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IRAWAN SETYA WARDHANA. NIM 0311010043. Uji Kuantitatif Senyawa 

Pembatas dan Nilai Bioavailabilitas Protein Pada Biji dan Ekstrudat 

Sorghum bicolor Varietas Lokal. SKRIPSI. Dosen Pembimbing : Dr. Ir. H. 

Sudarminto Setyo Yuwono., M.App. Sc. dan Erni Sofia Murtini, STP.MP 

   

 

RINGKASAN 

 

Sorghum adalah serealia potensial untuk dibudidayakan dan 

dikembangkan di Indonesia. Namun karena sedikitnya informasi tentang potensi 

biji sorghum lokal ini, maka biji-bijian ini kurang diperhatikan. Pemanfaatan saat 

ini terbatas sebagai pakan, sedangkan sebagai pangan hanya terbatas sebagai 

bahan pelengkap makanan jajanan tradisional. Menurut Park et al (2003) sorghum 

dikategorikan sebagai sereal yang kurang termanfaatkan, namun memiliki potensi 

yang besar untuk dikembangkan. 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikaskan senyawa pembatas 

pada biji dan ektrudat Sorghum bicolor serta mengetahui nilai bioavailabilitas biji 

dan ekstrudat Sorghum bicolor secara in vitro dengan menggunakan enzim pepsin, 

tripsin dan perpaduan pepsin-tripsin. 

Penelitian ini dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Pengolahan 

data hasil analisa menggunakan metode deskriptif fenomenal yang bersifat 

eksploratif (Suharsini, 1993). Data hasil penelitian disusun dalam bentuk tabel dan 

dibuat grafik atau histrogram untuk mempermudah interpretasi data. 

Sorghum bicolor varietas lokal memiliki senyawa pembatas antara lain: 

tanin 8,82 mg/g, asam fitat 2,08 mg/g, lysine 0,19 g/gN, kafirin sebesar 69% (b/b 

protein) serta ikatan disulfit sebesar 0,34 mmol/g. Proses ekstrusi dapat 

menurunkan senyawa pembatas pada sorghum bicolor varietas lokal menjadi 

antara lain: tanin 4,42 mg/g, asam fitat 1,15 mg/g dan ikatan disulfit sebesar 0,21 

mmol/g. Nilai bioavailabilitas sorghum bicolor varietas lokal meningkat dengan 

perlakuan ekstrusi single screw sebesar 65% dari 48,55% menjadi 75,67%. 

Perlu dilakukan formulasi bahan ekstrusi antara sorghum dengan bahan 

lainnya untuk meningkatkan jumlah lisin pada ekstrudat sorghum. Perlu dilakukan 

formulasi bahan ekstrusi antara sorghum dengan bahan lainnya untuk lebih 

meningkatkan daya cerna protein tersebut. Perlu dilakukan penelitian tentang daya 

cerna pati dan indeks glisemik sorghum untuk memaksimalkan potensi sorghum 

sebagai bahan pangan bagi penderita diabetes militus. 

 

Kata Kunci : Sorghum bicolor, ekstrusi, senyawa pembatas, bioavailabilitas 

protein 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IRAWAN SETYA WARDHANA. NIM 0311010043. Quantitative Assay of 

Limited Nutrition and Protein Bioavailability Value of Sorghum bicolor Grain 

and its Extrudate. SCRIPT. Advisors : Dr. Ir. H. Sudarminto Setyo Yuwono., 

M.App. Sc. dan Erni Sofia Murtini, STP.MP 

 

SUMMARY 

 

 Sorghum is potential crop in Indonesia. As a global food cereal, sorghum 

is fifth grade after wheat, rice, maize and barley. Sorghum has not been functional 

food yet. As one as Sorghum bicolor which is grown in Grati Pasuruan. Sorghum 

bicolor is local plant and doesn’t have a genetic improvement; however it is used 

as traditional food by Pasuruan citizen. Otherwise, protein bioavailability 

evaluation and limited nutrition identify of this sorghum have not been known. So, 

it’s need to further research of these problems. 

 The aim of this research is to identify a limited nutrition of germ and 

sorghum extrudat. This research is also to determine protein bioavailability of 

germ and sorghum extrudat by in vitro methods with pepsin, trypsin and 

combination of pepsin-trypsin. 

 The research is done with 3 repeatations. The results are analyzed with 

exploration phenomenal description method. The results are set in table, graphic, 

and histogram to make data interpretation easier.  

Local variety of sorghum bicolor has limited nutrition such as tannin (8,82 

mg/g), phytic acid (2,08 mg/g), lysine (0,19 g/gN), kafirin 69 % (w/w protein) and 

disulfide bond (0,34mmol/g). Extrusion process can decrease limited nutrition in 

sorghum bicolor as much as: tannin (4,42 mg/g), phytic acid (1,15 mg/g) and 

disulfide bond (0,21 mmol/g). Single screw extrusion process is also increasing as 

much 65% protein bioavailability value from 48,55% up to 75,67%.  

Sorghum bicolor has limited amino acid (lysine), its need to research the 

formulation between sorghum and the other high-lysine crop to improve AAS of 

lysine. It’s also need to research the formulation between sorghum and the other 

to improve protein digesbility. And the least, its need to research starch 

digesbility and glisemiks index of sorghum bicolor to maximize this product to 

diabetes mellitus food. 

 

 Keyword: Sorghum bicolor, limited nutrition, protein bioavailability 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sorghum adalah serealia potensial untuk dibudidayakan dan 

dikembangkan di Indonesia. Sebagai sumber bahan pangan global sorghum 

berada di peringkat kelima setelah gandum, padi, jagung dan barley 

(ICRISAT/FAO, 1996). Sedangkan menurut laporan U.S Council (2005) di 

Amerika Serikat sorghum merupakan serealia terpenting ketiga. Ditinjau dari 

komposisi kimia penyusun biji sorghum, sebenarnya komponen sorghum tidak 

kalah dengan sereal lain. Jumlah protein sorghum cukup tinggi mencapai 12 %, 

bahkan ini lebih tinggi dari beras (6,9-9,6%) dan jagung (7-13%) (Cuevas-

Rodriguez, 2004).  Namun karena sedikitnya informasi tentang potensi biji 

sorghum lokal ini, maka biji-bijian ini kurang diperhatikan. Pemanfaatan saat ini 

terbatas sebagai pakan, sedangkan sebagai pangan hanya terbatas sebagai bahan 

pelengkap makanan jajanan tradisional. Menurut Park et al (2003) sorghum 

dikategorikan sebagai sereal yang kurang termanfaatkan, namun memiliki potensi 

yang besar untuk dikembangkan. 

Salah satunya adalah sorghum bicolor yang tumbuh di Grati Pasuruan. 

Tanaman ini merupakan tanaman lokal yang belum ada perbaikan secara genetik, 

namun telah digunakan sebagai pakan dan pangan tradisional oleh masyarakat 

pasuruan. Sorghum bicolor tersebut adalah salah satu jenis sorghum yang banyak 

tumbuh di Indonesia. Menurut Friedman (2006) bahan pangan sumber protein 

merupakan bahan pangan yang keseimbangan asam aminonya sangat baik, 



 

 

 

bioavaibilitas tinggi dan rendahnya faktor anti gizi. Menurut Duodu (2003) 

sorghum bicolor memiliki potensi protein yang tinggi namun sangat terbatas 

penggunaannya sebagai sumber pangan. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan 

usaha-usaha untuk meningkatkan nilai bioavailabilitas dari Sorghum bicolor yang 

harus didasarkan pada potensi dan senyawa pembatas yang ada didalamnya.  

 Menurut Fapojowo (1997), proses ekstrusi dapat meningkatkan 

bioavalaibilitas protein pada beberapa serealia. Haryono dan Suhardi (1998) 

menyatakan bahwa ekstrusi secara spesifik dapat didefinisikan sebagai proses 

mengkombinasikan beberapa unit operasi yang meliputi pencampuran, 

pengadukan, pemotongan, pemanasan, pendinginan, pembentukan dan pencetakan 

(Haryono dan Suhardi, 1998). Ditambahkan oleh Astari (2000) bahwa pada 

dasarnya, semua bahan yang mengandung karbohidrat dan protein dapat diproses 

dan diteksturisasi dengan ekstruder. 

Secara umum produk ekstrusi disukai oleh masyarakat terutama anak-anak 

dan remaja serta kebanyakan dikonsumsi sebagai makanan ringan (snack). Karena 

waktu proses yang sangat singkat, cara pengolahan bahan pangan dengan metode 

ekstrusi memiliki tingkat produktifitas yang tinggi sehingga industri ini sangat 

diminati dan memiliki prospek yang cerah (Polina, 1995).  

Disisi lain, belum diketahui sejauh mana evaluasi bioavailabilitas protein 

ekstrudat sorghum bicolor dan perubahan senyawa-senyawa pembatasnya. 

Dengan demikian, diperlukan penelitian tentang evaluasi bioavailabilitas protein 

dan senyawa pembatas pada pembuatan produk ektruksi berbahan sorghum 

bicolor, untuk mengatasi permasalahan diatas.   



