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ABSTRAK
Ketergantungan pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia terhadap beras sangat
tinggi. Keadaan ini memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan import beras.
Untuk itu diadakan diversifikasi pangan berupa beras analog. Beras analog ini berbasis
karbohidrat yang dapat diambil dari umbi-umbian yaitu garut. Namun beras analog berbahan
dasar garut memiliki tekstur yang pera akibat tingginya kandungan amilosa pada garut sehingga
perlu adanya penambahan tepung beras dan alginat untuk memperbaiki tesktur beras analog.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proporsi terbaik tepung garut, dan tepung
beras, serta penambahan alginat dalam pembuatan beras analog terhadap sifat fisik dan
organoleptic.Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, uji sensoris metode
deskriptif. Kedua, analisis reologi adonan beras analog. Ketiga, formulasi beras analog, meliputi
analisis fisik dan organoleptik.
Kata kunci: Alginat, Beras analog, Garut, Tepung Beras
ABSTRACT
Dependence of Indonesian food consumption patterns to the rice is very high . This
situation forced flour and rice flour, and the addition of alginate in the manufacture of artificial
rice to the Indonesian government to conduct rice import policy. Therefore, there is food
diversification, such as artificial rice. This carbohydrates based artificial rice - that can be taken
from a kind of tubers; arrowroot. Whereas, arrowroot based artificial rice has a hard texture
(pera) due to the high content of amylose in arrowroot so that it needs the addition of rice flour
and alginate to improve the texture of artificial rice. The purpose of this study was to determine
the best proportion of arrowroot the physical and organoleptic properties. This research was
carried out by several phases. First, sensory test by descriptive method. Second, rheology
analysis of artificial rice dough. Third, formulating of artificial rice, including physical and
organoleptic analysis.
Keywords: Alginate, Artificial Rice, Arrowroot, Rice Flour
PENDAHULUAN
Beras merupakan salah satu sumber pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian
besar masyarakat Indonesia. Pada tahun 2013 konsumsi masyarakat terhadap beras rata-rata
mencapai 32.665 juta ton dan terus meningkat hingga 33.013 juta ton pada tahun 2014 [1].
Produksi beras di Indonesia saat ini dikhawatirkan tidak dapat mencukupi kebutuhan
masyarakat dengan seiring bertambahnya penduduk Indonesia setiap tahunnya. Untuk
mencukupi kebutuhan beras, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yaitu melakukan import
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beras. Impor beras yang dilakukan dalam jangka waktu lama dapat mengancam ketahanan
pangan nasional. Untuk itu, perlu dilakukan upaya penganekaragaman pangan atau
diversifikasi pangan berbasis pangan pokok non beras. Beras analog merupakan tiruan beras
yang diolah dari bahan baku berbasis karbohidrat. Bahan yang digunakan untuk beras analog
berbasis karbohidrat dapat berasal dari umbi-umbian lokal. Umbi lokal yang dipilih adalah garut,
dimana produksi garut yang berlimpah sedangkan pemanfaatannya yang kurang tepat. Namun
pada penelitian terdahulu, beras analog yang pernah dibuat kurang memenuhi standar
kesukaan konsumen. Selain itu beras analog yang terbuat dari umbi garut cenderung memiliki
sifat pera, sehingga formulasi perlu diperbaiki dengan menambahkan tepung beras dan alginat.
Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui pengaruh proporsi
tepung garut : tepung beras dengan penambahan alginat pada beras analog yang dihasilkan
sehingga beras analog dapat diterima oleh konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi tepung garut : tepung beras dengan
penambahan alginat dalam pembuatan beras analog dan pengaruhnya terhadap penerimaan
konsumen.
Penelitian ini berpacu pada sifat fisik beras analog dan organoleptik pada produk beras
analog, nasi analog hangat, dan nasi analog dingin. Hasil dari uji fisik dan organoleptik
selanjutnya diolah untuk menentukan perlakuan terbaik. Perlakuan terbaik kemudian dianalisis
karakteristik kimia dan dilakukan perhitungan nutrition fact atau informasi nutrisi per takaran
saji.
Garut
Umbi garut (Marantha arundinaceae) merupakan tanaman umbi lokal yang banyak
dijumpai di wilayah Indonesia.Tanaman ini mudah tumbuh pada lingkungan yang minim sinar
matahari.Perawatan pada tanaman ini juga tidak sulit.Hama dan penyakit yang menyerang
tanaman ini pun kecil.Tanaman ini mampu tumbuh pada tanah dengan tingkat kesuburan yang
rendah, meski hasil terbaik harus diberi pupuk.Sehingga dapat dengan mudah dibudidayakan
[2].
