking powder, rice flour, corn flour and modified cassava
flour with three levels treatments, 5% (w/w) 10% (w/w) and 15% (w/w).
3. Results and discussion

3.1. The Preliminary research

The process of making Ambon’s banana flour that conducted by [10] which includes stripping, burial, and
drying for 24 hours with 55oC. While in this research, the making of Ambon’s banana flour was modified by
adding the anticackingor calcium three phosphate.
The trial and error of the banana flakes begins by trying some commonly used ingredients for making
flakes. Whereas this research, making the mana flakes were using materials such as Ambon’s banana flour,
eggs, sugar, skim milk, baking powder and three types of flour (corn’s, rice’s, and modified cassava flour)
which used as a fillers materials.
We conducted 10 different trial and error formulations with 50% of banana flour, 12,5% of sugar, 20% of
skim milk, 20% of eggs, 1% of baking powder and 5% of fillers materials. This formulation was set to 100%
formula so it wouldn’t change the ratio of each ingredients. This formulation was used as a reference for the
main research, which in the main research the type and the concentration of the fillers will be stretched to see
the effect to the banana flakes

3.2. The Main research
3.2.1. Water content
Watercontent is very important in determining the durability of the food, because it affects physical,
chemical, microbiological, and enzymatic changes [12]. Based on the result of the research, the average
water content on 9 treatments of the Banana Flakes with 3 times repetitions were ranged from 3.82% –
5.37%. More data can be seen in the Table 1 below.

Table 1. Mean Value of the bananaflakes watercontent
Types of fillers
Concentration of fillers
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A1 (Rice Flour)
A2 (Corn Flour)
A3 (Modified-Cassava Flour)

B1
(5%)
5.37
4.82
5.36

B2
(10%)
4.66
4.77
4.82

B3
(15%)
3.82
4.64
4.75

The result of the content of the water test, shows that the type of fillers, the interaction between the type
of filler and the concentration of the fillers has no significant effect. Whereas the concentration of the used
fillers indicates a significant effect. Different concentration to the different of moistures of the banana flakes
the further tested by Duncan that shows in the Table 2 below.

Table 2. The Effect of fillersconcentration on watercontent of bananaflakes
Average Water Content
Significance level
Concentration of Fillers
5%
B3 (Con.of 15%)
4,40
a
B2 (Con. of 10%)
4,75
a
B1 (Con. of 5%)
5,18
a
The higher concentration of the added ingredients will somehow decrease the water content of the water.
This may be due to the differences in starch and protein that contain in each added fillers. The higher
concentration of the added ingredients, the more starch and protein contained in the material, the water
content of the material will be lower. This is due to the more water that is bound in the material and the free
water content will be lower.
Water content is related to the protein content, where water will be bound by proteins through hydrogen
bonds. At the time of cooking, the starch molecules will bind with the proteins through hydrogen bonds.
Because of the weakening of these hydrogen bonds, water molecules can infiltrate between protein and
starch molecules, so that at the cooling time the reinforcement of hydrogen bonds between hydrogen starch
molecules involves strongly bonded water molecules is difficult to be released by evaporation or drying. The
free water content can easily disappear when evaporation occurs, whereas bound water is difficult to be freed
in such a way [13].
3.2.2. The Crustiness
The crustiness of the product might be affected by the ration of amylose and amylopectin to the feedstock.
[14] explains that amylopectin in starch has high adhesive properties, so the higher amylopectin level in the
raw materials used will cause higher compactness of a product.
Based on the results of the research, the average crustiness with 9 (nine) banana flakes treatment with 3
(three) repetitions are ranged between 247.48gf - 340.50gf. More data can be seen on Table 3.

Table 3. Mean value of crustiness responses
Concentration of fillers
Types of fillers
B1
B2
B3
(5%) (10%) (15%)
A1 (Rice Flour)
247.48 257.67 256.41
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A2 (Corn Flour)
A3 (Modified-Cassava Flour)

292.8 317.77 306.36
340.59 290.51 300.94

The results of the crustiness test showed that the type of fillers, the concentration of the added fillers and
the interaction between the type of fillers and the concentration of the used fillers was not significantly
different. However, from the table 3 we see that the average of crustiness on the treatment shows that the
trend is rising at each concentration. This can be attributed to the higher concentration of the ingredients
cultivated in the material, the higher the starch content is contained in the material as well as the amylose and
amylopectin levels. If the higher amylose and amylopectin content, the faster the water absorbent material
causes the product to become crusty.
According to [15] amylopectin will turn the food product to a light, porous, crisp, and crunchy one.
Amylose tends to produce the crustiness products and blooming processes occur in a limited way. According
[16] if the amylose levels are high then the starch will be dry, less adhesive and tend to absorb water
(hygroscopic). According to [13] the water content in food also affects the fracture of the flakes. The
presence of water in the intercellular cavities of a material can decrease the stiffness of the cell so that it will
decrease the crispness of the product.
3.2.3. Water absorption index (WAI)
According to [17] states that Water Absorption Index (WAI) indicates the ability of the material to be able to
interact with water. Based on the results of the research, the average water absorption index has been
performed with 9 (nine) banana-flakes treatment with 3 (three) repetitions ranging from 1.92 to 2.18 ml / g.
The Water Absorption Index (WAI) test indicates that the type of fillers and concentration there is no effect
or significance is not significantly different of type of fillers or concentrations, whereas for the interaction
between fillers type and fillers concentration gives a real or significant different effect. The interaction effect
between factor A and B can be seen in Table 4.

Table 4. The Effect of the types of fillers interaction and fillers concentration response to
water absorption index banana flakes
Concentration of fillers
Types of fillers
B1 (5%)
B2 (10%) B3 (15%)
b
a
b
A1 (Rice Flour)
2,08
2,12
2,18
a
a
a
b
a
a
A2 (Corn Flour)
2,05
2,06
2,03
a
a
a
a
a
a
A3 (Modified-Cassava Flour)
1,92
2,08
2,05
a
b
b
Notes: the uppercase letters read vertically, lowercase letters read horizontally. Each of the same
letters shows no significant difference at the 5%
Table 4 shows that the type of rice flour fillers is not significantly different in the addition of
concentrations of 5%, 10%, and 15%. Likewise, corn starch fillers were not significantly different at the5%,
10% or 15% concentrate. While the modified cassava flour fillers the addition of 10% and 15% concentrate
was not significantly different, but in 5% concentrate was significantly different. This can be attributed to the
starch content contained in modified cassava flour is slightly [18] ranged from 67.77% compared to rice
flour and corn flour.
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In the 5% concentrate treatments, the rice flour and the corn flour was not significantly different but on
modified cassava flour was significantly different. As for the 10% concentrate, the addition of rice flour,
corn flour and modified cassava flour were not significantly different. Also in the concentration of 15% corn
flour and modified cassava flour was not significantly different, except for the rice flour. This can be caused
by the starch content of rice flour is slightly higher than modified cassava flour and corn flour, ranges from
76% to 82% [19].
If we highlighted the average of each concentration, although only slightly, this happened due to the
increasing concentration of the added fillers rising the starch content contained in the material that causes
more water absorption, hence the more concentration of starch added and the more water were absorbed then
the swelling of the starch is even greater causing the product to be developed (puffed) and facilitate the
structure of slabs or pieces of the dough and make the product more crunchy.
The higher level of the flakes starch then the water absorption value will increase due to the more
gelatinization of starch. The higher the starch content in a product, the water absorption also tend to be
higher. This is because the starch granules have a very large water-absorbing capacity because the amount of
hydroxyl starch groups is very large [13].
When compared between the three flours (rice flour, corn flour and modified-cassava flour), the content
of starch in the rice is ranging from 76 - 82% [19]. The Amylose content in rice is about 25% and the
amylopectin is about 75%. According to [20] corn flour has a content of 72-73% starch. According to [18]
modified-cassava flour has starch of 67.77%. According to [21] maize contains amylose 25-30% and
amylopectin 70-75%, while amylopectin content in modified-cassava flour 75% and amylose of 25%. Based
on the average data of starch content, modified-cassava flour starch has the lowest content compared to rice
flour and corn flour, as well as its amylopectin content so that the water absorption index value of modifiedcassava flour is lower than rice and corn flour.
Factors such as amylose-amylopectin ratios, molecular weight distributions and chain lengths, and the
degree of branching and conformations determines the swelling power and solubility [22]. Swelling power is
the increase of the volume and the maximum weight of starch during the process in the water. Swelling
power shows the ability of starch to expand in water. The higher swelling power means that the ability of
starch to expand in water is high as well [23]. Swelling is a trait that influenced by amylopectin [24]. A high
proportion of the branch chain amylopectin has contributed to an increase in swelling value. In addition,
there is a negative correlation between swelling power and amylose levels, swelling power decreases with
increasing amylose levels [24].
3.2.4. Water solubility index (WSI)
The Water solubility index shows the ability of material to soluble with water that seen by the large number
of particles (g) dissolved in a certain amount of water (ml) [20]. Based on the results of the research, the
average water solubility index with 9 (nine) treatments of banana flakes with 3 (three) times of repetitions
were ranged from 0.223 g / ml - 0.249 g / ml. Water Solubility Index (WSI) test indicates that type of fillers,
fillers concentrations and the interaction between the type of fillers and the concentration of fillers indicates
that there is no effect which means the treatment not differs markedly. The average value of each treatment
can be seen in Table 5.

Table 5.Mean value of the watersolubilityindexinbananaflakes
Concentration of fillers
Types of fillers
B1
B2
B3
(5%) (10%) (15%)
A1 (Rice Flour)
0.233 0.238 0.245
A2 (Corn Flour)
0.223 0.249 0.249
A3 (Modified-Cassava Flour)
0.228 0.236 0.248
The average value of each concentrations, shows that the WSI levels was increasing after the 5% addition
of flour, but has no effect after the 10% or 15% addition. The more addition of the fillers concentration, the
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level of starch is higher as well as the amylose level. By comparing the type of flours, the rice flour has the
level of 76% - 82% of starch [19], it’s higher than the starch of wheat, corn or modified-cassava flour. The
content of amylose in rice is about 25% and about 75% worth of amylopectin.
According to [20] corn has a content of 72-73% starch. On the other hand, modified-cassava flour has
67.77%. According to [21] maize contains amylose 25-30% and amylopectin 70-75%, while the content of
amylopectin in modified-cassava flour 75% and amylose 25%.
The higher the starch content added in the ingredients, the value of WSI is also increasing because of the
amylose level’s contained in the material. According to [16] if the amylose levels are higher, then the starch
will be dry, less adhesive and tend to absorb more water (hygroscopic).
Water solubility is associated with the proneness of the water molecules to interact with the granule
molecules in starch and replace the hydrogen interactions between the molecules so that the granules will be
easily absorb water and have a high development. The existence of such development will suppress the
granules from the inside so that the granules will break and the starch molecules, especially amylose will
come out [25]. According to [26] when the starch molecule is completely hydrated, its molecules begin to
spread to the outer media and the first out is the amylose molecules that have short chains. The higher the
temperature the more starch molecules will come out of the starch granules. During the heating process, the
starch granules will start to breakdown, and the starch with the higher amylose content will release more
amylose
3.2.5. Selected sample
The products were selected based on [11] method. Response variables included in this method are moisture
content, crustiness, water absorption index and water solubility index. Based on the effectiveness test using
[11] method, there is a rank of treatment from one to nine as shown in Table 6.

Rank Order
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Table 6.Ranks of DeGarmoeffectivenesstest
∑Nh Sample Code
Details
0.315 A1B3
15% of Rice Flour
0.271 A1B2
10% of Rice Flour
0.257 A2B1
5% of Corn Flour
0.231 A1B1
5% of Rice Flour
0.225 A3B2
10% of Modified Cassava Flour
0.153 A3B3
15% of Modified Cassava Flour
0.140 A2B3
15% of Corn Flour
0.132 A2B2
10% of Corn Flour
0.086 A3B1
5% of Modified Cassava Flour

Based on the tables above, we can see that the banana flakes with 15% of rice flour’s addition is the most
selected banana flakes. Then continued with the testing of ash content, crude fiber, protein, fat, and
carbohydrate levels.
3.2.6. The Result of the proximate test
The selected banana flakes product was continued with the chemical test for seeing the level of ash, the crude
fiber, fat, and carbohydrate content. The following Table is the result of the analysis.

Table 7. Banana flakes chemicalqualitytestresultwithaddition of rice flour 15%
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Parameter
Ash (%)
Crude Fiber (%)
Protein (%)
Fat (%)
Carbohydrate (%)