 

 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengidentifikaskan senyawa pembatas pada biji dan ektrudat Sorghum 

bicolor. 

2. Mengetahui nilai bioavailabilitas biji dan ekstrudat Sorghum bicolor secara in 

vitro dengan menggunakan enzim pepsin, tripsin dan perpaduan pepsin-

tripsin. 

1.3 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu didapatkan informasi tentang perubahan 

senyawa-senyawa pembatas dan nilai bioavailabilitas protein Sorghum bicolor 

akibat proses ekstrusi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

produk ekstrudat sorghum yang lebih baik dan pemanfaatannya lebih lanjut 

sebagai sumber pangan alternatif di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II TINJAUAN PUSTAKA
 

2.1 Sorghum   

 Tanaman sorghum termasuk family graminiaeae dan merupakan salah 

satu tanaman serealia yang terkenal di dunia. Sorghum merupakan tanaman 

karbohidrat yang paling mudah diusahakan karena mempunyai daerah adaptasi 

yang paling luas (Sumarno dan Karsono, 1995). 

 Sistematika  tanaman sorghum menurut Anonymous (2007
a
) adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Superdivision : Spermatophyta  

Division : Magnoliophyta  

Class : Liliopsida  

Subclass : Commelinidae  

Order : Cyperales  

Family : Poaceae  

Genus : Sorghum Moench 

Species : Sorghum bicolor (L) Moench 

 

Sorghum yang dibudidayakan di Indonesia mempunyai nama ilmiah 

Sorghum bicolor (L) Moench. Nama yang sinonim dengan nama itu adalah 

Holchus sorghum L, Andropogan sorghum (L) Bot, Sorghum Vulaare Pers. Selain 

itu di setiap daerah pengembangannya sorghum dikenal dengan nama Great 

Millet, Guinea Cora (Afrika Barat), Kafir Corn (Afrika Selatan), Milo Sorgo 

(Amerika Serikat), Kaoliang (Cina), Durra (Sudan), Mtama (Afrika Barat), Jola 

(Jawa), Chotam (India) Cuevas-Rodriquez, et al (2004). 



 

daerah tropis, bersuhu 23

mm/tahu

1,5

(1990) menambahkan, sorgum dapat dipanen apabila biji dianggap telah masak 

optimal, biasanya  45 hari setelah 

(lapisan terluar), endosperm dan lembaga (germ). Pericarp tersusun atas 3 jaringan 

yaitu epicarp, mesocarp dan endocarp. Pada pericarp memiliki protein dan abu 

yang 

dibawah endocarp yang didalamnya terdapat pigmen dan tanin. 

tersusun oleh lapisan 

aleuron didalamnya terdapat sejumlah besar prot

peripheal tersusun oleh beberapa lapisan sel padat yang tersusun oleh sebagian 

besar protein dan sebagian kecil granula pati. Sedangkan germ kaya akan abu, 

protein dan lemak, namun sangat sedikit sekali mengandung pati (Anonymous, 

2004). Morfologi biji sorgum terdapat pada Gambar 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Menurut Kasih (2005), sorg

daerah tropis, bersuhu 23

mm/tahun, dan pH 5

1,5-1,8 kuintal/hektar dan maksimal 3

(1990) menambahkan, sorgum dapat dipanen apabila biji dianggap telah masak 

optimal, biasanya  45 hari setelah 

Morfologi biji sorgum tersusun oleh 3 komponen utama yaitu: pericarp 

(lapisan terluar), endosperm dan lembaga (germ). Pericarp tersusun atas 3 jaringan 

yaitu epicarp, mesocarp dan endocarp. Pada pericarp memiliki protein dan abu 

yang rendah, namun kaya akan komponen serat. Testa merupakan lapisan 

dibawah endocarp yang didalamnya terdapat pigmen dan tanin. 

tersusun oleh lapisan 

aleuron didalamnya terdapat sejumlah besar prot

peripheal tersusun oleh beberapa lapisan sel padat yang tersusun oleh sebagian 

besar protein dan sebagian kecil granula pati. Sedangkan germ kaya akan abu, 

protein dan lemak, namun sangat sedikit sekali mengandung pati (Anonymous, 

2004). Morfologi biji sorgum terdapat pada Gambar 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 

Menurut Kasih (2005), sorg

daerah tropis, bersuhu 23

n, dan pH 5-7. 

1,8 kuintal/hektar dan maksimal 3

(1990) menambahkan, sorgum dapat dipanen apabila biji dianggap telah masak 

optimal, biasanya  45 hari setelah 

Morfologi biji sorgum tersusun oleh 3 komponen utama yaitu: pericarp 

(lapisan terluar), endosperm dan lembaga (germ). Pericarp tersusun atas 3 jaringan 

yaitu epicarp, mesocarp dan endocarp. Pada pericarp memiliki protein dan abu 

rendah, namun kaya akan komponen serat. Testa merupakan lapisan 

dibawah endocarp yang didalamnya terdapat pigmen dan tanin. 

tersusun oleh lapisan 

aleuron didalamnya terdapat sejumlah besar prot
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Menurut Kasih (2005), berdasarkan bentuk sekamnya, sorghum 

diklasifikasikan menjadi empat yaitu sorghum biji, sorghum manis, sorghum 

rumput dan sorghum sapu. Sedangkan menurut Laimeheriwa (1990), kulit biji 

sorghum berdasarkan warnanya dibedakan menjadi dua, yaitu berwarna putih, 

merah atau coklat. Selain itu biji sorghum umumnya berbentuk bulat dengan 

ukuran biji kira-kira 4 x 2,5 x 3,5 mm. Berat biji sorghum bervariasi antara 8-50 

mg, rata-rata beratnya 28 mg. Berdasarkan ukurannya sorghum dibagi atas: 

sorghum biji kecil (8-10 mg), sorghum biji sedang (12-24 mg) dan sorghum biji 

besar (25-35 mg). Komposisi kimia sorghum dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi Kimia Sorghum per 100 g Bahan 

Komponen Biji Utuh Endosperma Germ Dedak 

Berat (g) 100 82,3 9,8 7,9 

Protein (g) 12,3 12,3 18,9 6,7 

Abu (g) 1,67 0,37 10,4 2,0 

Lemak (g) 3,6 0,6 28,1 4,9 

Pati (g) 73,8 82,5 13,4 34,6 

Niacin (mg) 4,5 4,4 8,1 4,4 

Riboflavin (mg) 0,13 0,09 0,39 0,4 

Sumber : FAO (1991). 

 Menurut Kasih (2005), bahwa kandungan protein pada sorghum dapat 

dicirikan menjadi empat jenis, yaitu albumin sekitar 1,37-7,7 %, globulin 2,0-

9,3%, prolamin 32,6-58,8% dan glutein 19,0-37,4%. Sedangkan menurut Suarni 

(2004) kandungan lemak pada biji sorghum utuh sekitar 3,6% dengan konsentrasi 

tertinggi pada bagian lembaga. Lemak pada biji sorghum tersebut terdiri atas 

berbagai jenis asam lemak, seperti asam palmitat 11-13%, asam oleat 30-45% dan 

asam linoleat 33-49%. 

 

 



 

 

 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Sorghum Dibandingkan Sumber Pangan Lain 

Unsur  Nutrisi Kandungan/100 g 

Beras Jagung Singkong Sorghum Kedelai 

Kalori (cal) 360 361 146 332 286 

Protein (g) 6,8 8,7 1,2 11,0 30,2 

Lemak (g) 0,7 4,5 0,3 3,3 15,6 

Karbohidrat (g) 78,9 72,4 34,7 73,0 30,1 

Kalsium (mg) 6,0 9,0 33,0 28,0 196,0 

Besi (mg) 0,8 4,6 0,7 4,4 6,9 

Posfor (mg) 140 380 40 287 506 

Vit. B1 (mg) 0,12 0,27 0,06 0,38 0,93 

Sumber: Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI (1992) dalam Soeranto 

(2006).     

 

Tabel 3. Kandungan Asam Amino Esensial Sorghum dan Bahan Lainnya 

(mg/100g bahan) 

Asam amino Sorghum Jagung Beras Terigu Kedelai Kacang 

Lisin 

Treonin 

Histidin 

Leusin 

Isoleusin 

Valin 

Fenilalanin 

Asam aspartat 

Asam glutamat 

Prolin 

Alanin 

Arginin 

Glisin 

Serin 

Tirosin 

21 

29 

23 

139 

44 

53 

58 

71 

227 

73 

90 

35 

31 

35 

46 

21 

27 

21 

147 

45 

57 

54 

71 

222 

87 

95 

32 

29 

33 

42 

30 

41 

26 

146 

42 

57 

58 

92 

229 

96 

92 

49 

47 

56 

52 

37 

33 

25 

72 

43 

58 

49 

91 

222 

42 

48 

79 

37 

33 

25 

34 

31 

25 

89�� 
49 

53 

62 

63 

378 

126 

44 

56 

51 

36 

39 

64 

38 

24 

78 

45 

55 

49 

117 

187 

39 

43 

72 

42 

51 

31 

Sumber: Beti et al. (1990) dalam Sirappa (2003). 