Umbi garut memiliki banyak keunggulan, yakni dapat digunakan sebagai pengganti
bahan makanan pokok, dan sebagai obat-obatan.Umbi garut dapat digunakan untuk
mendinginkan perut dan disentri, obat eksim, obat tapal luka, dan memperbanyak produksi ASI
[4]. Selain itu umbi garut memiliki nilai IG (Indeks Glikemiks) yang rendah (14), dibandingkan
umbi-umbian yang lain seperti gembili (90), kimpul (95), ganyong (105), dan ubi jalar (179). Hal
ini dapat memberikan manfaat bagi penderita diabetes atau kencing manis. Penyakit tersebut
disebabkan karena tingginya gula darah [5].Selain itu, umbi garut mengandung kalori yang
rendah. Dalam 100 gram umbi garut segar terdapat 65 kalori. Akar garut mengandung vitamin B
kompleks, beberapa mineral penting, dan sumber folat yang baik [6].Umbi garut juga
mengandung senyawa bioaktif sebagai antioksidan.Senyawa bioaktif yang terdapat dalam umbi
garut adalah fenol dan flavonoid [7]. Kadar fenol dalam umbi garut segar sebesar 0,16 g/100 g.
sedangkan kadar flavonoidnya sebesar 0.15 g/100 g.
Tepung Garut
Tepung garut dapat digunakan sebagai alternatif bahan pengganti atau substitusi tepung
terigu. Biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan kue, mie, roti kering, bubur bayi,
makanan diet pengganti nasi [2]. Sebagai pengganti makanan pokok, perlu diperhatikan pada
kandungan karbohidrat tepung garut. Kandungan karbohidrat tepung garut per 100 gram bahan
lebih tinggi yaitu 85.20% dibanding beras giling 78.99% dan tepung terigu 77.30%. Tepung
garut mengandung amilopektin sebesar 58.31% dan amilosa sebesar 10.69%. Struktur amilosa
yang kompleks lebih sulit dicerna oleh enzim. Selain itu amilosa juga sulit tergelatinisasi, saat
terjadi retrogradasi amilosa akan membentuk ikatan hidrogen dan lebih resisten terhadap
hidrolisis enzim [8]. Umbi garut yang telah melalui beberapa proses pengolahan mengandung
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senyawa bioaktif dengan jumlah yang sedikit. Beberapa proses pengolahan seperti
perendaman, pemanasan, dan pengukusan dapat menurunkan senyawa fenol yang terdapat
pada garut. Kadar fenol yang terdapat pada umbi garut olahan yaitu sebesar 0.09 g/100 g [9].
Tepung Beras
Tepung beras adalah suatu produk yang berasal dari beras yang digiling.Biasanya
produk ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kue, bahan industri makanan bayi, bihun,
macaroni, dan biskuit.Tepung beras dalam pembuatan beras analog berperan untuk
menyamakan selera masyarakat terhadap beras sehingga beras analog yang dihasilkan dapat
menyesuaikan rasa dengan beras asli.Selain itu untuk mengendalikan viskositas dan
pencoklatan, dan untuk meningkatkan kerenyahan [10].
Alginat
Alginat merupakan salah satu polisakarida yang terbentuk dalam dinding sel alga coklat,
dengan kadar 40% dari total berat kering dan merupakan bagian yang berperan penting untuk
mempertahankan struktur jaringan alga [11]. Awalnya alginat dianggap sebagai asam
polimannuronat, namun pada tahun 1964 asam alginat lebih dikenal sebagai kopolimer dari
asam L-guluronat dan asam D-mannuronat [12].
Penambahan alginat dalam pembuatan beras analog berfungsi sebagai serat larut air
dan memiliki kemampuan memperlambat penyerapan glukosa. Alginat yang ditambahkan
dalam bahan pangan dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah. Dimana glukosa akan
diserap lebih lambat oleh usus halus. Penyerapan yang lambat akan mengontrol kadar gula
darah dan sekresi insulin
Beras Analog
Beras analog merupakan tiruan beras yang terbuat dari bahan pangan non beras yang
berbasis karbohidrat seperti umbi-umbian yang bentuk dan nilai gizinya mirip dengan beras
[13].Beras analog dibuat sebagai salah satu upaya diversifikasi pangan.Beras analog dapat
diolah menggunakan teknologi granulasi [14] dan ekstrusi [15]. Beras analog berbentuk mirip
seperti beras padi dan terbuat dari campuran bahan baku lokal, seperti sagu, sorgum, umbiumbian, dan jagung. Bahan baku tersebut dipilih karena memiliki kadar indeks glikemiks yang
rendah. Indeks glikemiks adalah efek makanan terhadap kadar gula darah. Kadar protein beras
analog cenderung lebih tinggi dibanding beras padi. Selain itu, kadar serat beras analog juga
cukup tinggi sehingga dapat mempermudah perbaikan pencernaan. Dengan mengonsumsi
beras analog yang berbahan baku lokal dapat mempertahankan rasa kenyang lebih lama
dibandingkan dengan beras padi [16].