Value
3,24
3,19
7,35
2,14
83,45
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Abstract
The purpose of this research to determine ratio of cassava flour with canna flour and variations
concentration of glycerol mono stearate (GMS) to obtain fortified analog rice with good
characteristics. The benefit of this research were to to provide alternative food staples the societies,
meet micronutrient needs and to contribute to the development of the utilization of cassava and
canna.The research consist of research phase 1, phase 2 and phase 3. The purpose of phase 1
research to determine the best main ingredient of analog rice and chemical analysis on ingredients
(grated cassava, grated cassava-press, and canna flour). Phase 2 research is the manufacture of
fortified analog rice. The experimental design used in this research was completely randomized
block design with 3 x 3 pattern factorial and three times replicated. Experiment factorial pattern
consist of two factors, namely A factor (ratio of cassava flour and canna flour) is covered in three
levels : 90 : 10 (a 1), 85 : 15 (a 2) and 80 : 20 (a 3) and B factor (Glycerol Mono Stearate
concentration) with three levels : 0.6% (b1), 0.8% (b2) and 1.0% (b3). The result of this research
showed that the selected fortified analog rice based on organoleptic response (hedonic) were a 1b3,
with containing 7.867% of protein, 0.898% of fat, 3.06% of water, 1.961% of ash, 58.760% of
starch, 86.214% of carbohydrate, 18,650% of amylose, 40,110% of amylopectin, 0.385% of crude
fiber, 27.18 ppm of iron, 66.32 ppm of iodine, total plate count 3 x 101 cfu / g and E.coli 0.00
MPN/g.
Keywords : cassava flour, canna flour, glycerol monostearate, analog rice, analog rice fortified
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PENDAHULUAN
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan akan mencapai 271,1 juta
jiwa, dimana kebutuhan pangan semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia harus mengimpor bahan pangan
seperti beras, jagung, kedelai, kacang tanah, gula pasir, ternak hidup, daging, susu dan
produknya setiap tahun. Menurut Kementan (2017), rata-rata konsumsi beras penduduk
Indonesia (kapita/tahun) sebesar 114,6 kg/kapita/tahun. Menurut data Survei Sosial Ekonomi
Nasional Balai Pusat Statistik (Susenas BPS) pada tahun 2015 jumlah impor beras adalah
860.000 ton, pada tahun 2017 angka sementara jumlah impor beras sebesar 311.520 ton beras.
Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sangat berkaitan dengan kemiskinan. Dalam
Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai
kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya
masyarakat untuk dapat hidup aktif dan produktif secara berkelanjutan.
Pada sisi konsumsi, masih terjadi kerawanan pangan dan masih banyak masyarakat
kurang mampu yang kekurangan pangan dan gizi. Masalah gizi di Indonesia dan negara
berkembang pada umumya didominasi oleh masalah Kurang Energi Protein (KEP), masalah
Anemia Gizi Besi (AGB), masalah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), dan
masalah Kurang Vitamin A (KVA). Kekurangan zat gizi mikro banyak dijumpai di negaranegara pengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokoknya.
Pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan dan langkah strategis dan nyata dalam upaya
menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup, baik dalam jumlah maupun kualitas gizi.
Upaya penanggulangan masalah zat gizi mikro, menurut Direktur Gizi Masyarakat
Departemen Kesehatan dr Rachmi Untoro, selain dengan penganekaragaman bahan pangan
dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan gizi, juga dilakukan melalui
fortifikasi (pengayaan). Dalam perkembangannya, saat ini fortifikasi bertujuan untuk
melengkapi atau menambah komponen gizi yang tidak ada dalam rangka perbaikan gizi
masyarakat.
Zat besi memiliki peran yang sangat penting pada pembentukan hemoglobin yang
bertugas mengantarkan oksigen dari paru-paru ke otak dan seluruh jaringan tubuh (Darlan
2012). Kebutuhan Fe untuk anak-anak 7-10mg/hari, dewasa 8-18mg/hari dan ibu hamil
27mg/hari. Kekurangan zat gizi mikro besi (Iron Deficiency) dapat mengakibatkan anemia
(Soekirman dan Martianto, 2005).
Pemilihan fortifikan Fe tergantung pada jenis bahan pangan yang menjadi target
fortifikasi, karena berpengaruh terhadap efektifitas fortifikasi Fe dilihat dari besar kecilnya
availabilitas Fe (Darlan, 2012).Iodium merupakan unsur hara (mineral) yang diperlukan tubuh
manusia seperti halnya kalsium, natrium, magnesium, kalium, besi, tembaga dan sebagainya.
Kebutuhan tubuh manusia akan iodium sangat kecil yakni sekitar 100-200 µg per hari (Huzna
G.Z., Imam B.A., 1991, ICCIDD, Stanbury J.B., 1994, dan Diosady et.al., 2000 dalam Fathia,
2013). Fortifikasi iodium bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami kekurangan iodium
(GAKI).
Indonesia memiliki potensi sumber karbohidrat non beras cukup banyak seperti sagu,
aren, singkong, ubi jalar, uwi, umbi ganyong, sorgum tetapi belum dimanfaatkan secara
optimal (Samad, 2003 dalam Nisa, 2013). Bahan-bahan sumber karbohidrat ini dapat
dikembangkan menjadi beras analog sebagai salah satu langkah dalam diversifikasi.
Singkong dan umbi ganyong dapat digunakan dalam upaya meningkatkan
pengembangan pangan alternatif yang berbasis umbi-umbian sebagai bahan sumber
karbohidrat dalam pembuatan beras analog, dimana penggunaannya belum dimanfaatkan
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secara maksimal dalam pembuatan produk pangan alternatif. Singkong memiliki sifat
fungsional yang baik, tidak hanya sebagai sumber energi dan zat gizi, juga sebagai sumber
serat pangan yang baik (Widowati dan Wargiyono, 2009). Singkong kaya akan vitamin K
yang dapat menurunkan risiko osteoporosis. Selain itu, vitamin K akan melindungi dan
berperan penting dalam pengobatan pasien Alzheimer dengan membatasi kerusakan saraf di
otak. Singkong juga dapat menurunkan kadar trigliserida dan menjadi sumber serat yang
bagus, sehingga dapat menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, kanker usus besar dan
membantu mengendalikan diabetes. Dengan catatan, singkong diolah dengan cara kukus atau
rebus (Bargumono dan Wongsowijaya, 2013).
Umbi ganyong merupakan tanaman lokal Indonesia yang dapat berperan sebagai pangan
fungsional. Penganekaragaman pengolahan umbi ganyong menjadi tepung dan pati
merupakan salah satu upaya meningkatkan nilai tambah ganyong, memperpanjang masa
simpan dan mempermudah pengolahan selanjutnya (Widowati dan Damardjati, 2001).
Ganyong merupakan tanaman yang berpotensi mengandung karbohidrat dalam bentuk gula
kompleks seperti serat dan zat-zat metabolik sekunder yang diperlukan untuk kesehatan
seperti alkaloid, flavonoid, steroid dan fenolik. Pati umbi ganyong telah digunakan dalam
pembuatan nasi jagung, menghasilkan beras dengan karakteristik rasa yang lebih enak dan
pulen serta tidak mengakibatkan efek samping di perut.
Beras analog dapat digunakan sebagai alternatif solutif dalam pemenuhan kebutuhan
pangan masyarakat, dimana diversifikasi pangan ini dapat mengatasi ketergantungan
masyarakat terhadap beras. Pemerintah menargetkan peningkatan konsumsi umbi-umbian,
menurunkan konsumsi padi-padian. Namun konsumsi penduduk Indonesia pada makanan
pokok mempunyai kecenderungan hanya pada satu komoditi yaitu beras, hal tersebut
menyebabkan kebutuhan beras nasional sangat tinggi. Keadaan ini membuktikan bahwa
budaya makan nasi masyarakat susah diubah (Haryadi, 2006).
BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan beras analog terfortifikasi adalah tepung
singkong, kelapa parut, tapioka, tepung umbi ganyong, Fe-sulfat (FeSO4), Kalium Iodat
(KIO3) dan Gliserol Monostearat (GMS). Tepung singkong diperoleh dari PT. Hutama
Sukses Abadi, kelapa parut dan tapioka diperoleh dari Pasar Induk Subang, tepung umbi
ganyong diperoleh dari Ciamis, Fe-sulfat diperoleh dari CV. Medilabs Bandung, KIO3 dari
laboratorium penelitian Teknologi Pangan UNPAS Bandung, sedangkan Gliserol Monostearat
diperoleh dari PT. Sumber Berlian Kimia.Bahan yang digunakan dalam analisis kimia adalah
Na2SO4 anhidrat, HgO, selenium black, H2SO4 pekat, aquadest, NaOH 30%, Na2S2O3 5 %,
granul Zn, HCl 0.1N, fenolpthalein, NaOH 0.1N, HCl 8N, AgNO3, pelarut n-heksana, H3PO4
pekat, KI, Na2S2O3 0.05N, media padat GYEA, Brilliant Green Lactose Bile (BGLB) 2 %
Broth, Lauryl Tryptose Broth (LTB), EC Broth.
Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan beras analog terfortifikasi adalah baskom,
pisau, wadah plastik, timbangan digital quattro, pemarut, mesin press, extruder single screw.
tray dryer, dan cabinet dryer.Alat yang digunakan untuk analisis kimia adalah labu kjedahl,
batu didih, labu takar, pipet ukur, labu Erlenmeyer, destilator, lakmus merah, buret, gelas
kimia, kaca arloji, kertas saring bebas lemak, timbal ekstraksi, oven, penjepit cawan,
desikator, soxhlet, penangas air, cawan porselen, pemanas destruksi, tanur listrik, Whatmann
No.1, kuvet, Atomic Absorption Spectrofotometry (AAS), grinder, tabung reaksi, waterbath,
inkubator, blender, tabung durham, cawan petri, mikroskop dan jangka sorong.
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METODE PENELITIAN
Penelitian Tahap 1
Penelitian tahap 1 ini bertujuan untuk mengetahui bahan baku utama terbaik yang
digunakan dalam pembuatan beras analog dan analisis kimia pada bahan baku (singkong
parut, singkong parut-press dan tepung umbi ganyong). Penentuan bahan baku utama terbaik
pada beras analog ditentukan berdasarkan uji sennsori. Atribut yang dinilai adalah tekstur dan
warna.
Penelitian Tahap 2
Berdasarkan dari hasil penelitian tahap 1, maka dilakukan perlakuan untuk penelitian
tahap 2 yaitu pembuatan beras analog dengan bahan baku utama yang terpilih. Penelitian ini
terdiri dari rancangan perlakuan, rancangan percobaan, rancangan analisis, rancangan respon
dan deskripsi.
Rancangan Perlakuan
Rancangan perlakuan pada penelitian tahap 2 terdiri dari 2 faktor yaitu faktor pertama (A)
merupakan perbandingan tepung singkong dengan tepung umbi ganyong dengan 3 taraf.
Faktor kedua (B) merupakan penambahan Gliserol Monostearat (GMS) dengan 3 taraf
perbedaan konsentrasi dari Gliserol Monostearat (GMS).
Perbandingan tepung singkong dengan tepung umbi ganyong yang merupakan faktor
pertama (A) dengan 3 taraf perbedaan perbandingan yaitu : (a1) 90 : 10,
(a2) 85 : 15 dan (a3) 80 : 20, sedangkan konsentrasi Gliserol Monostearat (GMS) yang
merupakan faktor kedua (B) dengan taraf perbedaan konsentrasi yaitu:
(b1) 0.6%, (b2) 0.8% dan (b3) 1.0%.
Beras analog dibuat dari bahan dasar tepung singkong dengan tepung umbi ganyong
dengan masing-masing perbandingan diatas kemudian difortifikasi dengan zat gizi mikro.
Konsentrasi zat gizi mikro untuk masing-masing perlakuan sebagai berikut: Fe-sulfat : 156
ppm dan kalium iodat : 312 ppm.
Rancangan Respon
Rancangan respon pada penelitian ini meliputi : respon kimia, fisik dan respon
organoleptik.
Analisa kimia terhadap beras analog terfortifikasi, meliputi : Kadar air dengan metode
gravimetric.Uji sifat fisik terhadap beras analog terfortifikasi meliputi dimensi. densitas
kamba, bobot seribu butir dan Rendemen.
Uji Organoleptik
Uji organoleptik yang dilakukan terhadap beras analog terfortifikasi meliputi warna,
aroma, tekstur dan kenampakan (overall) yang paling disukai. Metode yang digunakan adalah
uji hedonik, dengan menggunakan metode ini kriteria penilaian ditentukan berdasarkan kesan
yang didapat oleh panelis terhadap sampel yang disajikan pada 30 orang panelis (Soekarto,
1985).
Penelitian Tahap 3
Penelitian tahap 3 bertujuan untuk mengetahui kandungan pada sampel terbaik dari beras
analog terfortifikasi berdasarkan respon organoleptik pada penelitian tahap 2.Sampel terpilih
dari beras analog terfortifikasi selanjutnya dilakukan analisa kimia dan mikrobiologi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian Tahap 1
Penelitian tahap I dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - Pusat
Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Subang dan Universitas Pasundan, Bandung. Pada
penelitian tahap I dilakukan analisis proksimat pada tepung umbi ganyong dan kadar air pada
singkong parut, kemudian dilakukan pembuatan beras analog untuk menentukan bahan baku
utama. Hasil analisis proksimat tepung singkong dan tepung umbi ganyong disajikan pada
Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Analisa Beberapa Tepung
Tepung Umbi
Tepung
Tepung
No
Komponen
Satuan
Ganyong
Singkong*
Singkong**
1
Kadar Air
(%, b/b)
10.2305
9.10
11.05
2
Kadar Protein
(%, b/b)
3.0902
1.10
Kadar
(%, b/b)
3
71.7292
88.20
Karbohidrat/Pati
4
Kadar Lemak
(%, b/b)
0.4271
0.50
Sumber : *Persatuan Ahli Gizi Indonesia (2009) dan **PT. Hutama Sukses Abadi (2018).
Pada pembuatan singkong parut, pengupasan singkong dilakukan secara manual,
singkong yang telah bersih dilakukan pemarutan dengan mesin parut, selanjutnya proses
pengurangan kadar air pada singkong parut dengan menggunakan mesin press dengan tekanan
5 ton. Hasil analisis kadar air pada singkong parut dan singkong parut-press disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Analisis Kadar Air Singkong Parut dan Singkong Parut-Press
Komponen

Singkong
Parut

Singkong
Parut-Press

Kadar Air
(%, b/b)

70.2422

55.7895

Penentuan bahan baku utama antara tepung singkong dan singkong parut-press dipilih
berdasarkan uji sensori terhadap tekstur serta warna beras analog yang dihasilkan. Uji sensori
dilakukan oleh peneliti dengan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.
Beras analog dengan bahan baku utama singkong parut-press memiliki warna cenderung
abu-abu dengan tekstur yang tidak rata. Sedangkan pada beras analog dengan bahan baku
utama tepung singkong memiliki warna cenderung putih kekuningan dengan tekstur lebih
rata. Dengan penurunan kandungan air dalam singkong parut-press maka penurunan terjadi
juga pada kandungan pati. Menurut Budi dkk (2013) formula harus mengandung cukup fraksi
pati yang nantinya akan tergelatinisasi dan mengikat kuat produk. Pengikatan partikel-partikel
di dalam beras analog juga bisa menggunakan pengikat hidrokoloid.Hal ini yang
mengakibatkan tekstur beras analog yang dihasilkan dari singkong parut-press tidak terlalu
rata.
Penelitian Tahap 2
Berdasarkan pada penelitian tahap I, maka dilakukan penelitian tahap II dengan
menggunakan tepung singkong sebagai bahan baku utama. Penelitian tahap II bertujuan untuk
147

mempelajari efek mandiri dan interaksi perbandingan tepung singkong dengan tepung umbi
ganyong dan konsentrasi gliserol monostearat terhadap karakteristik beras analog
terfortifikasi. Perbandingan antara tepung singkong dengan tepung umbi ganyong yang
digunakan adalah 90:10, 85:15, dan 80:20. Tepung tersebut dicampurkan dengan bahan
lainnya seperti gliserol monostearat, parutan kelapa, tapioka, fortifikan, dan air hingga
membentuk adonan. Adonan yang sudah terbentuk selanjutnya dilakukan proses ekstrusi dan
terbentuk bulir beras.
Beras analog terfortifikasi yang telah dihasilkan, selanjutnya dilakukan uji sensori secara
hedonik terhadap parameter warna, aroma, tekstur, dan kenampakan.Hasil analisis ragam
perlakuan perbandingan tepung singkong dengan stepung umbi ganyong dan konsentrasi
gliserol monostearat serta interaksi keduanya terhadap variabel sensori beras analog
terfortifikasi. Terlihat bahwa beras analog terfortifikasi pada interaksi perbandingan tepung
singkong dengan tepung umbi ganyong dan konsentrasi gliserol monostearat memiliki
perbedaan karakteristik dari segi warna. Nilai warna beras analog terfortifikasi yang
dihasilkan berada pada rentang 2.67 hingga 4.80 yang berarti tidak suka hingga agak suka
(mendekati suka) dengan nilai rata-rata sebesar 3.64. Rata-rata nilai warna tertinggi diperoleh
dari beras analog terfortifikasi dengan perbandingan tepung singkong dengan tepung umbi
ganyong 90 : 10 dan konsentrasi Gliserol Monostearat 1.0%, hal ini memberikan informasi
bahwa beras tersebut lebih disukai karena warnanya cenderung mendekati warna beras
kontrol.
Hasil uji terhadap aroma menunjukkan bahwa interaksi perbandingan tepung singkong
dengan tepung umbi ganyong dan konsentrasi gliserol monostearat (AB) menunjukkan
adanya pengaruh terhadap aroma beras analog terfortifikasi. Nilai aroma beras analog
terfortifikasi yang dihasilkan berada pada rentang 3.50 hingga 4.38 yang berarti tidak suka
hingga agak suka dengan nilai rata-rata sebesar 3.84. Rata-rata nilai aroma tertinggi diperoleh
dari beras analog terfortifikasi perbandingan tepung singkong dengan tepung umbi ganyong
90 : 10 dimana aroma tepung yang dominan akan menghasilkan aroma yang cenderung
disukai oleh panelis.
Pada uji sensori parameter tekstur terhadap beras analog terfortifikasi dinilai secara hand
feel. Beras analog yang dihasilkan memiliki tesktur yang keras.Hal tersebut dapat disebabkan
karena tekstur pada beras analog dipengaruhi oleh kandungan karbohidrat terutama pati yang
terdapat pada setiap jenis umbi-umbian dan pada masing-masing tepung terdapat perbedaan
kandungan pati, dimana kandungan pati dapat mempengaruhi tekstur suatu bahan pangan. Pati
yang terkandung dalam umbi-umbian terdiri dari amilosa dan amilopektin yang berbeda,
semakin tinggi kadar pati yang terkandung maka tekstur beras analog yang dihasilkan akan
semakin keras (Richana, 2012).
Hasil analisa variansi menunjukkan bahwa interaksi perbandingan tepung singkong
dengan tepung umbi ganyong dan konsentrasi gliserol monostearat (AB) menunjukkan
terdapat pengaruh nyata terhadap warna beras analog terfortifikasi.Nilai kenampakan beras
analog terfortifikasi yang dihasilkan berada pada rentang 2.70 hingga 4.72 yang berarti tidak
suka hingga agak suka mendekati suka dengan nilai rata-rata sebesar 3.77. Rata-rata nilai
kenampakan tertinggi diperoleh dari beras analog terfortifikasi perbandingan tepung singkong
dengan tepung umbi ganyong 90 : 10.
Kadar Air
Hasil kadar air pada beras analog terfortifikasi menghasilkan kadar air yang berbedabeda. Sesuai dengan pendapat Winarno (2004), yang menyatakan semua bahan makanan
mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, baik itu makanan nabati atau hewani.
Kandungan air dalam bahan makanan dapat mengurangi daya tahan makanan terhadap
serangan mikroorganisme yang dinyatakan sebagai aktivitas air (aw) yaitu jumlah air bebas.
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Kadar air pada beras analog terfortifikasi lebih rendah daripada standar mutu kadar air untuk
beras yang dipersyaratkan oleh Standar Nasional Indonesia (2015) yaitu maksimal 14%, hal
ini disebabkan proses pengeringan yang dilakukan pada beras analog hingga 22 jam dengan
prinsip penguapan air pada beras analog, maka akan menurunkan kadar air. Hal ini sesuai
dengan pendapat Master (1979) dalam Badarudin (2006).Hasil lainnya menunjukkan bahwa
perlakuan dengan perbandingan tepung singkong dengan tepung umbi ganyong 80 : 20 dan
konsentrasi gliserol monostearat 1% memiliki kadar air yang lebih tinggi dibandingkan
dengan perlakuan lainnya. Hasil analisa kadar air berkisar antara 3.16% hingga 5.51%.
Dengan kadar air <14 % (bb) akan mencegah pertumbuhan kapang yang sering hidup pada
serealia/biji-bijian. Kadar air dalam bahan makanan sangat mempengaruhi kualitas dan daya
simpan dari pangan tersebut. Oleh karena itu, penentuan kadar air dari suatu bahan pangan
sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan
yang tepat. Hal ini merupakan pertimbangan utama dalam pengolahan dan pengelolaan pasca
olah bahan pangan.Selain air, bahan pangan juga mengandung zat-zat lain yang bermanfaat
bagi kesehatan atau biasa disebut dengan zat-zat gizi.
Penelitian Tahap 3
Beras analog terfortifikasi yang telah diuji sensori kemudian dipilih dua sampel terbaik
menggunakan indeks efektivitas.Berdasarkan data hasil perhitungan menggunakan uji indeks
efektivitas, Selanjutnya kedua sampel terbaik tersebut dilakukan uji kimia dan uji
mikrobiologi yang disajikan pada Tabel 3.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabel 3. Hasil Analisa Kimia Sampel Terpilih
Komponen
Satuan
a1b3
Kadar Air
Kadar Protein
Kadar Lemak
Kadar Gula Total
Kadar Karbohidrat Total
Kadar Pati
Kadar Amilosa
Kadar Amilopektin
Kadar Serat Kasar
Kadar Abu