 

Selain mengandung zat-zat gizi, sorghum juga mengandung senyawa anti 

nutrisi, menurut Zuraida, dkk (2000), sorghum terdapat senyawa anti nutrisi yaitu 

tanin. Tanin merupakan zat yang bisa menahan bekerjanya enzim dalam 

pencernaan, misalnya tripsin, amilase dan lipase. Kandungan tanin pada sorgum 

beragam dari 0,1-4,7%.  
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1991). Selain terdapatnya senyawa antigizi tanin pada lapisan testa yang harus 

dihilangkan, sorghum jenis coklat juga memiliki biji yang cenderung rapuh 

sehingga sulit untuk didapatkan endosperm utuh (Beta et al, 2000).      

Secara genetik, pericarp sorghum berwarna merah, putih/tidak berwarna 

dan kuning (lemon) dan endospermnya putih atau kuning. Menurut Awika et al 

(2003), berdasarkan kenampakan dan total fenol yang dapat diekstrak, sorgum 

dapat dibagi menjadi : 

1. Sorghum putih, sering juga disebut food-type sorghum, pada sorghum 

jenis ini tidak terdeteksi adanya tannin atau antosianin, namun masih 

dijumpai total fenol terekstrak dalam level yang rendah 

2. Sorghum merah, sorghum yang tidak mengandung tannin namun memiliki 

pericarp berwarna merah dengan kandungan total fenol cukup tinggi 

3. Black/brown sorghum, black sorghum memiliki antosianin tinggi, 

sedangkan brown sorghum memiliki testa berwarna dengan kadar tanin 

yang tinggi 

Beberapa alasan kenapa biji sorghum coklat susah untuk diproses, antara lain 

(FAO, 2001): 

1. Bila pericarp dihilangkan dari bagian luar (“diselep”=abrasive), maka 

testa merupakan bagian paling akhir yang bisa dihilangkan. 

2. Bila biji sorghum ini dibasahi, kulit yang dapat dihilangkan hanya bagian 

pericarp, sementara testa tetap terikat pada endosperm. 

3. Biji sorghum coklat cenderung lunak, dan endospermnya mudah pecah 

bila dilakukan pengulitan secara mekanis.  



 

 

 

2.2.1 Protein Sorghum Coklat 

Komponen terbesar kedua pada sorghum bicolor adalah protein. 

Kandungan protein sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh perbedaan aglimasi 

tempat pertumbuhan. Kandungan protein yang flukstuatif tersebut secara umum 

juga menyebabkan perubahan komposisi dari asam aminonya (FAO, 1991). 

Kualitas dari protein ditentukan oleh komposisi dari asam amino 

essensialnya. Untuk mengetahui kualitas dari protein, dapat dilakukan 

penghitungan dengan metode skor asam amino, yaitu kekurangan asam amino 

essensial terbesar dibandingkan dengan standar atau referensi dari asam amino 

tersebut. Protein dari telur dan susu memiliki nilai biologi yang tinggi dan sesuai 

dengan standar. Hal tersebut berbeda dengan sorghum yang memiliki perbedaan 

dalam profil asam amino essensial. Skor asam amino untuk sorghum yaitu 37, 

dimana kekurangan utama dalam profil tersebut adalah lisin (FAO, 1991).  

Protein sorghum dapat diklasifikasikan dalam empat fraksi berdasarkan 

karakteristik kelarutannya, yaitu: Albumin (larut air), Globulin (larut dalam 

larutan garam), prolamin (larut alkohol) dan glutelin (larut dalam larutan alkali 

atau asam). Jika dibandingkan dengan millet, albumin dan globulin sorghum lebih 

rendah dari millet, akan tetapi memiliki kandungan cross-linked prolamin yang 

lebih tinggi dari millet (FAO, 1991). 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4. Distribusi dari Fraksi Protein pada Sorghum Coklat (% dari Total 

Protein)  

 

Fraksi Protein Biji Utuh Endosperma Germ Pericarp 

Albumin + Globulin 18,3 5,8 33,3 10,4 

Kafirin 44 68,8 8,7 11,6 

Glutenin 18,5 14,3 6,8 18,9 

 

 

Protein pada sorghum memiliki daya cerna yang lebih rendah dibanding 

sereal yang lain.  Dihipotesakan oleh Axtell et al, (1984) dalam Hamaker et al, 

(1987) ini karena protein sorghum mengandung lebih banyak ikatan silang disulfit 

dibanding jagung dan millet. Hal ini kemudian dibuktikan oleh Woo et al (2004) 

dan menyatakan bahwa rendahnya daya cerna protein sorghum oleh pepsin, 

terutama disebabkan oleh resistensi kafirin, protein utama sorghum yang memiliki 

lebih banyak ikatan inter dan intra disulfit. Axtell et al, dalam Hamaker et al 

(1987) melaporkan bahwa nilai kecernaan protein sorghum menurun secara nyata 

setelah melalui proses pemasakan, disebutkan bahwa pemasakan dapat mengubah 

protein sorghum sehingga menjadi lebih susah untuk dicerna. 

 

2.3 Ekstrusi 

2.3.1 Proses Ekstrusi 

Ekstrusi secara spesifik dapat didefinisikan sebagai proses 

mengkombinasikan beberapa unit operasi yang meliputi pencampuran, 

pengadukan, pemotongan, pemanasan, pendinginan, pembentukan dan 

pencetakan. Tahapan proses ekstrusi meliputi penekanan bahan untuk membentuk 

massa semi padat dibawah bermacam-macam kondisi yang terkontrol dan 



 

 

 

mendorongnya melewati bukaan yang terbatas seperti bentuk lunang yang 

tingkatnya telah ditetapkan sebelumnya (Haryono dan Suhardi, 1998). 

Ekstrusi mengarah pada pembentukan produk sesuai dengan bentuk, ukuran 

dan konsistensi yang diinginkan dengan menekan bahan melalui cetakan pada 

tekanan tinggi. Ekstrusi telah lama digunakan pada industri pangan dalam 

pembuatan bentuk spesial produk pangan (Haryono dan Suhardi, 1998). 

Proses ekstrusi ini bertujuan untuk meningkatkan produk olahan bahan 

pangan dengan cara membuat produk-produk dengan bentuk, tekstur, warna dan 

rasa yang berbeda-beda tetapi kandungan nutrisi yang dimilikinya tidak berubah. 

Pada proses ekstrusi, menggunakan metode HTST (High Temperature Short 

Time) yang bertujuan mengurangi kontaminasi dari mikroba serta mengaktifkan 

enzim (Muchtadi, 1991). 

Menurut Fellow (1998) pemasakan ekstrusi merupakan suatu proses 

pengolahan yang menggantikan metode pemasakan konvensional karena berbagai 

sebab sebagai berikut : 

1. Dapat dirubah-rubah sehingga mesin yang sama dapat memasak dan 

mengolah produk yang mempunyai formula yang berbeda-beda. 

2. Memberi bentuk dan tekstur pada hasil produk. 

3. Kemampuan produk yang kontinyu. 

4. Pengoperasian yang efisien dari segi tenaga, energi dan luas pabrik. 

5. Pasteurisasi produk akhir. 

6. Proses dalam keadaan kering dengan sedikit atau tanpa tumpahan. 



 

 

 

Menurut Fellow (1998) ekstrusi terdiri dari dua jenis, yaitu ekstrusi panas 

dan ekstrusi dingin. Ekstrusi panas adalah makanan yang dipanaskan dengan 

mesin ekstrusi merupakan paduan panas uap barrel attau dengan ulir yang 

dipanaskan. Pada hal ini, elemen pemanas secara induksi digunakan secara 

langsung oleh barrel. Panas selanjutnya akan dipisahkan ke produk, yang 

disebabkan oleh kerja ulir dan dinding barrel yang bergesekan. Pengepresan oleh 

barrel ekstruder dengan : 

1.  Meningkatkan diameter ulir dan mengurangi ukuran ulir. 

2. Menggunakan barrel berulir dengan nilai konstan / mengurangi ukuran 

ulir. 

3.  Menempatkan restrikasi pada ulir yang berputar. 

Penambahan tekanan balik dengan penghentian. Tekanan tinggi dan 

penghentian sementara digunakan untuk membentuk tekstur produk. Kelembaban 

akan hilang dengan adanya proses evaporasi. Pengembangan produk dikontrol 

dengan memperhatikan tekanan dan suhu pada mesin ekstruder dan secara reologi 

mempengaruhi produk. Kelembaban berpengaruh pada produk contohnya untuk 

makanan ringan dan sereal. Tekanan yang rendah atau tingginya suhu digunakan 

untuk meningkatkan densitas. Contohnya produk setengah jadi dibuat dengan 

ekstrusi dan pemanasan sebelum terjadi gelatinisasi hingga berubah menjadi grit. 