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan beras analog adalah sifatnya
yang praktis, mudah untuk diperoleh, enak (pulen), warna yang menarik, dan aroma yang
menyerupai nasi [17].Perbandingan amilosa dan amilopektin juga mempengaruhi karakteristik
yang dihasilkan beras analog.Pengaruh yang ditimbulkan dari amilosa dan amilopektin adalah
tekstur yang terbentuk, pera atau pulennya nasi, dan cepat atau tidaknya nasi
mengeras.Semakin tinggi amilosa maka semakin pera dan keras nasi analog yang dihasilkan,
dan sebaliknya [18].
Bahan Penyusun Beras Analog
1. Kalsium Klorida
Kalsium klorida (CaCl2) merupakan salah satu jenis garam yang terdiri dari unsur
kalsium (Ca) dan klorin (Cl).Kalsium klorida bersifat tidak berbau, tidak berwarna, tidak mudah
terbakar, dan mudah larut dalam air.Garam ini termasuk pada tipe ion halide dan padat pada
suhu kamar.Karena sifatnya yang higroskopis, maka kalsium klorida harus disimpan dalam
wadah yang tertutup rapat [19].Dalam pembuatan beras analog, Kalsium Klorida digunakan
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untuk mengikat alginat agar terbentuk gel.Pembentukan gel alginat dapat terbentuk dengan
adanya Kalsium Klorida.Ion kalsium berperan sebagai pembentuk gel. Pembentukan gel
disebabkan oleh terbentuknya khelat ion kalsium dengan rantai poliguluronat dari alginat [20].
2. STPP (Sodium Tripolyphosphate)
STPP (Sodium Tripolyphosphate) merupakan senyawa alkali phosphate yang memiliki
gugus fosfat yang bersifat polar dan bermuatan negatif serta bersifat hidrofilik [21].STPP adalah
bahan tambahan pangan yang aman dan berperan sebagai pengemulsi.STPP sering digunakan
dalam industri pangan karena beberapa sifat kimia dan fungsinya yang menguntungkan.Sifatsifat fosfat adalah sebagai buffer dan pengontrol pH, dapat menginaktivasi ion logam yang
biasanya merusak sistem pangan dengan membentuk endapan, dan sebagai polivalensi dan
polielektrolit [22].
Peran STPP dalam pembuatan beras analog adalah pada proses gelatinisasi patiprotein sehingga dapat mempengaruhi tekstur adonan beras analog lebih liat dan kenyal. Selain
itu untuk mempertahankan kelembaban sehingga air dalam adonan tidak mudah menguap
pada bagian permukaan, dan mudah untuk dicetak [23].
3. Garam
Garam merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar Natrium klorida (>80%)
serta senyawa lainnya seperti Magnesium klorida, Magnesium sulfat, kalsium klorida dan lainlain. Secara fisik, garam berupa padatan berwarna putih berbentuk kristal. Garam bersifat
mudah menyerap air, titik lebur pada suhu 801⁰C, dan tingkat kepadatan (densitas) sebesar
0.80 – 0.90 [24]. Dalam pembuatan beras analog penambahan garam berfungsi untuk
memberikan rasa pada dan dapat mengikat air.Garam dapur juga dapat menghambat aktivitas
enzim protease dan amilase [25].
4. Minyak Sawit
Minyak sawit merupakan hasil dari pengolahan buah sawit.Buah sawit terdiri dari dua
lapis yaitu daging buah dan inti sawit.Kadar minyak terbesar terletak pada daging buah yaitu
sebesar 60%.Pengepresan pada daging buah sawit dan diproses lebih lanjut menjadi minyak
goreng, yang sering disebut minyak sawit.Secara umum, minyak sawit memiliki komposisi asam
lemak jenuh dan tidak jenuh dengan proporsi yang seimbang.Sehingga minyak sawit tidak bisa
dikategorikan sebagai minyak jenuh atau minyak tak jenuh [26].