(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)
(%, b/b)

3.37
7.867
0.898
0.232
85.904
58.760
18.650
40.110
0.385
1.961

a1b2
5.02
7.931
0.871
0.235
84.291
0.486
1.887

Kadar air adalah karakteristik kimia penting pangan dan dapat mempengaruhi
kenampakan, tekstur, dan citarasa pangan. Selain itu kadar air pangan juga berpengaruh
terhadap daya tahan atau umur simpan pangannya. Berdasarkan hasilanalisa kadar air beras
analog lebih rendah dibandingkan dengan kadar air yang aman untuk penyimpanan beras
menurut SNI yaitu 14%. Produk pangan dengan kadar air 14% atau lebih dari 15% akan
memudahkan mikroba untuk tumbuh. Kandungan air yang tinggi dalam bahan makanan dapat
mengurangi daya tahan makanan terhadap serangan mikroorganisme.Karena air yang
terkandung dalam produk pangan tersebut digunakan mikroorganisme untuk
berkembang.Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengawetkan produk pangan dan
meminimalkan resiko kerusakan pangan akibat mikroba adalah pengeringan dimana prinsip
pengeringan adalah untuk menghilangkan air sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh.
Protein adalah senyawa polimer asam amino yang penting bagi tubuh.Kadar protein
beras analog adalah 7.867% dan 7.931%. Konsentrasi gliserol monostearat tidak memberikan
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pengaruh nyata terhadap kadar protein beras analog, hal ini juga menunjukkan bahwa
perbandingan tepung singkong dengan tepung umbi ganyong tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap kadar protein beras analog. Protein beras analog berasal dari protein tepung
umbi ganyong yang digunakan.Kadar protein dalam produk pangan juga dapat berpengaruh
terhadak indeks glikemik.Kadar protein yang tinggi, cenderung nilai indeks glikemik yang
lebih tinggi (Rimbawan, 2004).Diharapkan beras analog memberikan dukungan terhadap
asupan protein pada konsumsi sehari-hari. Sebenarnya beras bukan merupakan sumber protein
karena kadar proteinnya rendah. Namun, asupan protein masyarakat Indonesia paling tinggi
berasal dari padi-padian (BPS, 2011).Hal ini disebabkan konsumsi masyarakat terhadap nasi
sangat tinggi, tetapi untuk memenuhi kekurangan protein sebaiknya beras dikonsumsi
bersama sumber protein seperti telur, daging, ikan, dan kacang-kacangan.
Kadar lemak beras analog berturut-turut yaitu 0.898% dan 0.871%.Secara umum
kandungan lemak beras analog termasuk rendah.Kandungan lemak yang rendah memiliki
masa simpan yang lebih lama karena oksidasi lemak relatif rendah.Oksidasi dapat
menyebabkan beras analog menjadi tengik.Lemak merupakan komponen non polar, sehingga
lemak tidak larut dalam air, meskipun demikian ada juga lemak yang larut dalam pelarut
organik.Lemak merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingan dengan karbohidrat
dan protein.Minyak atau lemak, khususnya minyak nabati mengandung asam-asam lemak
esensial seperti asam linoleat, lenolenat, dan arakidonat yang dapat mencegah penyempitan
pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol.Minyak dan lemak juga berfungsi sebagai
sumber dan pelarut bagi vitamin-vitamin A, D, E, dan K (Winarno, 2004).
Karbohidrat telah menjadi sumber energi utama untuk metabolisme pada manusia yang
merupakan penyumbang utama dari komponen yang membentuk produk pangan baik sebagai
komponen alami maupun bahan yang ditambahkan.Karbohidrat meliputi lebih dari 90% dari
berat kering tanaman.Karbohidrat banyak tersedia dan murah. Penggunaannya sangat luas dan
jumlah penggunaannya cukup besar baik untuk pemanis, pengental, penstabil, gelling agents
dan fat replacer.Dari hasil analisis karbohidrat total beras analog berturut-turut adalah
85.904% dan 84.291%. Dapat dilihat bahwa kedua sampel memiliki perbedaan kadar
karbohidrat yang sangat kecil. Kadar karbohidrat total termasuk tinggi karena bahan baku
yang sebagian besar berasal dari tepung memiliki kadar karbohirat yang tinggi. Hal ini
merupakan suatu keunggulan karena beras analog memiliki kadar karbohidrat yang lebih
tinggi dibandingkan beras padi, beras analog dapat dijadikan sebagai alternatif sumber
karbohidrat.
Kadar amilosa beras biasanya ditentukan untuk mengetahui tingkat kepulenan beras.
Namun, kadar amilosa tidak dapat menentukkan tingkat kesukaan beras karena selera
masyarakat akan kepulenan beras berbeda-beda. Sebagai contoh masyarakat Sumatera
cenderung menyukai beras yang pera sedangkan masyarakat Jawa Barat cenderung menyukai
beras yang pulen.Hasil analisis kadar pati, amilosa dan amilopektin beras analog secara
berturut-turut sebesar 58.760%, 18.650% dan 40.110%. Beras dengan kadar amilosa tinggi
akan menghasilkan nasi yang pera bila dalam keadaan dingin. Berdasarkan hasil analisa
amilosa dan amilopektin yang didapat, beras analog ini dapat dikategorikan beras analog
merupakan beras yang pulen.Pati merupakan karbohidrat polimer glukosa yang mempunyai 2
struktur yakni amilosa dan amilopektin. Salah satu sifat kimia beras yang dapat menentukkan
sifat fisik beras adalah kadar amilosa beras. Molekul amilosa merupakan rantai lurus yang
masing-masing unit glukosanya dihubungkan oleh ikatan 1,4 alpha glukosidik. Molekul yang
panjang dengan rantai lurus ini membentuk Struktur Heliks. Rantai lurus amilosa terdiri atas
100-700 unit alpha D-glukosa dengan ikatan 1,4 alpha glukosidik.Amilopektin merupakan
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polimer glukosa yang memiliki banyak percabangan. Amilopektin disusun oleh 20-30 unit
glukosa dengan ikatan 1,4 alpha glukosidik pada rantai lurus dan pada percabangan
dihubungkan oleh ikatan 1,6 alpha glukosidik. Berdasarkan berat molekulnya diketahui
bahwa amilopektin terdiri atas 1000 atau lebih unit glukosa.Amilopektin dengan struktur
bercabang ini cenderung bersifat lengket.Perbandingan komposisi kedua golongan pati ini
sangat menentukan warna (transparan atau tidak) dan tekstur nasi (lengket, lunak, keras, atau
pera).Beras ketan hampir seluruhnya didominasi oleh amilopektin sehingga bersifat sangat
lekat, sedangkan beras pera memiliki kandungan amilosa lebih dari 20% yang membuat
butiran nasinya terpencar-pencar (tidak berlekatan) dan keras.
Serat kasar atau crude fiber tidak identik dengan serat makanan.Serat kasar adalah
komponen sisa hasil hidrolisis suatu bahan pangan dengan asam kuat, dihidrolisis dengan basa
kuat sehingga terjadi kehilangan selulosa sekitar 50% dan hemiselulosa 85%.Sementara itu,
serat makanan masih mengandung komponen yang hilang tersebut sehingga nilai serat
makanan lebih tinggi dari pada serat kasar.Serat makanan terbagi ke dalam dua kelompok
yaitu serat makanan tak larut (unsolubledietary fiber) dan serat makanan larut (soluble
dietaryfiber).
Kadar serat kasar analog berturut-turut yaitu 0.385% dan 0.486%. Semakin
meningkatnya konsentrasi gliserol monostearat yang ditambahkan pada perlakuan ini maka
kadar serat kasar akan menurun. Dalam hal ini penurunan kadar serat kasar dapat disebabkan
karena adanya serat terlarut pada tepung singkong dengan ganyong pada perlakuan. Serat
dapat memperlambat pengosongan lambung dan memperpendek waktu transit di usus
sehingga memungkinkan sedikit penyerapan glukosa yang menyebabkan respon peningkatan
glukosa darah rendah.Konsumsi pangan tinggi serat, amilosa, dan IG rendah mampu
memperbaiki sensitivitas insulin, menurunkan laju penyerapan glukosa, serta bermanfaat
dalam pengendalian glukosa darah sehingga dapat menurunkan resiko komplikasi pada
penderita DM tipe 2.
Kadar abu beras analog berturut-turut yaitu 1.961% dan 1.887%. Dimana jumlah
fortifikan yang ditambahkan pada setiap perlakuan sama. Namun kadar abu pada beras analog
a1b3 dan a1b2 menghasilkan kadar yang tidak berbeda terlalu jauh. Semakin tinggi konsentrasi
gliserol monostearat yang ditambahkan, maka kadar abu beras analog semakin meningkat.
Kadar abu pada beras analog yang dihasilkan cukup rendah.Oleh karena itu, dapat dilakukan
pengembangan produk yang mengandung mineral tinggi untuk memenuhi zat gizi yang hilang
selama pengolahan maupun dengan tujuan fortifikasi mineral tertentu.Abu merupakan zat
anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kadar abu dan komposisinya
bergantung pada macam bahan dan cara pengabuan yang digunakan. Kadar abu dari suatu
bahan menunjukkan kadar mineral dalam bahan tersebut. Pengabuan dilakukan untuk
menentukan jumlah mineral yang terkandung dalam bahan. Penentuan kadar mineral bahan
secara asli sangatlah sulit sehingga perlu dilakukan dengan menentukan sisa hasil pembakaran
atas garam mineral bahan tersebut. Penentuan abu total dilakukan dengan tujuan untuk
menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan,
serta dijadikan parameter nilai gizi bahan makanan.
.

151

Tabel 4. Hasil Analisa Kadar Besi dan Kadar Iodium
No

Komponen

Satuan

Kadar

Persentase penurunan (%)

1 Kadar Besi Adonan
2 Kadar Besi Beras Analog

ppm
ppm

57,56
32.49

43.56

3 Kadar Iodium Adonan
4 Kadar Iodium Beras Analog

ppm
ppm

255,55
39,69

84,47

Berdasarkan hasil analisa kadar Fe beras analog terfortifikasi adalah 32.49 ppm, hal
tersebut menunjukkan penurunan 43.56% dari kadar Fe dalam adonan 57,56 ppm. Kadar Fe
tersebut masih memenuhi kebutuhan asupan Fe per hari berdasarkan umur dan jenis kelamin.
Adapun kebutuhan tersebut bervariasi, untuk anak-anak 7-10mg/hari, dewasa 8-18mg/hari
dan ibu hamil 27mg/hari.Hasil analisis kadar Fe pada beras analog terfortifikasi
memperlihatkan penurunan, hal ini disebabkan adanya proses pemadatan adonan dalam
ekstruder pada suhu 60°C, serta pengeringan dalam waktu yang cukup lama akibatnya terjadi
penurunan kadar Fe dalam beras analog yang dihasilkan, sesuai dengan pendapat Palupi
(2010) yang menyatakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kerusakan zat besi antara lain
panas, udara, cahaya dan kelembaban. Stabilitas zat besi tergantung dari beberapa faktor
diantaranya sifat alami bahan pembawa, ukuran partikel serta paparan terhadap panas,
kelembaban dan udara. Secara umum mineral lebih tahan terhadap proses pengolahan dan
selama penyimpanan dibandingankan dengan vitamin.
Pada beras analog terfortifikasi, hasil analisis menunjukkan masih terdapatnya iodium,
walaupun terjadi penurunan konsentrasi yang cukup besar yang disebabkan adanya kontak
dengan panas dalam waktu yang cukup lama, dimana iodium merupakan zat gizi yang
sensitive terhadap panas. Kadar iodium yang terdapat pada beras analog terfortifikasi 39.69
ppm dan dalam adonan adalah 255,55 ppm, hal tersebut menunjukkan penurunan sebesar
84,47%. Penurunan tersebut disebabkan oleh jenis makanan, kelembaban,kandungan air dan
suhu pemanasan pada saat pemasakan.Kestabilan iodium dipengaruhi oleh jenis makanan,
kandungan air dan suhu pemanasan pada saat pemasakan. Menurut Dahro dalam Rini (2014)
proses pengolahan makanan yang lama cenderung menyebabkan banyak kehilangan iodium.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan KIO3 adalah kelembaban udara, suhu dan waktu
penyimpanan, jenis pengemas, adanya logam terutama besi (Fe), kandungan air, cahaya,
keasaman, dan zat-zat pengotor yang bersifat reduktor atau higroskopis (Cahyadi, 2006).
KIO3 dengan suhu tinggi akan terurai menjadi I2, dan I2 akan menguap selama proses
penyimpanan dan pemasakan. Menurut Diosady et al. (2002) menerangkan bahwa I2 yang
terbentuk dari penguraian KIO3akan cepat menguap pada kondisi suhu kamar bahkan akan
hilang sama sekali pada suhu 40oC. Walaupun terjadi penurunan kadar iodium cukup besar,
tetapi masih mencukupi kebutuhan tubuh akan iodium perharinya adalah 100-200 µg/kg berat
badan (Huzna G.Z., Imam B.A., 1991, ICCIDD, Stanbury J.B., 1994, dan Diosady et.al., 2000
dalam Fathia, 2013).
Hasil uji mikrobiologis produk beras analog terfortifikasi menunjukkan Angka Lempeng
Total (ALT)adalah 2 x 101cfu/gdan E. Coli negatif, hal ini menunjukkan produk tersebut
bebas terkontaminasi atau aman untuk dikonsumsi. Pengujian ini sangat penting untuk
mengetahui kualitas produk pangan. Angka lempeng total merupakan indikator umum yang
menggambarkan derajat kontaminasi makanan. Angka lempeng total didefinisikan sebagai
jumlah colony forming unit (cfu) bakteri pada setiap gram atau setiap millimeter makanan
(Puspandari dan Isnawati, 2015; Pelczar dan Chan, 2005). Hasil uji terhadap E. Coli tidak
teridentifikasi atau negatif, hal ini menunjukkan produk tersebut bebas dari bahan pencemar
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selama proses pengolahan. Adanya bakteri koliform dalam produk pangan merupakan
indikator terjadinya kontaminasi akibat penanganan atau pengolahan yang kurang
baik.Perhitungan jumlah bakteri golongan koliform pada produk pangan merupakan salah satu
langkah penting dalam mengidentifikasi resiko makanan terhadap manusia setelah
dikonsumsi.