Grit tersebut dapat bertahan dengan disimpan atau diolah untuk proses 

selanjutnya, dimana produk akhirnya dapat dilakukan produksi dengan 

penggorengan, pembakaran atau pengembangan. Ketika produk setengah jadi 

dipanaskan di udara ataupun minyak teksturnya akan lembut dan secara fisik akan 



 

 

 

mengembang. Kelembaban pada grit selanjutnya diturunkan dengan penguapan 

untuk pengembangan produk secara cepat. Kedua jenis tersebut menggunakan 

proses HTST, yang dimaksudkan untuk meminimalkan kehilangan nutrisi dari 

makanan dan mengurangi kontaminasi dari mikroba. Umur simpan produk 

dipengaruhi oleh aktifitas air (Aw). 

Sedangkan ekstrusi dingin adalah produk yang akan diekstrusi berbentuk 

kepingan atau lempengan tanpa pemasakan atau distorisasi makanan yang 

disebabkan oleh pemuaian. Mesin ekstruder memiliki ulir yang dapat berputar 

dimana dioperasikan dengan kecepatan rendah pada barrel yang lunak, untuk 

bekerja dan mengembang kering dengan sedikit pergeseran. Alat ini digunakan 

untuk produk pasta, hot dog, kulit pastry dan beberapa jenis untuk industri 

kembang gula.              

     

2.3.2 Ekstruder  

Alat ekstruder pada proses ekstrusi digunakan dalam proses pembuatan 

makanan kecil (snack) yang memiliki empat fungsi yaitu sebagai pencampur, 

pemasak, pembentuk dan pengembang (puffing) (Hui, 1992). Sedangkan menurut 

Fellow (1998) fungsi pengekstrusi meliputi gelatinisasi / pemasakan, pemotongon 

molekuler, pencampuran, sterilisasi, pembentukan dan penggelembungan / 

pengeringan (puffing/drying). Kombinasi satu atau lebih fungsi-fungsi tersebut 

diatas merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam proses ekstrusi. 

Menurut Fellow (1998), jenis alat ekstrusi dapat digolongkan menurut kadar 

air selama processing yang dapat berkisar sebagai berikut : 



 

 

 

1. Kadar air tinggi (lebih dari 30%) untuk pengekstrusi pembentuk (forming 

ekstruder). 

2. Kadar air sedang (20-30%) untuk pengekstrusi pemasak dan pembentuk 

tekstur. 

3. Kadar air rendah (10-20%) untuk pengekstrusi makanan kecil (snack) atau 

autogenous. 

     Menurut Suseno (2000), bagian-bagian dari ekstruder ulir tunggal terdiri atas: 

1. Badan ekstrusi (kerangka alat, motor penggerak, pengatur kecepatan dan sistem 

transmisi). 

2. Sistem pemasukan bahan (hopper/feeder). 

3. Ulir (flight dan root). 

4. Barrel (komponen pembungkus ulir dilengkapi ventilasi, mantel, pengukur 

suhu, pengukur tekanan dan pemanas listrik). 

5.   Bagian pengeluaran (pencetak, pemotong, penampung).    

Khusus untuk ekstruder ulir tunggal, umumnya syarat bentuk bahan bakunya 

harus berbentuk menir (grits), karena alasan-alasan teknis proses transport bahan 

dan mekanisme pembangkitan energi panas didalam laras (barrel)  ekstruder. 

Pada ekstruder ulir tunggal mekanisme pembangkitan energi panas pada 

umumnya dilakukan dengan gesekan bahan dalam laras ekstruder, ditambah 

dengan panas dari elemen listrik pada bagian cetakannya. Oleh karena itu bahan 

yang berbentuk tepung terlalu mudah mengalami pemasakan berlebih jika diolah 

dengan ekstruder ulir tunggal dan mengakibatkan penjarangan dan memacetkan 

mesin (Ahza, 1996).      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alat Ekstruder Tipe Ulir Tunggal 
 

 

Ketika bahan didorong sepanjang lorong berulir, bahan tersebut mengalami 

pencampuran, pemanasan dan pemotongan sekaligus. Mendekati ujung silinder 

dekat cetakan, bahan sudah dirubah menjadi termoplastis, yaitu bahan yang kental 

elastis pada tekanan tinggi. Kemudian bahan tersebut dialirkan menuju cetakan 

(Muchtadi, dkk., 1988 dalam Rasulu, 2004). 

 

2.4 Bioavailabilitas 

Bioavailabilitas adalah efisiensi (ketersediaan hayati) dari zat-zat gizi yang 

dikonsumsi oleh tubuh dan biasanya dinyatakan dalam persen. Beberapa jenis 

nutrisi, seperti asam amino, lipida dan polisakarida yang tercerna di dalam tubuh 

menunjukkan persen yang tinggi bahkan sampai 90% atau lebih, tetapi untuk 

senyawa-senyawa yang termasuk dalam nutrisi mikro, seperti vitamin dan mineral 

anorganik, bersamaan dengan polisakarida yang tidak tercerna (sebagai golongan 

serat pangan), mempunyai nilai bioavailabilitas rendah. Pengukuran 

bioavailabilitas zat gizi dalam suatu bahan pangan bisa menggunakan 2 metode 



 

 

 

yaitu secara in vivo (hewan percobaan) dan in vitro (menggunakan teknik enzim) 

(Schlemmer, 1993). 

Nilai bioavailabilitas (ketersediaan) nutrien dapat digunakan untuk 

menentukan nilai gizi suatu bahan pangan itu tinggi atau tidak. Biasanya nilai ini 

perlu diketahui sebagai tindak lanjut untuk mendukung daftar komposisi kimia 

suatu bahan pangan (Muchtadi, 1989). 

Menurut Schlemmer (1993), faktor-faktor yag mempengaruhi penyerapan 

dan penggunaan dari zat-zat gizi yaitu diet makanan, luminal, mucosal, dan faktor 

sistemik. Diet makanan yang berpengaruh yaitu senyawa kimia dari nutrien yatu: 

asam amino dan kompleks heksosa, besi organik, pyridoksin dengan pyridoksin 

glokusida, monoglutamil dengan folat, bentuk-bentuk isomerik (asam-asam amno, 

heksosa). Disamping tu, adanya ikatan yang bersifat antagonis seperti phosphate, 

phytat, karbonat, polypheol, avidin dan nitrat. Adanya ikatan yang berfungsi 

sebagai fasilitator, seperti asam askorbat, asam karbosil, gula, asam amino. 

Sedangkan untuk luminal yag berpengaruh yaitu pH dan keadaan teroksidasi atau 

tereduksi, efisiensi hidrolisa makanan dan bakteri fermentasi. Mucosal yaitu 

perubahan di dalam struktur dan fungsi membran mucosa. Fakor sistemik meliputi 

fungsi hati dan ginjal, keadaan stress dan infeksi, dan pengaruh kelenjar endokrin. 

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi nilai gizi suatu bahan pangan, 

tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu faktor 

prapanen dan faktor pasca panen. Faktor prapanen meliputi sifat pembudidayaan 

(jarak tanam, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit), serta cara panen 

(manual atau mekanis) dan umur panen (Muchtadi, 1989). 



 

 

 

Faktor-faktor pascapanen yang dapat mempengaruhi nilai gizi bahan 

pangan adalah semua perlakuan yang diterapkan selama penanganan, 

pengangkutan, pengolahan, pengepakan, dan juga kondisi lingkungan (suhu, 

kelembabab). Pada umumnya nilai gizi bahan pangan menurun dengan 

bertambahnya waktu penyimpanan. Suhu dan kelembaban udara yang tinggi dapat 

menurunkan nilai gizi, seperti halnya dengan adanya kontaminasi mikroba. 

Pengolahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi dapat meningkatkan daya 

cerna dan ketersediaan zat gizi. Akan tetapi proses pengolahan dengan suhu tinggi 

bila tidak terkontrol, justru akan menurunkan nilai gizi bahan pangan karena 

terjadinya reaksi antar molekul nutrien, hancurnya zat-zat nutrisi yang tidak tahan 

panas, dan terbentuknya molekul kompleks yang tidak dapat dicerna oleh enzim 

tubuh (Muchtadi, 1989). 

2.4.1 Bioavailabilitas Protein 

Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat moekul antara lima 

ribu hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino, 

yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas unsur-

unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen; beberapa asam amino disamping 

itu mengandung unsur-unsur fosfor, besi, iodium dan kobalt. Unsur nitrogen 

adalah unsur utama protein, karena terdapat di dalam semua protein akan tetapi 

tidak terdapat di dalam karbohidrat dan lemak (Almatsier, 2004). 

Mutu protein ditentukan oleh jenis dan proporsi asam aminoo yang 

dikandungnya. Protein dengan nilai biologi tinggi adalah protein yang 

mengandung semua jenis asam amino essensial dalam proporsi yang sesuai untuk 



 

 

 

keperluan pertumbuhan. Protein bermutu rendah adalah protein yang mengandung 

atau mengandung dalam jumlah kurang satu atau lebih asam amino esensial. 

Beberapa jenis protein mengandung semua macam asam amino essensial, tetapi 

masing-masing dalam jumlah terbatas namun cukup untuk perbaikan jaringan 

tubuh akan tetapi tidak cukup untuk pertumbuhan (Almatsier, 2003). 