Secara alami, minyak sawit mengandung vitamin E. Vitamin E yang terkandung dalam
minyak sawit berupa tokoferol dan tokotrienol.Komponen ini merupakan zat penting yang
berfungsi sebagai antioksidan.Selain itu, minyak sawit juga dikenal sebagai sumber karotenoid
(provitamin A).Karotenoid dapat berfungsi ganda yaitu sebagai antioksidan dan sumber vitamin
A bagi tubuh [27].Perannya dalam pembuatan beras analog adalah untuk menambah energi,
dan sebagai bahan pelumas adonan agar adonan mudah untuk dicetak [28].
5. Air
Air merupakan senyawa kimia dengan rumus kimia H2O, dimana satu molekul air
tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat kovalen. Air memiliki sifat tidak berbau, tidak
berwarna, dan tidak berasa pada keadaan normal, yaitu pada tekanan 100kPa (1 bar) dan suhu
273,15 K (0⁰C). Air mampu melarutkan banyak jenis zat kimia lainnya seperti gula, garam,
asam, gas, dan senyawa organik [29]. Dalam pembuatan beras analog, air berfungsi sebagai
bahan pemlastis sehingga dapat menurunkan viskositas dan energi mekanik, menghasilkan
produk yang padat, dan menghambat pertumbuhan gelembung [30].
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Proses Pembuatan Beras Analog
Secara umum pembuatan beras analog, yaitu : pencampuran, pencetakan, pengukusan,
dan pengeringan [31]. Pencampuran adalah sebuah proses yang melibatkan beberapa
komponen heterogen dengan menyebarkan sehingga mendapatkan komponen yang
homogeny. Pencampuran bertujuan untuk membentuk adonan yang seragam. Biasanya
pencampuran merupakan proses awal sebelum dilakukan proses pengolahan berikunya [32].
Selanjutnya adalah pencetakan.Pencetakan beras analog yang sering digunakan adalah
teknologi ekstrusi. Teknologi ekstrusi pangan adalah proses mengalirkan bahan pangan melalui
barrel dengan satu atau lebih variasi kondisi proses serta melewatkan melalui die yang
didesain untuk membentuk dan mengembangkan hasil ekstrusi [33].
Selanjutnya adalah proses pengukusan. Pengukusan merupakan proses yang dapat
mengakibatkan terjadinya gelatinisasi pati [34]. Gelatinisasi pati terjadi karena granula pati yang
berupa amilosa dan amilopektin menyerap air.Penyerapan air terus meningkat dengan
meningkatnya suhu pemanasan, sehingga menyebabkan granula pati membesar dan terbentuk
matriks gel [35[. Kemudian dilakukan pengeringan, Pengeringan merupakan proses
mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari bahan dengan cara diuapkan.
Penguapan dilakukan dengan energi panas dan kandungan air dikurangi hingga batas
mikroorganisme dan aktivitas enzimatis tidak menyebabkan kerusakan. Pada proses
pengeringan, bahan pangan yang dikeringkan akan kehilangan sebagian besar air dan
menyebabkan pemekatan bahan yang tertinggal seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lainlain [36]. Pengeringan pertama ini dilakukan hingga beras setengah kering agar pada proses
pencelupan alginat dapat meresap sempurna.
Pencelupan beras analog pada larutan alginat merupakan proses opsional dalam
pembuatan beras analog. Tujuan dari pencelupan pada larutan alginat adalah membentuk
lapisan seperti plastis pada permukaan beras agar kenampakan beras analog terlihat
mengkilap seperti pada beras asli. Selanjutnya dilakukan pengeringan kembali, dalam
pembuatan beras analog adalah pada suhu dibawah 80⁰C hingga kadar airnya mencapai 515% atau beras analog kering sempurna.
SIMPULAN
Tepung garut dapat disubstitusi dengan tepung beras sebagai bahan campuran
pembuatan beras analog.Proporsi tepung garut dan tepung beras memberikan pengaruh nyata
terhadap karakteristik fisik pada parameter warna, sedangkan tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap karakteristik fisik pada parameter daya rehidrasi, cooking time, volume
pengembangan.Proporsi tepung garut dan alginat juga tidak memberikan pengaruh nyata
terhadap parameter organoleptik beras analog, nasi analog hangat, dan nasi analog
dingin.Sedangkan rasa pada nasi analog dingin memberikan pengaruh nyata. Sehingga rasa
dari nasi analog dingin perlu dilakukan perbaikan.
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