KESIMPULAN
Perlakuan perbandingan tepung singkong dengan tepung umbi ganyong (A) memberikan
pengaruh terhadap respon warna, aroma, tekstur dan kenampakan, tetapi tidak berpengaruh
terhadap respon rasa dan kadar air.Perlakuan konsentrasi Gliserol Monostearat (B)
memberikan pengaruh yang nyata terhadap semua respon kecuali tesktur.Interaksi
perbandingan tepung singkong dengan tepung umbi ganyong (A) dan konsentrasi Gliserol
Monostearat (B) berpengaruh nyata terhadap respon warna aroma. Produk berasanalog
terfortifikasi yang terpilih adalah perbandingan tepung singkong dengan tepung umbi
ganyong 90 : 10 dan konsentrasi gliserol monostearat1.0%) dengan kadar protein 7.867%,
kadar lemak 0.898%, kadar air 3.16%, kadar abu 1.961%, kadar pati 58.760%, kadar
karbohidrat total 86.214%, kadar amilosa 18.650%, kadar amilopektin 40.110%, kadar serat
kasar 0.385%, kadar besi 32,49 ppm, kadar iodium 39,69 ppm, angka lempeng total 3 x 101
cfu/g dan E.coli 0.00 APM/g.Kadar Fe dan iodium dalam beras analog terfortifikasi masih
memenuhi standar yang dibutuhkan per hari oleh tubuh manusia sesuai peraturan pemerintah
(Permenkes RI)
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1

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan akan mencapai
271,1 juta jiwa, dimana kebutuhan pangan semakin meningkat dengan
bertambahnya jumlah penduduk. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut,
Indonesia harus mengimpor bahan pangan seperti beras, jagung, kedelai, kacang
tanah, gula pasir, ternak hidup, daging, susu dan produknya setiap tahun.
Menurut Kementan (2017), rata-rata konsumsi beras penduduk Indonesia
(kapita/tahun) sebesar 114,6 kg/kapita/tahun. Menurut data Survei Sosial
Ekonomi Nasional Balai Pusat Statistik (Susenas BPS) pada tahun 2015 jumlah
impor beras adalah 860.000 ton, pada tahun 2017 angka sementara jumlah impor
beras sebesar 311.520 ton beras.
Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sangat berkaitan dengan
kemiskinan. Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan,
ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,
baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau
serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk
dapat hidup aktif dan produktif secara berkelanjutan.
Pada sisi konsumsi, masih terjadi kerawanan pangan dan masih banyak
masyarakat kurang mampu yang kekurangan pangan dan gizi. Masalah gizi di
Indonesia dan negara berkembang pada umumya didominasi oleh masalah Kurang
Energi Protein (KEP), masalah Anemia Gizi Besi (AGB), masalah Gangguan Akibat
Kekurangan Iodium (GAKI), dan masalah Kurang Vitamin A (KVA). Kekurangan zat
gizi mikro banyak dijumpai di negara-negara pengkonsumsi beras sebagai bahan
makanan pokoknya.
Pangan sangat berperan dalam aktifitas manusia dalam menunjang hidup
sehat dan produktif dalam artian kecukupan dari sisi jumlah dan kualitas pangan
adalah mutlak diperlukan.Dengan ketahanan pangan yang bagus, maka
kebutuhan dasar pangan manusia dapat terpenuhi.Ketersediaan pangan
merupakan bagian konsep dari sub sistem ketahanan pangan yang berfungsi
menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik
dari segi kualitas, kuantitas, keragaman, maupun keamanannya. Seperti yang
tertera di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 mengenai ketersediaan
pangan disebutkan bahwa kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam
negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama
tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Perkembangan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Bappenas, hasil
proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama 25 tahun
mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6
juta pada tahun 2035, selain itu pula akan diikuti dengan aktifitasnya yang
semakin memerlukan lahan. Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap
terjadinya alih fungsi lahan, termasuk lahan-lahan pertanian yang subur. Jika
dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 berjumlah 262 juta jiwa
maka rata-rata konsumsi perkapita/pertahun sebesar 114,6 kg/kapita/tahun. Ini
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membuktikan bahwa tingkat konsumsi beras tinggi seiring jumlah penduduk
(Kementan, 2017).
Ketergantungan penduduk terhadap konsumsi beras tentu saja menjadi
perhatian penting bagi pemerintah, namun di sisi lain terdapat permasalahan
serupa yang menyangkut dengan hajat hidup penduduk, yaitu asupan zat gizi. Zat
gizi merupakan zat-zat dari pangan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan
hidup manusia (Furqon).Asupan zat gizi seringkali kurang menjadi perhatian
terutama zat gizi mikro. Menurut Kurniali dan Abikusno (2007), mikro nutrient
atau zat gizi mikro adalah zat gizi yang jumlahnya sedikit dibutuhkan oleh tubuh
(dalam satuan milligram), dan penting perannya dalam berbagai proses metabolik
dalam tubuh.
Pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan dan langkah strategis dan nyata
dalam upaya menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup, baik dalam jumlah
maupun kualitas gizi. Upaya penanggulangan masalah zat gizi mikro, menurut
Direktur Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan dr Rachmi Untoro, selain dengan
penganekaragaman bahan pangan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan gizi, juga dilakukan melalui fortifikasi (pengayaan). Dalam
perkembangannya, saat ini fortifikasi bertujuan untuk melengkapi atau menambah
komponen gizi yang tidak ada dalam rangka perbaikan gizi masyarakat.
Zat besi memiliki peran yang sangat penting pada pembentukan hemoglobin
yang bertugas mengantarkan oksigen dari paru-paru ke otak dan seluruh jaringan
tubuh (Darlan 2012). Kebutuhan Fe untuk anak-anak 7-10mg/hari, dewasa 818mg/hari dan ibu hamil 27mg/hari. Kekurangan zat gizi mikro besi (Iron
Deficiency)
dapat
mengakibatkan
anemia
(Soekirman
dan
Martianto,
2005).Pemilihan fortifikan Fe tergantung pada jenis bahan pangan yang menjadi
target fortifikasi, karena berpengaruh terhadap efektifitas fortifikasi Fe dilihat dari
besar kecilnya availabilitas Fe (Darlan, 2012).
Iodium merupakan unsur hara (mineral) yang diperlukan tubuh manusia
seperti halnya kalsium, natrium, magnesium, kalium, besi, tembaga dan
sebagainya. Kebutuhan tubuh manusia akan iodium sangat kecil yakni sekitar
100-200 µg per hari (Huzna G.Z., Imam B.A., 1991, ICCIDD, Stanbury J.B., 1994,
dan Diosady et.al., 2000 dalam Fathia, 2013). Fortifikasi iodium bermanfaat bagi
masyarakat yang mengalami kekurangan iodium (GAKI).
Indonesia memiliki potensi sumber karbohidrat non beras cukup banyak
seperti sagu, aren, singkong, ubi jalar, uwi, umbi ganyong, sorgum tetapi belum
dimanfaatkan secara optimal (Samad, 2003 dalam Nisa, 2013).Bahan-bahan
sumber karbohidrat ini dapat dikembangkan menjadi beras analog sebagai salah
satu langkah dalam diversifikasi.
Singkong dan umbi ganyong dapat digunakan dalam upaya meningkatkan
pengembangan pangan alternatif yang berbasis umbi-umbian sebagai bahan
sumber karbohidrat dalam pembuatan beras analog, dimana penggunaannya
belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pembuatan produk pangan
alternatif.Singkong memiliki sifat fungsional yang baik, tidak hanya sebagai
sumber energi dan zat gizi, juga sebagai sumber serat pangan yang baik (Widowati
dan Wargiyono, 2009). Singkong kaya akan vitamin K yang dapat menurunkan
risiko osteoporosis. Selain itu, vitamin K akan melindungi dan berperan penting
dalam pengobatan pasien Alzheimer dengan membatasi kerusakan saraf di otak.
Singkong juga dapat menurunkan kadar trigliserida dan menjadi sumber serat
yang bagus, sehingga dapat menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, kanker
usus besar dan membantu mengendalikan diabetes. Dengan catatan, singkong
diolah dengan cara kukus atau rebus (Bargumono dan Wongsowijaya, 2013).
Umbi ganyong merupakan tanaman lokal Indonesia yang dapat berperan
sebagai pangan fungsional.Penganekaragaman pengolahan umbi ganyong menjadi
tepung dan pati merupakan salah satu upaya meningkatkan nilai tambah ganyong,
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memperpanjang masa simpan dan mempermudah pengolahan selanjutnya
(Widowati dan Damardjati, 2001).Ganyong merupakan tanaman yang berpotensi
mengandung karbohidrat dalam bentuk gula kompleks seperti serat dan zat-zat
metabolik sekunder yang diperlukan untuk kesehatan seperti alkaloid, flavonoid,
steroid dan fenolik.Pati umbi ganyong telah digunakan dalam pembuatan nasi
jagung, menghasilkan beras dengan karakteristik rasa yang lebih enak dan pulen
serta tidak mengakibatkan efek samping di perut.
Beras analog dapat digunakan sebagai alternatif solutif dalam pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat, dimana diversifikasi pangan ini dapat mengatasi
ketergantungan masyarakat terhadap beras.Pemerintah menargetkan peningkatan
konsumsi umbi-umbian, menurunkan konsumsi padi-padian.Namun konsumsi
penduduk Indonesia pada makanan pokok mempunyai kecenderungan hanya pada
satu komoditi yaitu beras, hal tersebut menyebabkan kebutuhan beras nasional
sangat tinggi. Keadaan ini membuktikan bahwa budaya makan nasi masyarakat
susah diubah (Haryadi, 2006).
Melihat permasalahan yang terjadi, salah satu pendekatan yang dapat
dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan pemenuhan zat
gizi adalah melalui diversifikasi pangan pembuatan beras analog terfortifikasi.Beras
analog adalah salah satu alternatif solutif bagi permasalahan-permasalahan
pangan yang dihadapi oleh Indonesia.Menurut Kurachi (1995) beras analog atau
beras tiruan dapat dibuat menggunakan berbagai metode dari berbagai sumber
pati, juga dapat ditambahkan nutrisi ataupun flavor yang tidak ada
sebelumnya.Beras analog dapat dikonsumsi layaknya nasi yang berasal dari padi.
Banyak para peneliti yang telah melakukan eksperimen terhadap beras analog,
karena beras analog dapat dibuat dari berbagai sumber seperti jagung putih
(Noviasari et al, 2013); sorgum (Yuliyanti, 2012); singkong dan ampas kelapa
(Kharisma, 2013); jagung, sorgum, dan sagu aren (Andri, 2013); jagung kuning,
bekatul, dan kedelai (Kurniawati, 2013).
Kandungan gizi yang dihasilkan dari produk beras analog dapat melebihi
kandungan gizi yang dimiliki oleh beras yang berasal dari padi.Selain itu juga
kandungan IG (Indeks Glikemik) dari produk beras analog dapat dihasilkan dengan
jumlah yang rendah, sehingga baik untuk kesehatan.
Sumber pangan lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan beras
analog diantaranya adalah sorgum dan singkong, dapat digunakan dalam bentuk
segar maupung tepung. Di Indonesia singkong merupakan sumber karbohidrat
nomor tiga setelah padi dan jagung.Singkong memiliki sifat fungsional yang baik,
tidak hanya sebagai sumber energi dan zat gizi, juga sebagai sumber serat pangan
yang baik (Widowati dan Wargiyono, 2009). Kadar serat pangan total dari singkong
dan tepung singkong secara berturut-turut adalah 6,97% dan 13,41% (Widowati
dkk, 2007). Menurut Susila (2005), sorgum memiliki keunggulan komparatif
terhadap serealia lain, seperti jagung, juwawut, gandum, dan bahkan beras karena
memiliki kandungan protein (10,4 g), vitamin (kaya akan B kompleks), dan mineral
(5,4 mg zat besi) yang cukup tinggi, sehingga sorgum dapat menjadi sumber protein
yang baik.
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dilakukan proses pembuatan
beras analog berbahan dasar tepung singkong dengan tepung sorgum putih yang
bertujuan sebagai sumber karbohidart dan protein, juga diharapkan akan
menghasilkan beras analog yang berwarna putih. Selain itu juga kandungan gizi
beras analog menjadi hal penting dalam memenuhi kebutuhan zat gizi manusia,
oleh karena itu akan dilakukan fortifikasi. Fortifikan yang digunakan adalah Fesulfat dengan Kalium Iodat (KIO3).Penggunaan teknologi ekstrusi juga diharapkan
mampu memudahkan dalam pembuatan beras analog.
Selain itu Indonesia memiliki berbagai macam sumber bahan pangan hayati
terutama yang berbasis karbohidrat. Setiap daerah di Indonesia memiliki
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karakteristik bahan pangan lokal yang sangat berbeda dengan daerah
lainnya.Diversifikasi pangan juga merupakan solusi untuk mengatasi
ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap satu jenis bahan pangan yakni
beras.Selanjutnya ialah mendukung secara nyata kegiatan peningkatan
pendapatan in situ (incme generating activity in situ).Peningkatan pendapatan in
situ bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pertanian
barbasis sumber daya lokal. Dari berbagai aspek permasalahan di atas, sebenarnya
ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh bangsa kita agar memiliki ketahan
pangan yang baik. Diantara solusi tersebut ialah diversifikasi pangan melalui
pengembangan produk pangan fortifikasi zat gizi mikro berbasis kearifan lokal
(pangan/sumber daya lokal).
Ketergantungan terhadap beras menjadi masalah disebabkan oleh tingkat
konsumsi beras yang sangat tinggi namun tidak diimbangi dengan peningkatan
produksi padi.Meskipun masyarakat di beberapa daerah di Indonesia masih ada
yang mengonsumsi jagung atau sagu, konsumsi rata-rata beras masyarakat
Indonesia masih mencapai angka 120.02 kg per kapita per tahun pada tahun 2007
(Muttaqin dan Martianto 2009). Tingginya tingkat konsumsi di Indonesia selain
disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus meningkat juga disebabkan oleh
pola konsumsi masyarakat yang sulit berubah dari beras ke bahan pangan lain.
Hal tersebut disebabkan oleh faktor sosial antara lain masyarakat menganggap
mengonsumsi sumber beras termasuk dari status sosial dan hanya akan
mengonsumsi sumber karbohidrat lain (gaplek atau tiwul) jika jumlahnya terbatas
atau tidak mampu membeli beras (Tarigan 2003)
Salah satu produk olahan sumber karbohidrat non padi yang dikembangkan
akhir-akhir ini adalah beras tiruan dan beras analog.Beras tiruan adalah beras
yang dibuat dari non padi dengan kandungan karbohidrat mendekati atau melebihi
beras yang terbuat dari tepung lokal atau tepung beras (Samad 2003; Deptan
2011).Beras analog adalah beras tiruan yang hanya terbuat dari tepung lokal nonberas (Budijanto et al. 2011). Hingga saat ini teknologi pembuatan beras analog
antara lain metode pembutiran atau granulasi (Yoshida et al. 1971; Kurachi 1995;
Samad 2003) dan metode ekstrusi (Scella et al. 1987; Bett-Gaber et al. 2004;
Moretti et al. 2005; Mishra et al. 2012). Perbedaan metode tersebut menyebabkan
perbedaan bentuk akhir produk. Pada pembuatan beras analog menggunakan
metode pembutiran beras akan memiliki bentuk bulat seperti sagu mutiara, namun
pada metode ekstrusi bentuk produk adalah lonjong dan hampir menyerupai butir
beras.
Pemanfaatan sumber karbohidrat non padi seperti jagung, sorgum,
singkong, umbi, dan sagu sebagai alternatif makanan pokok memerlukan teknologi
yang sesuai dan memiliki kapasitas produksi yang tinggi.
Tanaman singkong merupakan produk hasil pertanian pangan kedua
terbesar setelah padi, sehingga ketersediaan singkong mempunyai potensi sebagai
bahan baku yang penting dalam berbagai makanan karena memiliki kandungan
gizi yang cukup lengkap tetapi pemanfaatan dan diversifikasi tanaman singkong
masih sangat kurang. Begitu pula halnya dengan tanaman sorgum yang memiliki
kandungan protein dan antioksidan yang tinggi tetapi pemanfaatan dan
pengolahan lanjut terhadap tanaman ini masih sangat kurang.Oleh karena itu,
pada penelitian ini dilakukan pembuatan beras analog berbahan dasar sorgum dan
singkong kemudian difortifikasi oleh zat besi dan iodium dengan menggunakan
teknologi ekstrusi.Produk beras analog ini juga diharapkan dapat menjadi produk
yang diterima oleh konsumen dan dapat membantu upaya diversifikasi makanan
pokok di Indonesia.
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BAB