Asam-asam amino yang berasal dari pencernaan protein makanan, biasa 

disebut sumber protein eksogen, akan diserap dan dibawa, terutama oleh darah 

sebagai asam-asam amino bebas ke hati dan organ-organ lain, serta jarigan-

jaringan tubuh untuk digunakan oleh bagian-bagian tubuh yang bersangkutan. 

Disamping sebagi sumber asam-asam amino tersebut, terdapat juga asam-asam 

amino yang berasal dari hidrolisis jaringan-jaringan protein yang telah usang, 

biasa disebut sumber protein endogen. Kedua sumber protein tersebut, 

membentuk pool metabolik asam-asam amino tubuh yang terdapat dalam keadaan 

dinamis. Sumber protein endogen adalah penting, dan diperkirakan 2/3 dari pool 

asam amino, berasal dari pergantian jaringan protein. Dengan demikian hanya 

kira-kira 1/3 asam amino yang digunakan tubuh berasal dari protein makanan 

(Noor, 1990). 

Skor asam amino ditentukan dengan cara membandingkan kandungan 

asam amino esensial dalam suatu protein / campuran protein dengan yang terdapat 

dalam suatu standar protein pembanding yang didefinisikan oleh FAO dan WHO 

pada tahun 1973. Asam amino yang menunjukkan perbandingan terendah dengan 

asam amino yang sama dalam suatu protein acuan disebut asam amino pembatas 

dan angka yang dihasilkan merupakan skor asam amino. Penentuan dengan cara 



 

 

 

ini masih perlu didukung dengan penentuan kualitas protein bahan makanan 

tersebut secara biologis (Indrawati, 1977). 

2.4.2 Uji Bioavailabilitas Protein Secara In Vitro 

Untuk menentukan kualitas protein dalam bahan makanan dapat dilakukan 

secara in vitro yaitu metode penentuan kulaitas protein secara kimia berdasarkan 

pada pemecahan protein oleh enzim proteolitik seperti pepsin, tripsin, 

khimotripsin, dan aminopeptidase. Analisis ini memberikan gambaran 

berlangsungnya proses pencernaan protein di lambung dan usus (Narasinga, 

1978).  

Enzim yang biasa digunakan dalam analisa in vitro adalah enzim pepsin 

yang merupakan golongan dari enzim endopeptidase,  yang dapat menghidrolisis 

ikatan-ikatan peptida pada bagian tengah sepanjang rantai polipeptida dan  

bekerja optimum pada pH 2 dan stabil pada pH 2-5. Enzim ini dihasilkan dalam 

bentuk pepsinogen yang yang belum aktif di dalam getah lambung. Pepsin berada 

dalam keadaan inaktif sempurna pada keadaan netral dan alkalis. Enzim ini 

bekerja dengan memecah protein menjadi proteosa dan pepton (Del valle, 1981). 

Analisis protein secara in vitro terbagi atas dua metode. Metode pertama 

adalah pepsin digest residue index (PDR) menggunakan enzim pepsin sebagai 

penghidrolisis sampel protein. Sedangkan metode kedua adalah pepsin pankreatin 

digest index yang menggunakan dua macam enzim yaitu pepsin dan pankreatin. 

Pada kedua metode tersebut dibandingkan jumlah nitrogen pada sampel dan pada 

residu sampel setelah dilakukan hidrolisis oleh enzim (Narasinga, 1978). 



 

 

 

Peneraan  jumlah  protein dilakukan dengan  menentukan jumlah  nitrogen 

yang dikandung oleh suatu bahan. N total bahan diukur dengan menggunakan 

metode mikro-Kjeldahl. Prinsip dari metode ini adalah oksidasi senyawa organik 

oleh asam sulfat untuk membentuk CO2 dan H2O serta pelepasan nitrogen dalam 

bentuk ammonia yaitu penentuan protein berdasarkan jumlah N. Dalam 

penentuan protein seharusnya hanya nitrogen yang berasal dari protein saja yang 

ditentukan. Akan tetapi teknik ini sulit sekali dilakukan mengingat kandungan 

senyawaan N lain selain protein dalam bahan juga terikut dalam analisis ini. 

Jumlah senyawaan N ini biasanya sangat kecil yang meliputi urea, asam nukleat, 

ammonia, nitrat, nitrit, asam amino, amida, purin, dan pirimidin. Oleh karena itu 

penentuan jumlah N total ini tetap dilakukan untuk mewakili jumlah protein yang 

ada. Kadar protein yang ditentukan dengan cara ini  biasa disebut sebagai protein 

kasar. Analisa protein cara kjeldahl pada dasarnya dibagi menjadi tiga tahapan 

yaitu proses destruksi, destilasi dan titrasi (Sudarmadji, 1996).   

 

2.5 Senyawa Pembatas 

Menurut Duodu (2003), pembatas penggunaan sorghum ini adalah 

rendahnya nilai cerna protein sorghum. Faktor-faktor yang menyebabkan 

rendahnya nilai  cerna protein sorghum antara lain, faktor-faktor yang berasal dari 

interaksi protein sorghum dengan komponen selain sorghum seperti polifenol, 

polisakarida non pati, pati, fitat dan lemak dan faktor-faktor yang meliputi 

perubahan yang ada didalam protein sorghum. Keseimbangan asam amino dan 

jenis protein juga merupakan faktor pembatas yang mempengaruhi kualitas nilai 



 

 

 

cerna dari protein. Hal tersebut diperkuat oleh Hassan et al. (2006) yang 

menyatakan bahwa pembatas penggunaan sorghum sebagai bahan pangan adalah 

keberadaan beberapa senyawa antigizi, rendahnya daya cerna protein dan 

karbohidrat serta rendahnya palatabilitas dari biji ini.  

2.5.1 Tanin 

 Tanin merupakan komponen zat organik derivat polimer glikosida yang 

terdapat dalam tumbuhan terutama tumbuhan berkeping dua (dikotil) (Linggawati 

et.al.,2002). Bate-Smith mendefinisikan tanin tumbuhan sebagai senyawa fenolik 

yang larut dalam air dengan massa molar antara 300 dan 3000, mempunyai sifat 

khusus seperti kemampuan mengendapkan alkaloid, gelatin dan protein lainnya. 

Griffith mendefinisikan tanin sebagai zat fenolik makromolekuler dan dibagi 

dalam dua kelompok utama yaitu tanin terkondensasi (condensed tannins) dan 

tanin yang dapat dihidrolisis (hydrolyzable tannins) (Karamali, 2001). 

 Senyawa tanin pada biji sorghum  seperti dituliskan Beta et al (2000) 

dibedakan menjadi asam fenolat, flavonoid dan condensed tanin. Awika et al 

(2003) menyebutkan condensed tanin yang biasa disebut procianidin merupakan 

komponen fenolik utama pada sorghum. Komponen tersebut terkonsentrasi pada 

testa dan pericarp sorghum.  Keberadaan tanin ini kebanyakan tidak diinginkan, 

karena merupakan antigizi yang mampu mengikat makromolekul pangan dan 

kemudian menurunkan kecernaannya. Struktur kimia dari Tanin dapat dilihat pada 

Gambar 4. 



 

 

 

                            

Gambar 4. Struktur Proanthocyanidin (Tannin) Polimer (n=2-4) 

(Rooney and Serna-Saldivar, 2000) 

Tanin dikenal sebagai agen pengikat protein secara tidak spesifik, yang 

memiliki kemampuan untuk mengikat, mengkoagulasi, dan mengendapkan 

protein (Buttler et al, 1984 dalam Elkin et al, 1996).  Pengaruh merugikan bila 

hewan ternak mengkonsumsi sorghum high-tannin adalah penurunan kecepatan 

tumbuh, rendahnya efisiensi penggunaan pakan, peningkatan pertumbuhan 

abnormal dan rendahnya produksi telur pada unggas (Elkin et al, 1996). 

2.5.2 Antitripsin 

Menurut Cote (2004), aksi dari trypsin inhibitor dalam tubuh adalah dapat 

menghambat aktivitas enzim tripsin sehingga daya cerna terhadap protein 

menurun. Trypsin inhibitor merupakan kelompok penghambat enzim yang secara 

luas dapat didefinisikan sebagai substansi dapat menurunkan aktifitas enzim 

melalui beberapa cara: 

1. Mempengaruhi pengikatan dan transformasi substrat menjadi produk. 

2. Menjdikan substrat tidak tersedia. 



 

 

 

3. Mengganggu biosintesa enzim. 

4. Meningkatkan kecepatan pergantian atau perputaran enzim. 

5. Mempengaruhi hormon yang dapat mempengaruhi level aktifitas enzim. 

Penghambatan tipe pertama merupakan yang paling banyak terjadi dalam bahan 

makanan. Penghambatan tripsin merupakan penghambatan enzim proteolitik yang 

paling banyak tersebar pada berbagai tanaman dan hewan. 

2.5.3 Asam Fitat 

Asam fitat banyak ditemukan pada serealia dan kacang-kacangan. Di 

dalam bahan makanan asam fitat membentuk kompleks dengan mineral-mineral 

penting dan atau dengan protein. Banyak dari kompleks tersebut tidak larut dan 

tidak tersedia secara biologis bagi tubuh pada kondisi fisiologis tertentu. 

Umumnya penelitian pada makhluk hidup memperlihatkan bahwa asam fitat 

menghambat bioavailabilitas zat besi makanan karena terbentuknya kompleks. 

Semakin tinggi kandungan fitat dalam bahan makanan, semakin sedikit jumlah zat 

besi yang dapat diserap tubuh (Anonymous, 2007). 

Menurut Widowati (2006), asam fitat merupakan bentuk penyimpanan 

fosfor yang terbesar pada tanaman serealia dan leguminsae. Pada kondisi alami  

asam fitat akan membentuk ikatan baik dengan mineral bervalensi dua seperti 

Ca
++

, Mg
++

, Fe
++

 dan lainnya, maupun protein sehingga menjadi sukar larut. Hal 

ini menyebabkan protein dan mineral tidak dapat diserap oleh tubuh atau nilai 

cernanya menjadi rendah. Oleh karena itu asam fitat dianggap sebagai antinutrisi 

pada bahan pangan. Ditambahkan oleh Richard (2003), asam fitat yang terdapat 

pada serealia akan menyebabkan pengabsorbsian zat besi yang rendah sehingga 



 

 

 

sehingga akan memberikan kontribusi defisiensi zat besi terutama bagi negara-

negara berkembang. 

Asam fitat mengandung sekitar 70% fosfor. Oleh karena itu secara alami 

asam fitat merupakan sumber fosfor. Akan tetapi, karena senyawa tersebut sulit 

dicerna, maka asam fitat tidak dapat digunakan oleh tubuh manusia. Asam fitat 

mempunyai sifat rakhitogenik (menimbulkan penyakit tulang karena tubuh 

kekurangan kalsium). Asam fitat dapat membentuk garam yang tidak larut apabila 

asam fitat berikatan dengan kalsium atau mineral lain, sehingga mineral-mineral 

tersebut tidak dapat diserap oleh dinding usus (Anonymous, 2007). 

2.5.4 Kafirin 

Alfa kafirin merupakan protein utama pada sorghum jumlahnya sekitar 60-

70% dari total protein sorghum (Aboubacar et al (2001). Protein ini terletak dalam 

endosperm (bagian starchy). In vitro digestibiliti protein meningkat, bila bagian 

pericarp dan lembaga dihilangkan. (Lending et al, 1988, Duodu et al, 2002 dalam 

Duodu et al, 2003). 

Beda letak protein didalam biji sorghum seperti di pericarp, endosperm 

ataupun di lembaga, menghasilkan protein dengan jenis yang berbeda pula. 

Kandungan kafirin pada bagian pericarp berkisar antara 15,9%-26,7% dari 

kandungan protein yang ada, sedangkan kandungan kafirin pada endosperm dapat 

mencapai 45,0%-57,9% dari kandungan protein yang ada (Da Silva, 2003).  

Prolamin sorghum (kafirin) mirip dengan prolamin yang ada di jagung (Zein), 

(Lending et al, 1988, Duodu et al, 2002 dalam Duodu et al, 2003). 



 

 

 

Protein (kafirin) pada sorghum memiliki daya cerna yang lebih rendah 

dibanding sereal yang lain. Dihipotesakan oleh Axtell et al, (1984) dalam 

Hamaker et al, (1987) ini karena protein (kafirin) sorghum mengandung lebih 

banyak ikatan silang disulfit dibanding jagung dan millet. Hal ini kemudian 

dibuktikan oleh Woo et al (2004) dan menyatakan bahwa rendahnya daya cerna 

protein sorghum oleh pepsin, terutama disebabkan oleh resistensi kafirin, protein 

utama sorghum yang memiliki lebih banyak ikatan inter dan intra disulfit. 

Ikatan disulfida menghubungkan asam-asam amino dalam protein 

sorghum, ikatan disulfida pada protein sorghum (cross-linked protein) 

memperkuat struktur dari matrik protein dalam tepung sorghum (Zhang and 

Hamaker, 2008). Jika dibandingkan dengan millet, albumin dan globulin sorghum 

lebih rendah dari millet, akan tetapi memiliki kandungan cross-linked prolamin 

yang lebih tinggi dari millet (FAO, 1991). Daya cerna protein sorghum menurun 

setelah proses pemasakan meskipun daya cerna patinya meningkat. Gugus 

sulfhidril menurun setelah proses pemasakan, hal ini menunjukkan bahwa ikatan 

disulfida terbentuk diantara molekul-molekul protein (Xiaoli, 2008).  

Kafirin berdasarkan perbedaan kelarutannya dibedakan menjadi �, � dan � 

kafirin (Shull et al, 1992). �-kafirin mempunyai kandungan asam amino sulfur 

dan lisin, posisinya terletak pada pusat dari molekul protein dan kaya akan prolin, 

glutamin serta asam-asam amino non polar (Shull et al, 1992). �- kafirin kaya 

akan metionin dan sistein sehingga beberapa residu sistein membentuk ikatan 

disulfit. �-kafirin mempunyai kandungan sistein dan prolin yang tinggi tetapi 

rendah lisin dan asam aspartat, hal ini membuat �-kafirin cenderung membentuk 



 

 

 

ikatan disulfit. �-kafirin mempunyai ikatan disulfit terbanyak jika diandingkan 

dengan � dan �- kafirin (Oria et al, 1995) 

2.5.5 Profil Asam Amino 

Protein tersusun dari berbagai asam amino yang masing-masing 

dihubungkan dengan ikatan peptida. Meskipun demikian, pada awal 

pembentukannya protein hanya tersusun dari 20 asam amino yang dikenal sebagai 

asam amino dasar atau asam amino baku atau asam amino penyusun protein 

(proteinogenik). Mutu protein dinilai dari perbandingan asam-asan amino yang 

terkandung dalam protein tersebut. Pada prinsipnya suatu protein yang dapat 

menyediakan asam amino esensial dalam suatu perbandingan yang menyamai 

kebutuhan manusia, mempunyai mutu yang tinggi. Sebaliknya protein yang 

kekurangan satu atau lebih asam-asam amino esensial mempunyai mutu yang 

rendah. Jumlah asam amino yang tidak esensial tidak dapat digunakan sebagai 

pedoman karena asam-asam amino tersebut dapat disintesis di dalam tubuh. 

Asam-asam amino yang biasanya sangat kurang dalam bahan makanan disebut 

dengan asam amino pembatas. 

 

 

 

 



 

 

 

III. METODOLOGI 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biokima, jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Pelaksanaan 

penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Desember 2008. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Peralatan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi blender, kain saring, 

pengaduk lab egg tipe RW 11 basic (Jerman), pH meter Jen Way tipe 3320 

(Jerman), ayakan 80 mesh, rotary vacuum evaporator, mesin ekstruder single 

screw, neraca analitik Ohaus AP-310-O (Swiss), magnetik stirer, waterbath 

unitronic orbital 6032011 (Spanyol), vortex Maxi Max 1 type 16700, 

spektrofotometer Prim-Secoman (Prancis) dan kuvet, sentrifuse dingin Medifriger 

7000600 (Spanyol), dan HPLC. Alat-alat gelas meliputi: beaker glass 100 ml, 250 

ml dan 500 ml; gelas ukur 100ml, labu ukur 500 ml, 100 ml dan 50 ml, 

erlenmeyer 500 ml, tabung soxhlet, krus porselen, botol timbang,  tabung reaksi 

gelas dan mikropipet, serta alat bantu lain seperti spatula besi, tabung rekasi 

plastik. 