2

FORTIFIKASI
ZAT GIZIMIKRO

Kekurangan akan zat gizimikro esensial secara luas menimpa lebih dari
sepertiga penduduk dunia, terutama di negara-negara berkembang khususnya
Indonesia. Ada tiga masalah defisiensi zat gizi mikro utama di Indonesia yaitu
gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB) dan kurang
vitamin A (KVA).Kekurangan zat gizi mikro esensial mengakibatkan
ketidakmampuan belajar dengan baik, keterlambatan mental (gangguan
pertumbuhan fisik dan mental), kesehatan yang buruk, kapasitas kerja yang
rendah, kebutaan, gondok dan kematian yang prematur.Hal ini mengakibatkan
kehilangan potensi sosial ekonomi dari masyarakat.Kekurangan vitamin A, iodium,
dan besi dapat menghabiskan 5% dari produk domestik bruto (PDR) suatu Negara.
Hal lain yang tak kalah penting adalah masalah mengenai kekurangan zat
gizi mikro. Kekurangan zat gizi mikro yang umum dijumpai adalah kekurangan zat
besi yang dapat menyebabkan anemia, kekurangan vitamin A pada anak-anak, dan
kelainan akibat kekurangan iodium.Kekurangan zat gizi mikro diatas banyak
dijumpai di negar-negara pengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Zat gizi
mikro adalah zat gizi berupa vitamin dan mineral, yang walaupun kuantitas
kebutuhannya relatif sedikit namun memiliki peranan yang sangat penting pada
proses metabolisme dan beberapa peran lainnya pada organ tubuh. Kekurangan
asupan dan absorbsi zat gizi mikro dapat mengakibatkan gangguan pada
kesehatan, pertumbuhan, mental dan fungsi lain (kognitif, sistem imunitas,
reproduksi, dan lain-lain).
Fortifikasi pangan umumnya digunakan untuk mengatasi masalah gizi
mikro pada jangka menengah dan panjang.Tujuan utamanya adalah untuk
meningkatkan tingkat konsumsi dari zat gizi yang ditambahkan untuk
meningkatkan status gizi populasi atau masyarakat.Peran pokok dari fortifikasi
pangan adalah pencegahan defisiensi, dengan demikian menghindari terjadinya
gangguan yang membawa kepada penderitaan manusia dan kerugian sosio
ekonomis.Namun demikian, fortifikasi pangan juga digunakan untuk menghapus
dan mengendalikan defisiensi zat gizi dan gangguan yang diakibatkannya.
Dalam rangka membantu mengatasi gangguan akibat kekurangan zat
gizimikro telah dilakukan berbagai upaya, di antaranya adalah fortifikasi zat
gizimikro pada beras. Secara umum beras memenuhi 22 persen dari total energi
yang dibutuhkan. Di negara berkembang, beras berkontribusi memberikan
presentase terbesar dalam pemenuhan kalori dan protein.Namun rendahnya
asupan energi dan protein merupakan masalah umum yang dihadapi oleh negaranegara pengkonsumsi beras.FAO mencatat setidaknya setengah dari penduduk di
Asia Selatan tidak memiliki asupan energi yang cukup untuk memenuhi aktivitas
hariannya.
Indikator pemenuhan nutrisi yang dihimpun dari 34 negara pengkonsumsi
beras didapat bahwa kelahiran dengan bobot rendah, kematian bayi, kematian
anak dibawah 5 tahun, dan anak-anak dengan bobot badan kurang sangat tinggi
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dibandingkan dengan negara-negara lain.Selain itu beras merupakan bahan
pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90% penduduk Indonesia. Konsumsi
beras di Indonesia saat ini sekitar 150 kg/kapita, atau sekitar 200 g/hari,
sedangkan kebutuhan zat gizimikro untuk pertumbuhan normal pada manusia
dewasa sekitar 150 g iodium/hari, 500 – 600 µg vitamin A/hari, sedangkan
kebutuhan Fe untuk anak-anak 7-10 mg/hari, dewasa 8-18 mg/hari dan ibu
hamil 27 mg/hari. Tujuan dasar dari program fortifikasi pangan adalah (1) untuk
manjamin bahwa zat gizimikro yang dibutuhkan tersedia dan dikonsumsi dalam
jumlah yang cukup; (2) meningkatkan tingkat konsumsi dari zat gizi yang
ditambahkan untuk meningkatkan status gizi populasi.
Fortifikasi zat gizimikro adalah penambahan vitamin A, Fe dan iodium
(kalium iodat/kalium iodida) dalam jumlah tertentu pada suatu produk pangan
(beras) sedemikian rupa sehingga produk tersebut dapat berfungsi sebagai sumber
penyedia zat gizimikro, yang bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami
GAKI,AGB dan KVA. Mikroenkapsulasi adalah suatu proses pembuatan
mikrokapsul dari bahan aktif yang berbentuk padat, cair atau suatu bentuk
dispersi, dengan suatu lapisan tipis penyalut.Mikroenkapsulasi zat gizimikro
diharapkan dapat menjaga kestabilan kandungan zat gizimikro dalam beras
fortifikasi selama proses pengolahan dan penyimpanan.
Masalah yang dihadapi adalah mempertahankan kandungan zat gizimikro
pada beras selama penyimpanan, penanganan, pencucian dan pemasakan.
Mikroenkapsulasi memberikan perlindungan terhadap kondisi lingkungan yang
merugikan seperti suhu tinggi, kelembaban, cahaya dan reaksi dengan bahan lain
yang tidak diinginkan. Selain itu, dengan mikroenkapsulasi, laju pelepasan bahan
aktif dapat dikendalikan (controlled release) sehingga dapat memperpanjang tingkat
ketersediaan iodium.
Pada umumnya bahan enkapsulat berasal dari polisakararida seperti gum
arabic, carboximetilcelulosa, dextrin, maltodextrin, karagenan, dan agar. Pada
penelitian ini yang digunakan adalah maltodekstrin, karena memiliki beberapa sifat
penting antara lain maltodekstrin mengalami proses dispersi yang cepat, memiliki
daya larut yang tinggi, mampu membentuk film, memiliki sifat higroskopis yang
rendah, dan mampu menghambat kristalisasi.
Bahan pengkapsul maltodekstrin ini dicampur dengan bahan pengisi (whey
tahu kering) dengan perbandingan tertentu, karena whey tahu merupakan air
buangan sisa proses penggumpalan tahu pada waktu pembuatannya masih
terdapat sisa protein yang tidak menggumpal dan zat-zat lain yang larut dalam air,
termasuk lesitin dan oligosakarida. Jika whey tahu tidak dimanfaatkan akan dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan karena membusuknya senyawa-senyawa
organik tersebut, sedangkan pemanfaatannya masih sangat terbatas.
2.1.Pembuatan Bahan Pengkapsul (Mikroenkapsulasi)
Pembuatan bahan pengkapsul dilakukan di Balai Besar Pasca Panen dan
Pertanian Bogor, Jawa Barat dengan membuat bahan pengkapsul serbuk. Dalam
proses tersebut didapatkan hasil bahan pengkapsul yang terbuat dari campuran
maltodekstrin dan whey tahu bubuk (70 : 30), KIO3 7,5% dan Fe fumarat 1%.
Sebelum pembuatan bahan pengkapsul, terlebih dahulu dibuat whey tahu
bubuk yang awalnya adalah whey tahu yang berupa cairan sisa dari proses
pembuatan tahu, cairan ini kemudian diendapkan.
Endapan whey tahu dikeringkan dengan pengering semprot dengan kondisi
suhu sprayinlet 170oC, suhu exhaust (outlet) 88-100oC dan laju alir spray
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15mL/menit. Hasil pengujian terhadap rendemen whey tahu kering adalah 1,13%.
Hasil analisis komposisi kimia whey tahu kering dapat dilihat dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1.Komposisi kimia whey tahu.
Parameter Analisis
Hasil Analisis (%)
(Komposisi Kimia Whey Tahu)
Protein
43,76
Karbohidrat

19,96

Lemak

14,24

Air

5,33

Serat, abu, vitamin, mineral, dll

16,71

Whey tahu memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuat
kapsul karena memiliki nutrisi yang sangat cukup baik dengan prosentase
kandungan bahan padatan relatif tinggi. Kandungan protein yang relatif tinggi
didalam whey tahu yaitu sebesar 43,76% Selain itu pemanfaatan protein whey
tahu merupakan cara terbaik untuk mengurangi limbah cair yang dapat
menyebabkan peningkatan kepadatan mikroenkapsulasi. Kandungan protein yang
tinggi didalam whey tahu akan meningkatkan interaksi antar partikel dan
kepadatan pada mikroenkapsulasi. Tingginya kadar protein dalam whey tahu yang
digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan mikroenkapsulasi dapat
mengubah aktivitas permukaan atau tegangan antar muka serta sifat pengemulsi
whey tahu juga dapat berubah. Kadar protein yang relatif tinggi terdapat di dalam
whey tahu, karbohidrat dan lemak yang terdapat didalam whey tahu juga relatif
tinggi. Kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi di dalam whey tahu, juga
akan meningkatkan kepadatan produk yang menggunakan bahan baku whey tahu.
Kandungan karbohidrat dan lemak yang ada di dalam whey tahu akan
mempengaruhi sifat emulsifikasi dan sifat adsorpsi pada antar muka partikelpartikel whey tahu serta lapisan tipis yang terbentuk pada pencampuran dalam
pembuatan bahan pengkapsul iodium (Halim, 2013).
Whey tahu bubuk dibuat dengan melalui beberapa tahapan proses, yaitu
homogenisasi, penyaringan, penambahan maltodekstrin, homogenisasi kembali
dan pengeringan. Homogenisasi tahap awal bertujuan untuk memperkecil ukuran
partikel whey tahu, sehingga ketika diendapkan partikel cairan dan padatan whey
tahu dapat terpisah secara sempurna. Proses penyaringan berfungsi untuk
memisahkan cairan dengan padatan. Proses ini menggunakan kain saring dan
padatan yang tertahan dipermukaan kain saring diambil untuk diolah menjadi
whey tahu bubuk. Dalam pembuatan whey tahu bubuk juga dilakukan
penambahan maltodekstrin yang berfungsi sebagai bahan pengisi, pengemulsi dan
pengental, kemudian dilakukan homogenisasi kembali untuk menyatukan partikel
whey tahu dengan partikel maltodekstrin agar tercampur sempurna.Selanjutnya
adonan whey tahu dikeringkan dengan menggunakan alat spray dryer dengan
suhu inlet 170oC, suhu exhaust (outlet) 88-100oC dan kecepatan laju alir 15 mL /
menit. Fungsi pengeringan adalah untuk menghilangkan sebagian besar kadar air
yang terkandung didalam adonan whey tahu, sehingga diperoleh produk whey
tahu bubuk (Robiani, 2013).
Whey tahu bubuk yang dihasilkan ini kemudian digunakan sebagai salah
satu bahan dasar pembuatan bahan pengkapsul. Hasil penelitian di Balai Besar
Pasca Panen dan Pertanian Bogor, Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah whey
tahu bubuk dan maltodekstrin dengan perbandingan 30:70 serta penambahan
kalium iodat sebanyak 7,5% dari berat total campuran maltodekstrin dan whey
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tahu bubuk, menghasilkan bahan pengkapsul dengan karakteristik paling baik.
Hasil analisis karakteristik bahan pengkapsul dapat dilihat dalam Tabel 2.2.
Tabel 2.2.Karakteristik bahan pengkapsul.
Karakteristik Bahan Pengkapsul
Nilai %
Kadar Air
3,22
Water Activity
0,254
Tingkat Kelarutan
86,96
Kadar Fe
0,033
Kadar iodium
4,54
Kadar air bahan pengkapsul dipengaruhi oleh perbandingan jumlah whey
tahu dengan maltodekstrin yang digunakan. Maltodekstrin dapat mengikat air
bebas yang terkandung didalam whey tahu, selain itu maltodekstrin juga dapat
digunakan sebagai bahan pelindung iodium, bahan pengisi serta bahan
pengemulsi, tetapi daya emulsifikasi dari maltodekstrin kurang baik. Untuk
menutupi kelemahan dari sifat maltodekstrin tersebut, maka maltodekstrin
dicampurkan dengan whey protein.Whey protein yang digunakan berasal dari
whey tahu, karena selain memiliki harga yang relatif murah, ketersediaan whey
tahu juga terjamin.Dalam sistem ini whey tahu berfungsi sebagai emulsifier karena
kandungan proteinnya memiliki sifat mengemulsi yang dapat membuat ikatan
mikrokapsul semakin kompak sehingga dapat meningkatkan retensi iodium dan
sebagai pembentuk film, sedangkan karbohidrat sebagai filler dan pembentuk
matriks.Whey tahu mempunyai viskositas yang tidak terlalu tinggi sehingga
memudahkan dalam proses pengeringan yang menghasilkan rendemen
mikrokapsul yang tinggi.
Selanjutnya proses pembuatan bahan pengkapsul meliputi tahapan sebagai
berikut: pencampuran antara maltodekstrin dan whey tahu bubuk, homogenisasi,
hidrasi, homogenisasi kembali dan pengeringan.
Pencampuran antara maltodekstrin dan whey tahu bubuk sebanyak 20%
dengan akuades sebanyak 80%, bertujuan untuk mendapatkan larutan
mikrokapsul.Agar
larutan
mikrokapsul
tercampur
sempurna
dilakukan
homogenisasi. Tahap hidrasi dalam cooling room bersuhu -4oC selama 1 malam
bertujuan untuk menurunkan suhu larutan mikrokapsul, hal ini penting untuk
dilakukan agar kalium iodat dan Fe-fumarat yang akan ditambahkan tidak mudah
rusak akibat suhu yang naik karena adanya energi panas dari alat homogenizer.
Tahapan selanjutnya adalah pengujian viskositas. Pengujian viskositas ini
bertujuan untuk mengetahui kadar kekentalan dari bahan. Berdasarkan hasil
pengujian viskositas pada bahan dapat diketahui rata-rata nilai viskositas pada
bahan yang belum dilakukan hidrasi berkisar antara 21,6 cp, kemudian nilai
viskositas pada bahan yang telah mengalami hidrasi dan belum ditambahkan KIO3
dan Fe fumarat berkisar antara 22,6 cp, dan viskositas pada bahan yang telah
ditambahkan KIO3 dan Fe fumarat berkisar antara 22,6 cp. Viskositas pada bahan
tersebut nantinya akan berpengaruh pada proses pengkabutan dimana kapasitas
dari spray drying yaitu maksimal 24 cp, sehingga bahan yang memiliki viskositas
lebih dari 24 cp tidak dapat dilakukan pengkabutan perlu adanya pengenceran
kembali. Viskositas tersebut akanmempengaruhi laju alir bahan pada proses
pengeringan, yang apabila viskositasnya melebihi 24 cp akan menghambat
kelangsungan proses pengeringan.
Kalium iodat dan Fe fumarat (zat gizi mikro) yang telah ditambahkan kedalam
larutan mikrokapsul dihomogenisasi dalam waktu yang lebih singkat, yaitu selama
5 detik, maksudnya agar partikel zat gizi mikro tersebut dapat berikatan sempurna
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dengan partikel maltodekstrin dan whey tahu tanpa merusak kandungan gizinya
dalam larutan mikrokapsul. Proses pengeringan larutan mikrokapsul dengan alat
spray dryer berfungsi untuk menghilangkan sebagian besar kadar air yang
terkandung didalam larutan penyalut, sehingga diperoleh produk bahan
pengkapsul bubuk. Kadar air bebas dalam bahan akan menguap karena adanya
udara panas yang dialirkan dari alat spray dryer, sehingga terbentuk bahan
pengkapsul bubuk. Analisis kadar iodium dan Fe fumarat dalam bahan pengkapsul
perlu dilakukan agar dapat diketahui kadar iodium dan Fe yang terkandung
didalam bahan pengkapsul, sehingga stabilitasnya selama proses pengolahan beras
fortifikasi dapat diamati.
Tabel 2.3.Kandungan Mineral Beras Pecah Kulit Varietas Unggul dan Lokal

Sumber : Indrasari et al (2002)
Aktifitas air (aw) merupakan jumlah air yang tersedia untuk pertumbuhan
mikroba dalam bahan pangan dan pertumbuhan mikroba secara total akan
terhambat apabila aw dalam bahan pangan < 0,6. Berdasarkan data diatas, dapat
diketahui bahwa bahan pengkapsul memiliki aktifitas air yang rendah, yaitu 0,254
sehingga bahan pengkapsul aman dari serangan mikroba apabila disimpan dalam
suhu ruang dalam kemasan tertutup (Robiani, 2013).
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Adapun varietas beras yang digunakan adalah IR 64-3 (beras IR 64 kelas
bawah).Beras IR 64 dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu IR 64-1 (kelas atas), IR 64-2
(kelas menengah) dan IR 64-3 (kelas bawah) (Tempo.co, 2011). Jika dilihat dari
kandungan mikromineral nya terutama Fe, pada beras varietas IR 64 memiliki
kandungan mineral Fe sebesar 11,4 ppm untuk beras pecah kulit. Sedangkan
untuk beras giling atau setelah penyosohan kandungan mineral Fe nya adalah 4,2
ppm. Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5. Menurut Gregorio et
al. (2000), melaporkan varietas IR64 (kandungan besi rendah) setelah mengalami
proses penyosohan selama 15 menit yang setara dengan waktu penyosohan skala
komersial, mengalami penurunan kandungan besi lebih dari 30%. Namun
kandungan besinya tidak mengalami perubahan dengan semakin lama waktu
penyosohan.
Oleh karena itu, berdasarkan pada Tabel diatas maka varietas IR 64 dipilih
untuk menjadi vehicle dalam fortifikasi mikromineral Fe dan Iodium pada
penelitian ini.
Tabel 2.4. Rata-rata Kandungan Mineral Beras Giling dan Nasi Beberapa Varietas
Padi (ppm)