3.2.2 Bahan-bahan 

 Bahan utama yang digunakan adalah Sorghum bicolor yang 

diperoleh dari Grati, Pasuruan, HNO3, Na2CO3, Aquades, FeCl3, NaCl, HCl, 

H2SO4, Amil Alkohol, Ammonium thiosianat, NaOH, TCA, Kasein, EDTA, 



 

 

 

Buffer phospat, Selenium, Ethanol, Elman Reagen, Mercaptoethanol, Folin, enzim 

tripsin, enzim pepsin, Diethil Eter dan Lowry Mix. Semua bahan tersebut 

diperoleh dari Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan, Universitas Jember. 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian ini dibagi dalam tiga tahap percobaan 

yaitu  yaitu menyosohan biji sorghum, identifikasi biji sorghum dan identifikasi 

ekstrudat sorghum. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3.1 Uji Kuantitatif Proksimat, Senyawa Antigizi dan Analisis Daya Cerna 

Biji Sorghum bicolor Varietas Lokal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Penelitian Pada Biji Sorghum bicolor Varietas 

Lokal 

 

Biji Sorghum Lokal Varietas Coklat 

Dikeringkan pada sinar matahari selama 1 hari selama 

Dikondisikan pada suhu ruang 

Disosoh dengan penyosoh beras selama 4 kali 

Sorghum Sosoh Dedak sorghum 

Dihancurkan kasar dengan blender kering 

Grit Sorghum 

Ditepungkan  

Diayak 80 mesh  

Tepung sorghum 

- Analisis Daya Cerna 

Protein secara in vitro 

- Analisis Tanin 

- Analisis Asam Fitat 

- Analisis Antitripsin 

- Analisis Ikatan Disulfit 

- Analisis Kafirin 

- Identifikasi Profil Asam 

Amino 

Analisis proksimat: 

- Kadar protein 

- Kadar pati 

- Kadar abu 

- Kadar serat 

- Kadar lemak 

- Visualisasi biji 

sorghum 

Data proksimat dibandingkan dengan data primer sekunder beras dan jagung 

Data senyawa pembatas dan daya cerna dibandingkan dengan data primer sekunder 

jagung 



 

 

 

Data proksimat dibandingkan dengan data primer / sekunder ekstrudat jagung dan beras 

Data senyawa pembatas dan daya cerna dibandingkan dengan data primer / sekunder ekstrudat 

jagung  

3.3.2 Uji kuantitatif Proksimat, Senyawa Pembatas dan Uji Daya Cerna 

Ekstrudat sorghum bicolor Varietas Lokal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Analisa Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Pengolahan 

data hasil analisa menggunakan metode deskriptif fenomenal yang bersifat 

eksploratif (Suharsini, 1993). Data hasil penelitian disusun dalam bentuk tabel dan 

dibuat grafik atau histrogram untuk mempermudah interpretasi data. 

 

Diekstrusi (single screw) t
o
 120, 1 menit 

Ekstrudat Sorghum 

Ditepungkan  

Diayak 80 mesh  

Tepung Ekstrudat Sorghum 

- Analisis Daya Cerna 

Protein secara in vitro 

- Analisis Tanin 

- Analisis Asam Fitat 

- Analisis Antitripsin 

- Analisis Ikatan 

Disulfit 

Data dibandingkan sebelum dan sesudah diekstrusi 

Gambar 6. Diagram Alir Penelitian Ekstrudat Sorghum bicolor Varietas Lokal 

Grit Sorghum 

Analisis proksimat: 

- Kadar protein 

- Kadar pati 

- Kadar abu 

- Kadar serat 

- Kadar lemak 

- Visualisasi biji 

sorghum 



 

 

 

KETERANGAN

A : GERM

B : FLOURY

C : CORNEOUS

D : PERICARP

E : TESTA

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

4.1.1 Kenampakan Visual Sorghum Bicolor varietas lokal 

Sorghum bicolor varietas lokal yang didapatkan di Grati Pasuruan memiliki 

ciri fisik yang berbeda dengan sorghum varietas lainnya. Ciri fisik tersebut 

meliputi dimensi biji dan kenampakan visualnya. Pengetahuan tentang dimensi 

biji sangat penting dalam hubungannya untuk mendesain mesin penyosoh yang 

sesuai untuk menghilangkan dedak sorghumnya. Gambar dari biji sorghum dapat 

dilihat pada Gambar 7.  

 

 

 

 

 

 

     a                                b   

Gambar 7 (a) biji sorghum utuh dan (b) bagian biji sorghum 

Berdasarkan Gambar 7, morfologi biji sorgum tersusun oleh 3 komponen 

utama yaitu: pericarp (lapisan terluar), endosperm (floury dan corneous) dan 

lembaga (germ). Pericarp tersusun atas 3 jaringan yaitu epicarp, mesocarp dan 

endocarp. Testa merupakan lapisan dibawah endocarp yang berwarna coklat 



 

 

 

kemerahan. Endosperm  tersusun oleh lapisan aleuron, peripheal, area corneus 

dan floury. Corneus memiliki bentuk seperti butiran-butiran kasar dan tidak dapat 

disaring melebih 80 mess. Hal tersebut sesuai dengan Dicko (2003) yang 

menyatakan bahwa bagian corneus merupakan pati yang memiliki ukuran granula 

sebesar 15um.  

Analisa sifat fisik biji sorghum meliputi pengukuran dimensi (berat, 

panjang, lebar dan tebal) biji, densitas kamba, berat biji, rendemen sosoh dan uji 

warna. Hasil analisa bahan baku dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil rata-rata analisis fisik biji sorghum bicolor varietas lokal 

No. Uji  Satuan  Hasil  

1. Dimensi biji 

- panjang  

- lebar 

- tebal 

 

mm 

mm 

mm 

 

3,81  

2,77  

2,13  

2. Densitas kamba 

- biji sebelum sosoh 

- biji setelah disosoh 

 

g/ml 

g/ml 

 

0,709  

0,866  

3. Berat 1000 biji 

- sebelum sosoh 

- Sesudah sosoh 

 

g 

g 

 

20,1  

15,7  

4. Hasil 4 kali penyosohan 

- dedak 

- endosperm 

 

% 

% 

 

22,01 

77,99 

5. Analisis warna tepung 

- dari biji sebelum sosoh 

- dari biji yang sudah disosoh 

  

L 57,66, a 13,24, b 18,06 

L 63,16, a 13,04, b 16,5 

Sumber: Fathoni (2008) 

Berdasarkan Tabel 5, biji sorghum utuh memiliki panjang 3,81 mm, lebar 

2,77 mm dan tebal 2,13 mm. Ini menunjukkan ukuran biji sorghum coklat relatif 

kecil dibandingkan ukuran biji sorghum pada umumnya yakni kira-kira 4 x 2,5 x 

3,5 mm (Laimeheriwa, 1990). Bentuk biji sorghum nampak lebih bulat daripada 

biji beras yang dalam Yadav and Jindal (2007) dituliskan oleh beberapa peneliti 



 

 

 

bahwa bentuk biji beras adalah spheric atau silindris. Dimensi biji sorghum  juga 

berbeda dengan biji gandum yang menurut Anonymous (2003), bentuknya oval 

dan bundar pada kedua ujungnya. Panjang biji gandum adalah sekitar 5 – 8 mm, 

lebar 2,5 – 4,5 mm dengan berat tiap 1000 butir berkisar antara 27 – 48 g. Biji 

sorghum cukup ringan dilihat dari hasil densitas kamba dan berat 1000 biji. Berat 

sorghum juga nampak lebih ringan dibanding beras, sorghum 1000 biji memiliki 

berat rata-rata 20,1 g sedangkan beras short pearl berberat 25 g/1000 biji. 

Pada penelitian ini dilakukan penyosohan dengan penyosoh beras, hal 

tersebut dilakukan karena dimensi penyosoh beras paling mendekati karakteristik 

fisik sorghum jika dibandingkan dengan alat penyosoh lainnya. Berikut gambar 

dari hasil penyosohan sorghum menggunakan penyosoh beras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. (a) bagian depan sorghum sosoh (b) bagian belakang 

sorghum sosoh 

 

Penyosohan dilakukan 4 kali, dengan hasil seperti pada Gambar 8. 

Perbedaan spesifikasi alat sosoh padi dengan dimensi sorghum menyebabkan 



 

 

 

lapisan testa tidak dapat hilang seluruhnya. Nampak dalam Gambar 8, bahwa biji 

sorghum yang disosoh menggunakan penyosoh beras menyebabkan bagian germ 

terkupas dan terikut dalam dedak, sedangkan lapisan testa pada sorghum hanya 

terkelupas bagian pangkal dan tersisa hampir separuhnya dibiji sosoh. Hasil 

penyosohan merupakan hasil maksimal yang didapat, karena jika dilakukan 

penyosohan untuk yang kelima kalinya, biji sorghum menjadi remuk dan suhu alat 

penyosoh meningkat hingga suhu 80
o
-90

o
C yang dapat menyebabkan kerusakan 

alat. Hal tersebut sesuai dengan FAO (2001), yang menyatakan bahwa bila 

pericarp dihilangkan dari bagian luar, maka testa merupakan bagian paling akhir 

yang bisa dihilangkan. Disisi lain, jika biji sorghum ini dibasahi, kulit yang dapat 

dihilangkan hanya bagian pericarp, sementara testa tetap terikat pada endosperm. 

Biji sorghum coklat cenderung lunak, dan endospermnya mudah pecah bila 

dilakukan pengulitan secara mekanis. Kesimpulan penelitian Awika dkk (2002) 

juga melaporkan bahwa rendemen biji penggilingan sorghum bertanin lebih 

rendah dibanding sorghum putih.  

Disisi lain, penyosohan terhadap biji sorghum yang dilakukan 

menggunakan penyosoh beras menghasilkan dedak rata-rata 22,01%. Yang 

termasuk ke dalam komponen dedak tersebut adalah bagian kulit luar (pericarp), 

lapisan testa dan juga lembaga. Jumlah dedak ini sebenarnya terlalu tinggi. Hasil 

penelitian Awika (2003) menunjukkan bahwa hasil dedak dari proses penyosohan 

sorghum berkisar antara 12-15%. Perbedaan jumlah dedak ini mungkin 

disebabkan oleh jenis penyosoh yang berbeda. Namun demikian, hasil endosperm 

77,99% dapat dikatakan cukup besar, yaitu lebih tinggi dari hasil penyosohan 



 

 

 

beras yang sebesar 74%.  Hal ini menunjukkan bahwa biji sorghum lokal varietas 

coklat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan. 