Sumber : Indrasari et al, (2002)
2.2. Kadar Iodium
A. Kadar Iodium pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari Beras Tanpa
pencucian
Kadar iodium dalam beras fortifikasi ditentukan dengan menggunakan
metoda iodometri dan untuk melihat stabilitas bahan pengkapsul selama proses
pengolahan yang meliputi pencucian dan pemasakan, maka dilakukan juga
analisis kadar iodium terhadap beras fortifikasi setelah melalui pencucian 1 (satu)
kali dan pemasakan (analisis kadar iodium pada nasi). Proses pencucian beras
dilakukan dengan menimbang beras sebanyak 100 g dan ditambahkan 200 mL air,
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kemudian beras diputar searah jarum jam sebanyak satu kali putaran dengan
menggunakan tangan.
Hasil analisa kadar iodium pada beras tanpa pencucian yang difortifikasi,
beras yang difortifikasi kemudian dilakukan pencucian 1 kali dan nasinya yang
dapat dilihat pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5. Kadar Iodium pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari BerasTanpa
pencucian
Konsentrasi
Kadar Iodium sebagai
% Kehilangan Iodium
Bahan
KIO3 (ppm)
Penyalut
Beras
Beras ke
Beras Cuci
Beras
Beras
Nasi
(%b/v)
cuci 1
Beras cuci
1 kali ke
ke Nasi
kali
1 kali
Nasi
35,41
93,69
95,92
7
38,52
24,88
1,57
14,26
95,20
95,88
14
47,84
41,02
1,97
7,44
96,16
96,44
21
59,91
55,45
2,13

Kadar iodium (ppm)

Berdasarkan pada Tabel 2.5 diatas, diketahui bahwa semakin tinggi
konsentrasi bahan penyalut, semakin tinggi pula kadar iodium yang terdapat pada
beras tanpa pencucian, beras dengan pencucian 1 (satu) kali dan nasi. Hal ini
disebabkan oleh konsentrasi bahan penyalut yang ditambahkan pun semakin
meningkat. Namun penurunan kadar iodium terjadi pada perlakuan pencucian
beras 1(satu) kali dan pemasakan beras menjadi nasi, baik pada konsentrasi bahan
penyalut 7% b/v, 14% b/v dan 21%b/v. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat juga
pada Gambar 9.1.

7% b/v
14% b/v
21% b/v

Perlakuan

Gambar 2.1. Grafik Kadar Iodium pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari Beras
Tanpa pencucian
Berdasarkan hasil analisa yang terlihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.1., terlihat
sangat jelas penurunan kadar iodium selama proses pengolahan. Hal ini
disebabkan karena pada proses pencucian beras yang sudah difortifikasi,
mikronutrisi yang melekat pada beras dalam bentuk mikroenkapsulasi akan larut
dan terbuang dalam air yang digunakan untuk pencucian beras. Menurut Dexter
(1998), menjelaskan bahwa zat gizi pada beras yang telah mengalami fortifikasi
atau pun pengkayaan (enrichment) akan hilang selama proses penyimpanan,
pembilasan, pencucian dan pemasakan dengan tingkat kehilangan mencapai
kurang lebih 60%. Namun demikian dengan menggunakan metode pelapisan
(coating) dapat mempertahankan tingkat kehilangan akibat pencucian dan
pemasakan beras sekitar 10 – 30 %, namun pemasakan beras menjadi nasi
menggunakan air yang berlebih akan menyebabkan persentasi kehilangan menjadi
lebih tinggi yaitu lebih dari 80%. Hal ini terbukti dengan persentasi tingkat
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kehilangan kadar iodium dari beras menjadi nasi yaitu 95,92% untuk konsentrasi
bahan penyalut 7% b/v, 95,88% untuk konsentrasi bahan penyalut 14% b/v dan
96,44% untuk konsentrasi bahan penyalut 21% b/v.
Iodium dalam bentuk KIO3 yang disalutkan kepermukaan beras juga sangat
mudah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kestabilan KIO3 adalah kelembaban udara, suhu dan waktu
penyimpanan, jenis pengemas, adanya logam terutama besi (Fe), kandungan air,
cahaya, keasaman, dan zat-zat pengotor yang bersifat reduktor atau higroskopis
(Cahyadi, 2006). KIO3 dengan suhu tinggi akan terurai menjadi I2, dan I2 akan
menguap selama proses penyimpanan dan pemasakan. Menurut Diosady et al.
(2002) menerangkan bahwa I2 yang terbentuk dari penguraian KIO3akan cepat
menguap pada kondisi suhu kamar bahkan akan hilang sama sekali pada suhu
40oC. Meskipun teknik mikroenkapsulasi masih dapat mempertahankan kestabilan
dari KIO3 sekitar 10 -30%.
Hal lain yang sangat berpengaruh dalam penurunan kadar iodium dalam
beras fortifikasi dan nasi dari beras terfortifikasi iodium adalah adanya mineral
yang bersifat reduktor. Kalium iodat dapat terdekomposisi menjadi iodium
melibatkan suatu reduktor dan kondisi asam. Reaksi tersebut dapat ditulis sebagai
berikut :
½ I2(s) + 3 H2O Eº=1,20 V
IO3- + 6H+ + 5e
Harga potensial reduksi (Eo) 1,20 V pada setengah reaksi di atas
menunjukkan bahwa iodat (IO3-) sangat mudah tereduksi menjadi iodium (I2) oleh
suatu zat yang bersifat reduktor seperti ion Fe2+ dan tembaga (I). Senyawa organik
pada garam yang bersifat reduktor, sampai saat ini belum dapat diidentifikasi
(Maswati et.al., 2003).
Secara teoritis telah diketahui bahwa penurunan pH (suasana asam) akan
mendorong terjadinya reduksi iodat oleh senyawa reduktor. Begitu pula sebaliknya,
sesuai dengan reaksi pembentukan iodat maka peningkatan pH akan semakin
mendorong terbentuknya iodat. Dengan demikian pH memegang peranan penting
dalam mempertahankan retensi iodat dalam garam. Dengan semakin banyaknya
kandungan zat pereduksi maka akan semakin menurun pula retensi KIO 3. Hal ini
disebabkan karena senyawa-senyawa pereduksi seperti Fe2+ dan Cu+ (yang terdapat
pada garam) dalam suasana asam mampu untuk mendekomposisi KIO3 dalam
garam menjadi I2. Dengan demikian, banyak jumlah zat pereduksi yang terdapat
dalam garam akan semakin besar pula jumlah KIO3 yang akan terdekomposisi dan
hilang sebagai I2 (g) (Saksono, 2002).
Menurut Saksono (2002), bahwa adanya fluktuasi pada retensi KIO3 dapat
disebabkan karena adanya reaksi setimbang dari hidrolisis I2 yang terbentuk dari
reduksi IO3- menjadi iodida dan asam hipoiodous.
I2 + H2O ⇔I- + H+ + HOI
Adanya cahaya akan mempercepat terjadinya reaksi hidrolisis dari iodin. Hal ini
disebabkan karena adanya dekomposisi dari asam hipoiodous.
3 HOI ⇔3 I- + 3 H+ + IO3Reaksi ini berlangsung cukup lama dan tergantung pada pH, temperatur,
konsentrasi dan molekul terlarut lainnya. Reaksi selengkapnya adalah sebagai
berikut :
3 I2 + 3 H2O ⇔5 I- + IO3- + 6 H+
Reaksi di atas berlangsung dalam suasana basa.Kenaikan pH dari 8 menjadi 10
membuat reaksi tersebut menjadi 4 -5 kali lebih cepat. Selain itu I dapat
teroksidasi menjadi IO3- dengan reaksi sebagai berikut :
I- + 6 OH-⇔IO3- + 3 H2O + 6 e
Apabila didalam bahan penyalut terdapat oksidator yang memiliki Eo lebih besar
dari -0,26V seperti Fe3+ menjadi Fe2+ atau Fe(CN)63- menjadi Fe(CN)64- dan ion OH-,
reaksi diatas dapat terjadi.

167

Adanya fortikan Fe dalam bentuk senyawa Fe(II) Fumarat, dengan rumus
kimianya adalah C4H2FeO4, semakin menguatkan bahwa penurunan kadar iodium
selama proses pengolahan menjadi nasi terbukti, karena Fe 2+ dalam Fe(II) fumarat
merupakan reduktor yang mengurai KIO3 menjadi I2 (g).
Proses pemasakan/penanakan beras menjadi nasi melibatkan air dan suhu
pemasakan. Menurut Maswati (2003) pada penelitiannya tentang fortifikasi garam
dengan KIO3 menerangkan bahwa Air yang diserap oleh garam berperan penting
dalam mekanisme hilangnya KIO3 melalui suatu reaksi redoks. Reaksi tersebut
dapat dituliskan sebagai berikut:
½ I2 (aq.) + 3H2O
IO3- (aq.) + 6H+ + 5e
Reaksi di atas terjadi pada kondisi terlarut dalam air, oleh sebab itu keberadaan air
sangat berperan pada hilangnya iodium.
B. Kadar Iodium pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari Beras dengan
Pencucian
Beras varietas IR 64-3 dilakukan pencucian sebanyak 2 (dua) kali, kemudian
dilakukan pengeringan pada suhu 40oC, selama 6 jam. Beras hasil pengeringan
tersebut, kemudian dilakukan penyalutan dengan konsentrasi bahan penyalut
7%b/v, 14%b/v dan 21%b/v. Beras hasil penyalutan selanjutnya dilakukan
pemasakan menjadi nasi tanpa dilakukan pencucian kembali. Selanjutnya
dilakukan analisa kadar iodium beras hasil penyalutan dan nasinya. Data hasil
analisa dapat dilihat pada Tabel 2.6.
Berdasarkan pada Tabel 2.6 diatas, diketahui bahwa terjadi penurunan
kadar iodium, meskipun beras yang ditanak menjadi nasi tanpa melalui proses
pencucian. Dengan persentase kehilangan untuk masing-masing konsentrasi
bahan penyalut adalah 97%.
Tabel 2.6. Kadar Iodium pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari Beras
dengan Pencucian
Konsentrasi
Kadar Iodium sebagai KIO3
% Kehilangan
Bahan Penyalut
(ppm)
Iodium
(%b/v)
Beras
Nasi
97,75
7
73,24
1,65
97,38
14
75,22
1,97
97,02
21
86,34
2,57
Persentase kehilangan terbesar adalah perlakuan penyalutan dengan
konsentrasi bahan penyalut 7% b/v. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Gambar 2.2.
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Kadar Iodium (ppm)

7% b/v
14% b/v
21% b/v

Perlakuan

Gambar 2.2. Grafik Kadar Iodium pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi
dari Beras dengan Pencucian
Penurunan kadar iodium pada perlakuan beras dan nasi yang difortifikasi dari
beras dengan pencucian juga terjadi. Penurunan ini terjadi sama seperti yang
terjadi pada perlakuan beras dan nasi dari beras tanpa pencucian. Namun apabila
dibandingkan kadar awal iodium dari beras yang dicuci terlebih dahulu kemudian
dikeringkan dan kemudian disalut dengan larutan fortikan lebih tinggi daripada
beras tanpa pencucian yang langsung disalut dengan larutan fortikan.
Hal ini disebabkan karena pada beras yang langsung disalut dengan fortikan
masih terdapat kotoran atau impurities (debu, serbuk beras, dedak, dll), sehingga
larutan fortikan tidak dapat menyalut beras dengan baik. Sedangkan pada beras
yang dicuci terlebih dahulu kemudian dikeringkan dan dilakukan penyalutan,
larutan fortikan dapat melapisi beras dengan baik, sehingga pada saat pengukuran
kadar iodium dengan metode Iodometri didapatkan kadar iodium lebih tinggi.
Menurut Maswati (2003), menjelaskan bahwa hilangnya iodat dari garam
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena pengepakan yang kurang baik,
kandungan air, kelembaban udara, cahaya, impurities, dan keasaman.
Penurunan kadar iodium dari beras menjadi nasi baik dari beras tanpa
pencucian yang difortifikasi dan beras dengan pencucian yang difortifikasi
menunjukkan hasil yang hampir sama yaitu berkisar antara 1,57 – 1,65 ppm
untuk konsentrasi bahan penyalut 7% b/v, 1,97 ppm untuk konsentrasi bahan
penyalut 14% b/v dan 2,13 – 2,57 ppm untuk konsentrasi bahan penyalut 21%
b/v. Mekanisme penurunan kadar iodium pada beras dan nasi terfotifikasi dari
beras dengan pencucian adalah sama.
Namun apabila dirunut berdasarkan kebutuhan asupan iodium per hari
untuk setiap kelompok umur berbeda-beda. Kebutuhan iodium untuk anak-anak
adalah 40-120 g/hari (0,04 – 0,12 ppm), orang dewasa 150 g/hari (0,15 ppm),
sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui ditambah masing-masing 25 g/hari
dan 150 g/hari (Nugraha, 2008). Sedangkan dari hasil analisa kadar iodium pada
nasi baik dari beras tanpa pencucian terfortifikasi dan beras dengan pencucian
terfortifikasi adalah cukup besar, yaitu berkisar antara 1570 – 1650 g/kg untuk
konsentrasi bahan penyalut 7% b/v, 1970 g/kg untuk konsentrasi bahan
penyalut 14% b/v dan 2130 – 2570 g/kg untuk konsentrasi bahan penyalut 21%
b/v. Sehingga konsentrasi bahan penyalut dapat diperkecil atau konsentrasi KIO3
yang ditambahkan pada proses mikroenkapsulasi dapat diperkecil, sehingga dapat
memperkecil pemakaian KIO3 yang pada akhirnya berdampak pada penurunan
ongkos atau biaya produksi untuk pembuatan beras fortifikasi.
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2.3. Kadar Fe
A.Kadar Fe pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari Beras Tanpa Pencucian
Penentuan kadar Fe dalam beras dan nasi terfortifikasi dari beras tanpa
pencucian dilakukan dengan menggunakan metode destruksi basah yaitu
pemanasan sampel (organik atau biologis) dengan adanya pengoksidasi kuat
seperti asam-asam mineral baik tunggal maupun campuran. Proses ini bertujuan
untuk memutuskan ikatan organologam menjadi ion anorganik bebas. Jika dalam
sampel dimasukkan zat pengoksidasi, dipanaskan pada temperatur yang cukup
tinggi dan dilakukan secara kontinyu pada waktu yang cukup lama, maka sampel
akan teroksidasi sempurna sehingga meninggalkan berbagai elemen-elemen pada
larutan asam dalam bentuk senyawa anorganik yang sesuai untuk dianalisa
(Darlan, 2012).
Tabel 2.7. Kadar Fe pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi dari Beras Tanpa
Pencucian
Konsentrasi
Kadar Fe (ppm)
% Kehilangan Fe
Bahan
Beras
Beras
Nasi
Beras ke
Beras Cuci Beras
Penyalut
cuci 1
Beras cuci
1 kali
ke
(%b/v)
kali
1 kali
keNasi
Nasi
8,38
9,84
17,39
7
15,64 14,33 12,92
11,38
25,63
34,09
14
24,61 21,81 16,22
42,92
28,82
59,37
21
48,39 27,62 19,66

Kadar Fe (ppm)

Berdasarkan pada Tabel 2.7 diatas, diketahui bahwa terjadi penurunan
kadar Fe pada beras fortifikasi selama proses pengolahan menjadi nasi. Untuk
lebih jelasnya penurunan kadar Fe selama proses pengolahan dapat dilihat pada
Gambar 2.3.
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14% b/v
21% b/v

Perlakuan

Gambar 2.3. Grafik Kadar Fe pada Beras dan Nasi yang Difortifikasi
dari Beras Tanpa Pencucian
Berdasarkan Tabel 2.7 dan Gambar 2.3, terlihat jelas penurunan kadar Fe
selama proses pengolahan. Hal ini disebabkan karena pada saat proses pengolahan
menjadi nasi, beras yang sudah disalut oleh larutan fortikan mengalami proses
pencucian 1 (satu) kali sebelum kemudian ditanak/dimasak menjadi nasi. Pada
proses pencucian inilah fortikan yang telah menempel pada permukaan beras
terlarut dalam air dan kemudian air cucian beras tersebut dibuang.Menurut Fidler
(2003) menerangkan bahwa fortifikasi beras dengan menggunakan metode
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penyalutan sangat rentan dan dapat hilang selama proses pencucian dan
pemasakan.
Proses mikroenkapsulasi pada fortikan, dalam hal ini adalah Fe fumarat
secara langsung dapat mengurangi dampak kehilangan selama proses pencucian
dan pemasakan, terlebih Fe fumarat merupakan senyawa besi yang sedikit larut
dalam air tetapi larut dalam suasana asam. Proses mikroenkapsulasi memberikan
perlindungan terhadap fortikan terhadap dampak proses pengolahan terutama
pencucian dan pemasakan. Menurut Dexter (1998), menjelaskan bahwa kehilangan
nutrisi terbesar adalah selama proses pencucian dan pembilasan, diperkirakan
sekitar 20% - 100% akan terbuang tergantung pada jumlah air yang digunakan
pada saat pencucian dan pembilasan dan juga lama waktu pemasakan..
Mikroenkapsulasi zat besi dimaksudkan agar zat besi tersebut tidak bersifat
reaktif dengan iodium maupun pengotor garam lainnya, memodifikasi warna zat
besi sehingga tidak berwarna, dan mempermudah penggunaan zat besi dalam
fortifikasi (Komari,1995). Selain itu Fe berada dalam bentuk mikrokapsul yang
bertindak sebagai barier, mencegah interaksi antara zat besi dan iodium atau
antara zat besi dengan udara.Hal ini merupakan suatu keunggulan dari metode
enkapsulasi. Apabila salah satu fortifikan tidak disalut maka kemungkinan terjadi
interaksi antar fortifikan atau antara fortifikan dengan udara yang akan
mengkatalisis terjadinya perubahan warna dan bau karat (Soeid, et al. 2006).
Namun demikian teknik penyalutan juga memegang peranan penting
Menurut Dexter (1998), menjelaskan bahwa kehilangan nutrisi juga tergantung
pada teknik penyalutan yang digunakan, dengan rata-rata kehilangan nutrisi
setelah proses pencucian dan pembilasan serta pemasakan adalah sekitar 10-30%.
Namun demikian menurut pembilasan minimal dan pemasakan beras selama 5
menit dapat meminimalkan kehilangan nutrisi (Murphy, 1992 dalam Dexter 1998).
Hal lain yang menyebabkan turunnya kadar Fe selama proses pengolahan
adalah asam fitat. Menurut Indrasari (2008), asam fitat pada beras banyak
terdapat pada lapisan luar beras (aleuron). Lapisan luar beras (aleuron) yang
tersosoh selama proses penyosohan merupakan bagian terpenting dari mutu gizi
beras. Hasil penelitian menunjukkan bagian beras yang tersosoh juga mengandung
senyawa antigizi, yang merupakan faktor pembatas penyerapan zat-zat gizi yang
diperlukan tubuh. Bekatul pada lapisan aleuron banyak mengandung zat antigizi,
antara lain asam fitat yang akan menurunkan nilai cerna protein beras dan
mengikat mineral penting bagi tubuh. Derajat sosoh adalah tingkat pelepasan
lapisan aleuron dan lembaga dari butir beras selama proses penyosohan. Jika
derajat sosoh 80%, berarti masih ada 20% lapisan aleuron yang menempel pada
butir beras.Bila derajat sosoh mencapai 100% berarti tidak ada lapisan aleuron
yang menempel pada butir beras.Kadar asam fitat pada beras varietas IR 64 dapat
dilihat pada Tabel 9.8.Asam fitat atau garam mioinositol heksofosfat merupakan
unsur penting dalam lapisan aleuron dan lembaga pada semua biji serealia.Asam
fitat merupakan bentuk utama unsur P dalam tanaman dan juga salah satu zat
antigizi yang terdapat pada beras.Senyawa ini sulit dicerna sehingga P yang ada
tidak dapat digunakan tubuh.Asam fitat dapat mengikat elemen-elemen mineral,
terutama kalsium, magnesium, besi, dan seng, sehingga menurunkan ketersediaan
mineral-mineral tersebut bagi tubuh (Indrasari, 2008).
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Tabel 2.8. Mutu Gizi dan Antigizi Beras Glosor dan Beras Kristal dari Varietas IR 64
dan Muncul
Mutu Gizi dan Antigizi
Beras Glosor
Beras Kristal
IR 64
Muncul
IR 64
Muncul
Lemak (%)
0,45
0,48
0,15
0,32
Protein (%)
8,25
9,36
8,02
9,08
Serat Kasar (%)
0,20
0,27
0,06
0,07
Abu (%)
0,98
0,98
0,65
0,75
Air (%)
10,14
13,32
10,10
10,16
Karbohidrat (%)
79,98
78,58
81,36
79,51
Energi (kal)
367,99
366,65 370,65 367,07
Asam Fitat (%)
0,074
0,088
0,023
0,031
Sumber : Indrasari, 2008.
Asam fitat akan mengikat mineral Fe menjadi Fe3+ -fitat. Fe3+-fitat
merupakan senyawa yang tidak larut dalam air (Thompson and Erdman, 1982).
Secara teori menurut Darlan (2012), menjelaskan bahwa sumber Fe yang
diguanakan adalah larutan besi (III) klorida (FeCl3.6H2O). Penambahan larutan
FeCl3.6H2O akan menyebabkan fitat berada dalam kesetimbangan Fe-fitat dengan
persamaan reaksi:
[Fe(OH)2)6]3+ + fitat
Fe3+-fitat(s) + 6H2O
Pemberian ammonium tiosianat menyebabkan terbentuk larutan berwarna
merah bata. Reaksi yang terjadi pembentukan komplek antara ion feri [Fe(OH) 2)6]3+
dan ion tiosianat (SCN-) menghasilkan feri tiosianat dengan persamaan reaksi :
[Fe(OH)2)6]3+ + SCN[Fe(OH2)5(SCN)]2+ + H2O
Ion ferri yang telah membentuk komplek dengan fitat tidak lagi dapat bereaksi
dengan ion-ion tiosianat. Ion [Fe(OH2)5(SCN)]2+ adalah ion komplek berwarna merah
bata. Dalam larutan, ion ferri (Fe3+) bertindak sebagai komplek oktahedral terhidrat
yaitu Fe(H2O)63+. Adanya ion tiosianat (SCN-), satu molekul ligan air akan
digantikan ligan SCN- dan akan menghasilkan ion ferri tiosianat [Fe(OH 2)5(SCN)]2+.
Ion komplek [Fe(OH2)5(SCN)]2+ yang terbentuk mudah diekstraksi dengan eter atau
amil alkohol. Penggunaan amil alkohol lebih direkomendasikan dibandingkan eter,
karena eter lebih cepat menguap dibandingkan amil alkohol. Kesetimbangan dalam
fasa amil alkohol reaksinya adalah sebagai berikut :
[Fe(OH2)5(SCN)]2+ + fitat
Fe-fitat + SCN- + 5H2O
Berdasarkan reaksi kesetimbangan tersebut, jika fitat (reaktan) yang ditambahkan
makin banyak, reaksi akan bergeser ke kanan (pembentuk produk), Fe 3+-fitat
terbentuk lebih banyak dan komplek [Fe(OH2)5(SCN)]2+ yang ada akan semakin
berkurang, artinya jumlah ion [Fe(OH)2)6]3+ dan (SCN-) juga akan berkurang.
Menurut Darlan (2012), menjelaskan bahwa semakin banyak ion Fe yang
direaksikan akan memberikan kesempatan lebih luas mineral tersebut untuk
terikat dengan asam fitat. Hal ini terlihat dengan semakin tinggi jumlah Fe yang
direaksikan akan semakin tinggi Fe yang terikat oleh fitat yang ditandai dengan
berkurangnya % hasil Fe non-fitat. Menurut Thompson and Erdman (1982)
menjelaskan bahwa hal tersebut karena adanya gugus sulfat yang dapat merubah
koordinasi ligan dengan ion ferri.Ikatan sulfat dengan beberapa logam transisi
stabil dalam larutan air. Jika terbentuk ikatan antara sulfat dan ion ferri, maka ion
ferri tidak lagi leluasa untuk mengikat fitat sehingga rasio Fe : fitat yang
dibutuhkan untuk berikatan akan meningkat. Tanpa adanya ion sulfat, ion ferri
hanya mampu mengikat satu anion fitat maka dapat disimpulkan bahwa Fe yang
dibutuhkan untuk mengikat fitat lebih banyak dengan semakin banyaknya sulfat
yang ditambahkan sehingga Fe non fitat semakin sedikit.
Berdasarkan pada penjelasan tersebut datas terlihat jelas bahwa semakin
banyak konsentrasi bahan penyalut yang mengandung fortikan Fe ditambahkan,
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maka semakin tinggi pula persentasi tingkat kehilangan Fe.Hal ini dimungkinkan
adanya kandungan asam fitat pada beras varietas IR 64-3 yang digunakan sebagai
vehicle untuk fortifikasi zat gizi mikro Fe.Kebutuhan asupan Fe per hari
berdasarkan umur dan jenis kelamin adalah bervariasi.Hal ini dapat dilihat pada
Tabel 2.9 dan Tabel 2.10.
Pada Tabel 9.10, 5% menunjukkan absorbsi atau penyerapan Fe sangat
rendah yang diasumsikan bahwa makanan yang dikonsumsi (diets) adalah sereal,
umbi-umbian dan hampir tidak mengkonsumsi ikan, daging unggas, daging atau
asam arkorbat. Sementara itu jika terdapat sedikitnya bahan pangan hewani dan
asam askorbat dalam makanan yang dikonsumsi maka absorbsi atau penyerapan
Fe dalam tubuh adalah 10%.Sedangkan jika terdapat banyak bahan pangan
hewani dan asam askorbat dalam makanan yang dikonsumsi, maka perkiraan
penyerapan Fe nya adalah 15% (Fidler, 2003).
Berdasarkan hasil analisa kadar Fe pada Tabel 8, pada nasi terdapat kadar Fe
sebesar 12,92 ppm untuk konsentrasi bahan penyalut 7% b/v, 16,22 ppm untuk
konsentrasi bahan penyalut 14% b/v dan 19,66 ppm untuk konsentrasi bahan
penyalut 21% b/v. Kadar Fe tersebut sesuai dengan standar kebutuhan asupan
harian Fe (mg/hari) sesuai dengan Tabel 9.9 dan 9.10.
Tabel 2.9.DRI as Intakes for Individual for Iron (mg/day) as Recommended by The
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine-National Academy of Science

Sumber

:

Fidler, 2003.
Tabel 2.10.WHO/FAO Recommendations for Iron Intakes (mg/day) by age and
Gender Group according to Iron Bioavailability in Different Types of Diet
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Keterangan : * : Non-menstruasi
Sumber : Fidler, (2003)
B. Kadar Fe pada Beras yang Difortifikasi dari Beras dengan Pencucian
Beras dilakukan pencucian sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilakukan
pengeringan pada suhu 40oC, selama 6 jam. Beras hasil pengeringan tersebut,
kemudian dilakukan penyalutan dengan konsentrasi 7%b/v, 14%b/v dan 21%b/v.
Beras hasil penyalutan selanjutnya dilakukan pemasakan menjadi nasi tanpa
dilakukan pencucian kembali. Selanjutnya dilakukan analisa kadar Fe beras hasil
penyalutan dan nasinya. Data hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 9.11.
Tabel 2.11. Kadar Fe pada Beras yang Difortifikasi dari Beras denganPencucian
Konsentrasi Bahan
Penyalut (%b/v)

Kadar Fe (ppm)

7
14
21

17,25
22,82
36,96

Berdasarkan pada Tabel 2.11 diatas, diketahui bahwa semakin tinggi
konsentrasi bahan penyalut, semakin tinggi pula kadar Fe yang terdapat pada
beras dengan pencucian dan nasinya. Namun apabila dibandingkan dengan kadar
Fe pada beras terfortifikasi dari beras tanpa pencucian (Tabel 2.7), kadar Fe beras
terfortifikasi dari beras dengan pencucian lebih rendah. Hal ini salah satunya
diduga disebabkan karena kurang optimalnya proses penyalutan dan tidak
homogennya proses pengambilan sampel pada saat analisa. Selain itu beras
terfortifikasi dari beras dengan pencucian sudah tidak ada zat pengotor (impurities),
dimana zat pengotor ini terdiri dari (dedak, bekatul, kulit ari (aleuron), dll) yang
didalamnya mengandung mineral Fe, sehingga yang teranalisa hanyalah Fe dari
bahan penyalut saja. Menurut Dexter (1998) menjelaskan bahwa kehilangan
nutrisi terbesar adalah selama proses pencucian dan pembilasan, diperkirakan
sekitar 20% - 100% akan terbuang tergantung pada jumlah air yang digunakan
pada saat pencucian dan pembilasan dan juga lama waktu pemasakan.
2.4. Kadar Vitamin A
A. Kadar vitamin A dalam Beras Fortifikasi
Kadar vitamin A dalam beras fortifikasi ditentukan dengan menggunakan
metoda High Performance Liquid Chromatography (HPLC) dan untuk melihat
stabilitas bahan pengkapsul selama proses pengolahan yang meliputi pencucian
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dan pemasakan, maka dilakukan juga analisis kadar vitamin A terhadap beras
fortifikasi setelah melalui pencucian 1 (satu) kali dan pemasakan (analisis kadar
vitamin A pada nasi). Pencucian beras dilakukan dengan menimbang beras
sebanyak 100 g dan ditambahkan 200 mL air, kemudian beras diputar searah
jarum jam sebanyak satu kali putaran dengan menggunakan tangan.
Dari hasil analisis ternyata bahan pengkapsul yang digunakan mengandung
vitamin A sebanyak6,3678 ppm. Hasil analisis kadar vitamin A terhadap beras
fortifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Hasil analisis vitamin A pada beras fortifikasi
Sampel
Vitamin A (ppm)
A
0,9232
B
1,114
C
1,7908
Hasil analisis menginformasikan bahwa kadarvitamin A dari beras fortifikasi
jauh lebih rendah dibandingkan dengan bahan pengkapsul. Pada beras A terjadi
kehilangan vitamin A sebesar 85,50 % ; beras B 82,50 % dan beras C sebesar 71,88
%. Hal ini diantaranya disebabkan terjadi peningkatan suhu pada saat dilakukan
fortifikasi yang mengakibatkan kerusakan vitamin A, karena sifat vitamin A yang
mudah rusak oleh oksidasi terutama dalam keadaan panas (Aini, 2008).
Kromatogram vitamin A dalam beras fortifikasi dapat dilihat pada Gambar 2.4,
2.5dan 2.6.

Gambar 2.4. Kromatogram beras fortifikasi A (0,7 g/10 mL)
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Gambar 2.5. Kromatogram beras fortifikasi B (1,4 g/10 mL)

Gambar 2.6. Kromatogram beras fortifikasi C (2,1 g/10 mL)
B. Kadar vitamin A dalam Nasi Fortifikasi
Untuk mengetahui stabilitas vitamin A , analisis hanya dilakukan pada
beras fortifikasi dengan penambahan fortifikan 2,1 g/ 10 mL. Hasil analisis kadar
vitamin A terhadap beras fortifikasi setelah melalui pencucian satu kali adalah
sebesar 1,4019 ppm.Dalam hal ini terjadi kehilangan vitamin A sebesar 21,76 %,
kehilangan tersebut disebabkan sebagian besar fortifikan yang terdapat dalam
bahan pengkapsul hanya melapisi bagian luar dari butiran beras dan hanya
sebagian kecil meresap masuk ke dalam beras, sehingga pada waktu pencucian,
vitamin A tersebut turut terbuang bersama air pencucian. Hal ini dapat dilihat
pada Gambar 2.7 yang memperlihatkan kromatogram hasil analisis beras
fortifikasi, dimana beras dihancurkan terlebih dahulu sebelum dianalisis (untuk
mengetahui apakah vitamin A meresap ke dalam beras). Kromatogram
memperlihatkan puncak yang melebar dan tidak terpisah sempurna dengan
puncak yang lain, sehingga keberadaan vitamin A tidak dapat diketahui dengan
jelas.
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Gambar 2.7. Kromatogram beras fortifikasi bubuk
Hasil analisis pada nasi fortifikasi diperolehkadar vitamin A sebesar
1,0000ppm, terjadi kehilangan vitamin A sebesar 44,16 %.Kehilangan ini
disebabkan adanya kontak dengan suhu tinggi dalam waktu yang cukup lama
menyebabkan rusaknya vitamin A (Aini, 2008).
C. Interaksi Iodium dan Vitamin A dalam Beras dan Nasi Fortifikasi
Pada Tabel 14 dapat dilihat penurunan kadar iodium (sebagai KIO3) dan
vitamin A dari mulai beras hingga menjadi nasi. Kadar iodium dan vitamin A dalam
bahan pengkapsul berturut-turut adalah 47425,16 ppm dan 6,3678 ppm.
Penurunan kadar iodiumdan vitamin A berawalpada proses pembuatan bahan
pengkapsul,kerusakan kedua zat gizi mikro tersebut dimulai pada tahap
homogenisasi II yang bertujuan agar partikel kalium iodat dan vitamin A dapat
berikatan sempurna dengan partikel whey dan maltodekstrin, homogenisasi
dilakukan selama 15ʺ dengan kecepatan 11.000 rpm, proses homogenisasi
mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu sehingga terjadi kerusakan iodium,
karena iodium bersifat tidak stabil terhadap panas (Imamkhasani, 2002).
Tahap selanjutnya adalah pengeringan dengan spray dryer pada
suhu170°Cdan laju alir 15 mL/menit. Pada tahap ini, larutan bahan pengkapsul
dengan sengaja dikontakkan dengan udara panas dalam waktu yang cukup
lama.Akibatnya terjadi penurunan kadar iodium pada produk bahan pengkapsul
yang dihasilkan, karena iodium bersifat sensitif terhadap suhu tinggi, cahaya dan
mudah menguap (Yogaswara, 2008).
Tabel 2.13. Kadar iodium (sebagai KIO3) dan vitamin A selama proses pengolahan
Beras dengan satu
Beras
Nasi
kali pencucian
KIO3(ppm)
A
38,52
24,88
1,57
B
47,84
41,02
1,97
C
59,91
55,45
2,13
Vitamin A (ppm)
A
0,92
B
1,11
C
1,79
1,40
1,00
( - ) = tidak dilakukan
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Demikian juga halnya dengan vitamin A yang juga bersifat mudah
teroksidasi dengan adanya panas sehingga proses homogenisasi dan pengeringan
juga akan menyebabkan penurunan kadar vitamin A pada produk bahan
pengkapsul, disamping itu adanya mineral lain dalam hal ini iodium yang
ditambahkan pada bahan pengkapsul juga menjadi salah satu penyebab
teroksidasinya vitamin A (Anonim,2010).Selain hal tersebut di atas penurunan
kadar iodium dan vitamin A pada beras fortifikasi juga dipengaruhi oleh metoda
penyalutan yang digunakan.
Hasil analisis kadar iodium dan vitamin A terhadap beras fortifikasi
menunjukkan peningkatan sesuai dengan meningkatnya konsentrasi fortifikan
yang ditambahkan. Dengan meningkatnya konsentrasi fortifikan maka terjadi
peningkatan pula pada jumlah maltodekstrin yang terdapat pada beras fortifikasi.
Peningkatan jumlah maltodektrin ini Menurut Master (1979) dalam Badarudin
(2006) akan menyebabkan bertambahnya total padatan sehingga kadar air beras
fortifikasi akan semakin menurun, rendahnya kadar air mengakibat terjadinya
peningkatan kadar iodium dan vitamin A.
Hasil analisis kadar iodium dan vitamin A untuk beras fortifikasi yang telah
melalui proses pencucian juga memperlihatkan adanya penurunan.Iodium
memiliki sifat mudah larut dalam air (Imamkhasani, 2002), sehingga pada waktu
pencucian sebagian iodium turut terbuang bersama air pencucian, hal ini
menyebabkan terjadinya penurunan kadar iodium. Sama halnya dengan vitamin A,
vitamin A mempunyai sifat yang tidak dapat larut dalam air, sehingga vitamin A
melalui bahan pengkapsul tidak dapat meresap masuk ke dalam butiran beras
dengan sempurna, sebagian besar vitamin A yang terdapat di dalam bahan
pengkapsul menyelimuti bagian luar butiran beras dan pada saat pencucian
vitamin A tersebut turut terbuang bersama air pencucian.
Pada nasi fortifikasi, hasil analisis menunjukkan masih terdapatnya iodium
dan vitamin A,walaupun terjadi penurunan konsentrasi yang cukup besar yang
disebabkan adanya kontak dengan panas dalam waktu yang cukup lama, dimana
iodium dan vitamin A merupakan zat gizi yang sensitive terhadap panas. Kadar
iodium yang terdapat pada nasi fortifikasi adalah sebesar 2,13 ppm atau 2.130
µg/g, sedangkan kebutuhan akan iodium perhari bagi orang dewasa 150 µg
(Syafaruddin, 2007). Sedangkan kadar vitamin A yang masih terdapat pada nasi
fortifikasi adalah sebesar 1,000 ppm atau 1000 µg/g, adapun menurut FAO/WHO
kebutuhan orang dewasa terhadap vitamin A berkisar antara 500 – 600 µg.
Pada penelitian ini, nasi fortifikasi yang dihasilkan mengandung dua zat gizi
mikro yaitu iodium dan vitamin A dan menurut Budiman, Dewi dan Muljati (2007),
adanya vitamin A yang terdapat bersama-sama dengan iodium akan meningkatkan
efikasi iodium ketika dikonsumsi.
D. Verifikasi Metoda
Tahap awal dari analisis kadar vitamin A pada beras fortifikasi dengan
menggunakan metoda HPLC adalah mencari kondisi optimal untuk analisis vitamin
A agar diperoleh hasil yang maksimal. Hal ini dilakukan sehubungan dengan
adanya perbedaan alat yang digunakan dan reagen yang tersedia. Referensi yang
diperoleh dari Jurnal Departement of Chemistry, Spain menginformasikan bahwa
kolom yang digunakan adalah 150 x 3,9 mm I.D. dengan fase gerak Asetonitriltetrahidrofuran-air (55 – 37 – 8, v/v), larutan pengekstraksi adalah metanol.
Detektor Photodiode Array, infra red dengan NEC power mate 386/33i dan
pengukuran dilakukan pada 325 nm. Sedangkan kolom yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kolom C 18 dengan detektor jenis UV.
Kondisi optimal yang diperoleh untuk analisis vitamin A adalah sebagai
berikut, untuk fasa gerak digunakan metanol 100 %, sedangkan larutan
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pengekstraksi digunakan campuran acetonitril dan diklorometan dengan
perbandingan 5 : 3. Pengukuran dilakukan pada 369 nm.
Tahap selanjutnya adalah verifikasi metoda, verifikasi metoda dilakukan
untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan untuk penggunaan.Parameter yang
digunakan dalam verifikasi metoda dalam penelitian ini adalah, kecermatan
(akurasi) dan keseksamaan (presisi)serta linieritas.
Kecermatan merupakan ukuran yang menunjukan derajat kedekatan hasil
analisis dengan kadar sesungguhnya pada kondisi yang dipersyaratkan (kadang
disebut trueness), dinyatakan sebagai persen perolehan kembali analit yang
ditambahkan. Pada penelitian ini pengujian kecermatan dilakukan dengan cara,
sejumlah tertentu analit ditambahkan kedalam sampel dan dianalisis. Selisih
kedua
hasil
dibandingkan
terhadap
nilai
sebenarnya
yang
ditambahkan.Kecermatan yang diperoleh adalah 91,07 %, kecermatan yang baik
berada pada rentang 80 % - 120 % (Miller, 2010).

Gambar 2.8. Kromatogram hasil uji kecermatan
Keseksamaan (presisi) merupakan ukuran yang menunjukkan derajat
keberulangan/kesesuaian antara hasil uji individual, diukur melalui penyebaran
hasil individual dari rerata pada kondisi yang dipersyaratkan. Diukur sebagai
simpangan baku (SB) atau simpangan baku relatif (SBR) yang dinyatakan sebagai
Koefisien Variasi (KV). Pada penelitian ini keseksamaan dilakukan dengan cara
mengukur 7 (tujuh) sampel dengan konsentrasi yang sama. SBR dari hasil
pengukuran keseksamaan (presisi) vitamin A pada konsentrasi 15,00 ppm adalah
0,89 %. SBR yang dipersyaratkan bagi presisi yang baik adalah ≤ 2 % (Standard
Methods, 2005).Kromatogram yang dihasilkan pada pengujian keseksamaan dapat
dilihat pada Gambar2.8.
Kurva kalibrasi merupakan hubungan antara respon instrumen dan
konsentrasi analit yang diketahui. Kurva kalibrasi untuk setiap analit harus dibuat
dengan matrik yang sama dan merupakan rentang dari nilai yang diantisipasi
(CDER, 2001 dalam Ridwanna, 2008).
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Gambar 2.9. Kromatogram standar vitamin A dengan konsentrasi 15 ppm
Linieritas adalah kemampuan metode analisis yang memberikan respon,
yang secara langsung atau setelah transformasi matematika, proporsional dengan
konsentrasi analit dalam rentang tertentu. Hubungan linier yang ideal dicapai jika
perpotongan garis kurva linier dengan sumbu Y disebut juga sebagai intercept
sama dengan 0 dan koefisien korelasi (r) mendekati ± 1, tergantung arah
garis.(Ridwanna, 2008).
Kurva kalibrasi dibuat pada rentang 0 ppm, 3ppm, 6 ppm, 9 ppm, 12 ppm,
15 ppm, 18 ppm dan 21 ppm. Koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,995 dan
grafik kurva kalibrasi dapat dilihat pada Gambar 9.10.
Hasil verifikasi metoda menunjukkan bahwa pengujian kecermatan
memberikan hasil 91,07 %, keseksamaan 0,89 %, koefisien korelasi 0,995.Hal ini
menunjukkan bahwa metoda tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk
digunakan pada analisis vitamin A, karena persyaratan yang harus dipenuhi untuk
kecermatan adalah berkisar 80 – 120 % (Miller, 2010).

Gambar 2.10. Kurva kalibrasi vitamin A
Adapun persyaratan keseksamaan,di dalam Standard Method (2005) dinyatakan
adalah ≤ 2 % dan koefosien korelasi mendekati 1 (Ridwanna, 2008).

2.5. Uji Mutu Hedonik
Uji mutu hedonik yang dilakukan pada beras tanpa pencucian yang
difortifikasi dan beras setelah pencucian yang kemudian difortifikasi meliputi
warna dan aroma.Sedangkan uji mutu hedonik untuk nasi dari dua perlakuan
tersebut meliputi warna, aroma dan rasa.
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A. Uji Mutu Hedonik Beras Fortifikasi
Warna
Pengukuran warna pada suatu produk pangan perlu dilakukan karena pada
produk pangan, warna merupakan daya tarik utama sebelum konsumen mengenal
dan menyukai sifat-sifat lainnya. Pengukuran fisik derajat putih pada beras dan
tepung beras dapat dilakukan dengan cara pengukuran secara objektif, yaitu
dengan menggunakan metoda Hunter atau bisa juga dengan cara menggunakan
alat instrumen modern (Anggriawan, 2009).Pada umumnya konsumen lebih
menyukai beras atau tepung beras dengan nilai derajat putih yang tinggi
(Anggriawan, 2009).
Pengolahan data secara statistik
dengan menggunakan Tabel Anava
menunjukkan bahwa beras dan nasi fortifikasi tidak memiliki perbedaan
karakteristik dari segi warna, dibandingkan dengan beras dan nasi biasa.
Meskipun demikian beras fortifikasi dengan pencucian dengan penambahan
fortifikan 0,7 g/ 10 mL ternyata memiliki nilai tertinggi, hal ini memberikan
informasi bahwa beras tersebut lebih disukai karena warnanya sama dengan beras
kontrol. Sedangkan nilai tertinggi pada nasi adalah nasi yang berasal dari beras
kontrol tanpa pencucian.Hasil uji mutu hedonik dapat dilihat pada Tabel 2.14.
Tabel 2.14. Hasil Uji Mutu Hedonik Terhadap Warna Berasdan Nasi Fortifikasi
Beras dengan konsentrasi
fortifikan
tanpa pencucian (7% b/v)
tanpa pencucian (14% b/v)
tanpa pencucian (14% b/v)
Beras kontrol tanpa pencucian
dengan pencucian (7% b/v)
dengan pencucian (14% b/v)
dengan pencucian (14% b/v)
Beras kontrol dengan pencucian

Nilai Rata-Rata
Beras

Nasi

3,27
2,93
2,60
4,00
4,07
3,80
3,73
4,07

3,73
3,07
3,33
4,00
3,60
3,93
3,80
3,60

Aroma
Aroma dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diamati dengan
indera pembau. Terdapat dua cara dalam mengamati bau, diantaranya lewat indera
pembau, dimana rangsangan akan diterima oleh “regio alfactoria” suatu bagian
pada atas rongga hidung, dan melalui mulut terutama bagi mereka yang sulit
mengamati lewat hidung (Kartika, 1987 dalam Robiani, 2013).
Pengolahan data secara statistik
dengan menggunakan Tabel Anava
menunjukkan bahwa beras dan nasi fortifikasi tidak memiliki perbedaan
karakteristik dari segi aroma, dibandingkan dengan beras dan nasi biasa.Untuk
aroma, beras kontrol tanpa pencucian memiliki nilai tertinggi, hal ini disebabkan
beras tersebut merupakan beras tanpa fortifikasi sehingga masih memiliki aroma
khas beras. Sedangkan nilai tertinggi untuk aroma nasi fortifikasi adalah nasi
yang berasal dari beras tanpa pencucian dengan konsentrasi fortifikan 0,7 g/10 mL
dan 1,4 g/10 mL. Hasil uji mutu hedonik dapat dilihat pada Tabel 2.15.
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Tabel 2.15. Hasil Uji Mutu Hedonik Terhadap Aroma Beras
dan Nasi Fortifikasi
Beras dengan konsentrasi
fortifikan
tanpa pencucian (7% b/v)
tanpa pencucian (14% b/v)
tanpa pencucian (14% b/v)
Beras kontrol tanpa pencucian
dengan pencucian (7% b/v)
dengan pencucian (14% b/v)
dengan pencucian (14% b/v)
Beras kontrol dengan pencucian

Nilai Rata-Rata
Beras

Nasi

3,53
3,40
3,47
3,87
2,67
2,47
3,00
2,67

4,07
4,07
3,73
3,73
3,60
3,40
3,07
2,93

Rasa
Setiap orang mempunyai batas konsentrasi terendah terhadap suatu rasa
agar masih bisa dirasakan. Batas ini disebut threshold, threshold seseorang
terhadap rasa yang berbeda juga tidak sama. Misalnya threshold seseorang
terhadap NaCl adalah 0,087%, sedangkan threshold terhadap sukrosa adalah 0,4%
(Winarno, 1997 dalam Robiani, 2013).
Pengolahan data secara statistik
dengan menggunakan Tabel Anava
menunjukkan bahwa beras dan nasi fortifikasi tidak memiliki perbedaan
karakteristik dari segi rasa, dibandingkan dengan beras dan nasi biasa.
Hasil uji mutu hedonik terhadap rasa beras fortifikasi menunjukkan bahwa
beras tanpa pencucian (1,4 g/10 mL) dan nasi dari beras tanpa pencucian (1,4
g/10 mL) memiliki nilai tertinggi, artinya beras dan nasi fortifikasi tersebut yang
paling disukai oleh panelis. Hal ini disebabkan jumlah fortifikan yang ditambahkan
sangat sedikit, sehingga masih memiliki rasa khas dari beras dan nasi.Hasil uji
mutu hedonik dapat dilihat pada Tabel 2.16.
Tabel 2.16. Hasil Uji Mutu Hedonik Terhadap Rasa Nasi Fortifikasi
Beras dengan konsentrasi
fortifikan

Nilai Rata-Rata

tanpa pencucian (7% b/v)
tanpa pencucian (14% b/v)
tanpa pencucian (14% b/v)
Beras kontrol tanpa pencucian
dengan pencucian (7% b/v)
dengan pencucian (14% b/v)
dengan pencucian (14% b/v)
Beras kontrol dengan pencucian

3,80
3,73
3,73
3,73
2,93
2,87
2,47
3,27

Nasi
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