4.1.2 Sifat Kimia Sorghum bicolor varietas lokal 

Parameter utama dalam analisa proksimat biji sorghum bicolor varietas 

lokal ini meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar serat, kadar pati, dan 

kadar protein. Hasil analisis proksimat bahan baku dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Rata-Rata Analisis Proksimat Sorghum bicolor varietas lokal 

 

Parameter 

Sorghum Sebelum 

Disosoh   

(% bk) 

Sorghum Sudah disosoh 

(% bk) 

Kadar abu 1,95±0,07 0,42±0,17 

Kadar lemak 2,45±0,07 0,60±0,05 

Kadar serat 3,05±0,02 0,43±0,03 

Kadar pati 73,74±2,28 80,22±1,58 

Kadar protein 13,21±0,13 12,14±0,58 

 

Berdasarkan Tabel 6, pati merupakan kandungan utama yaitu 80,22% pada 

biji sorghum sosoh dan 73,36% pada biji sorghum utuh. Jika dibandingkan 

dengan bahan pangan lain seperti beras dan jagung, yang merupakan bahan baku 

utama dalam pembuatan ekstrudat, kandungan pati tersebut sedikit lebih kecil 

dengan kandungan pati beras yang menurut Direktorat Gizi Depkes RI  (1992) 

sebesar 83,56% akan tetapi lebih besar dari kandungan pati biji jagung sebesar 

79,44%. Kandungan pati yang tinggi menunjukkan biji ini berpotensi 

dikembangkan sebagai tanaman pangan. Menurut Rooney (2003), pati sorghum 

terletak pada endosperma biji, berbentuk granula semikristalin dan terbungkus 

oleh matriks protein sorghum.  

Disisi lain, kadar serat sorghum utuh sebesar 3,05 %  menjadi 0,48 %  

pada sorghum yang telah disosoh. Penurunan kadar serat ini disebabkan oleh 



 

 

 

banyaknya kadar serat yang terdapat dalam lapisan pericarp biji yang tereduksi 

akibat proses penyosohon. Dengan demikian sebagian besar serat sorghum 

terletak pada bagian kulit terluar biji. 

Urutan kedua komponen terbanyak dalam biji sorghum coklat adalah 

protein (12,14% dan 13,21% untuk biji sosoh dan  utuh), kandungan protein yang 

lebih dari 10% cukup menunjang sorghum sebagai bahan  pangan maupun bahan 

baku industri. Kadar protein ini lebih besar dibanding kadar protein beberapa 

varietas beras Thai yang dilaporkan oleh Yadav and Jindal (2007) berkisar antara 

7,61-10,91% atau beras IR 64 yang menurut Deepa et al (2007) sebesar 8,83%.  

Biji sorghum yang sudah disosoh hanya mengandung sejumlah kecil 

lemak. Kandungan lemak pada sorghum yang belum disosoh sebesar 2,45% dan 

sudah disosoh sebesar 0,6%. Penurunan kadar lemak tersebut disebabkan karena 

seperti nampak pada Gambar 6, selama penyosohan, bagian germ yang 

mengandung lemak cukup banyak, tersosoh dan terikut dalam dedak. Kadar lemak 

endosperm sorghum yang dilaporkan Rooney (2000) juga menunjukkan angka 

cukup rendah 0,6%. Kondisi ini sebenarnya menguntungkan karena dengan 

jumlah lemak yang kecil, kemungkinan kerusakan biji sosoh/tepung karena proses 

oksidasi lemak yang berakibat biji atau tepung tengik menjadi lebih kecil.  

Pada Tabel 6 diketahui bahwa sorghum bicolor varietas lokal ini memiliki 

kandungan mineral sebesar 1,95 % (bk) pada biji sorghum utuh dan 0,47 % (bk) 

pada sorghum yang telah disosoh. Dengan demikian, sebagian besar mineral 

terdapat pada bagian pericarp / kulit luar sorghum, yang tereduksi akibat proses 

penyosohan. Menurut Awadalkareem (2008), sumber mineral pada sorghum 



 

 

 

terdapat pada lapisan pericarp biji terdiri atas Cu 0,41 mg/100g, Ca 2,43 mg/100g, 

Fe 15,54 mg/100g, P 263,3 mg/100g, Na 6,18 mg/100g dan K 255,23 mg/100g.  

 

4.1.3 Senyawa Antigizi pada Sorghum bicolor varietas lokal 

Senyawa antigizi yang diamati antara lain total fenol meliputi tanin dan 

non tanin, asam fitat dan antitripsin. Pada penelitian ini, senyawa antigizi pada 

sorghum dibandingkan dengan senyawa antigizi pada jagung. Pemilihan data 

pembanding menggunakan jagung dikarenakan penelitian ini akan diaplikasikan 

untuk produk ekstrusi, dan jagung merupakan bahan baku ekstrusi dengan hasil 

karakteristik fisik dan organoleptik yang terbaik diantara bahan lainnya. Hasil 

rata-rata kandungan senyawa antigizi biji sorghum bicolor varietas lokal yang 

telah disosoh dibandingkan dengan yang ada pada jagung dapat dilihat pada Tabel 

7. 

Tabel 7. Senyawa Antigizi Pada Sorghum bicolor varietas lokal dan Jagung 

Uji Satuan Sorghum Jagung 

Total Fenol 

- Nontannin 

- Tannin 

mg/g 

mg/g 

mg/g 

11,41±0,14 

2,58±0,11 

8,82±0,04 

1,71±0,04 

1,43±0,07 

0,28±0,08 

Asam Fitat mg/g 2,08±0,12 9,71±0,06 

Antitripsin unit/g 16,74±1,62 15,83±1,21 

 

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa total fenol biji sorghum coklat sosoh 

masih cukup tinggi  11,41 mg/g. Kandungan fenol tersebut didominasi oleh 

senyawa tanin sebesar 8,82 mg/g atau 0,883%. Tanin merupakan komplek 

komponen polifenol dengan BM antara 500-20000 Da. Tanin dapat membentuk 

kompleks terlarut dan tidak terlarut dengan protein dan ini berpengaruh terhadap 



 

 

 

rendahnya  daya cerna protein.  Menurut Duodu et al (2002) pada kondisi yang 

optimal, tanin sorghum dapat mengikat dan mengendapkan protein, 12 kali dari 

beratnya. interaksi tanin protein pada sorghum melalui ikatan hidrogen dan 

hidrofobik non polar. Dengan demikian, jumlah tanin sorghum coklat sebesar 

0,882% akan dapat  mengikat maksimal sejumlah 10,596% protein, sementara 

sorghum yang diteliti ini memiliki kandungan protein sebesar 12,14% sehingga 87 

% dari total protein kemungkinan terikat oleh tanin. Hal ini dapat menurunkan 

nilai bioavailabilitas protein sorghum tersebut. Menurut Shiringani (2005) 

senyawa tanin terdapat pada testa lapisan pericarp yang menyelubungi 

endosperma biji. Ditambahkan oleh Waniska (2005) lapisan testa tebal pada 

bagian dekat crown area dan tipis saat mendekati lembaga/germ merupakan 

bagian yang sulit untuk tersosoh.  Dengan penyosohan yang ada, lapisan pericarp 

yang tereduksi sebagian dan lapisan testa masih tidak tereduksi sama sekali 

(Gambar 8). Kondisi inilah yang menyebabkan kandungan tanin pada biji 

sorghum sosoh pada penelitian ini masih cukup tinggi 8,82 mg/g (Tabel 7). 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sorghum memiliki kandungan 

tanin yang lebih tinggi dari pada jagung. Kadar tanin jagung yang digunakan 

dalam perbandingan ini hanya sebesar 0,35 mg/g. Kandungan tersebut hanya 

mampu mengikat protein sebesar 4% dari total protein jagung, jauh lebih kecil 

dari keberadaan tanin sorghum yang mampu mengikat sebesar 87% total protein 

sorghum. Dengan demikian, tanin bukan merupakan masalah dalam 

meningkatkan nilai bioavailabilitas jagung. 



 

 

 

Kandungan asam fitat pada biji sorghum sebesar 2.08 mg/g, angka ini 

cukup rendah jika dibandingkan dengan jagung maupun sorghum varietas lainnya. 

Duodu et al (2002) melaporkan bahwa jumlah fitat terdapat pada sorghum 

berkisar antara 0,27% hingga 1%. Jumlah asam fitat terbanyak dijumpai pada 

lembaga. Asam fitat juga dilaporkan terdapat pada pericarp. Bagian pericarp yang 

tidak tereduksi secara sempurna ketika proses penyosohan menyebabkan sebagian 

asam fitat masih tertinggal dalam biji sorghum yang sudah disosoh. Hal tersebut 

menyebabkan kandungan asam fitat masih tinggi. Molekul fitat mengikat 6 grup 

fosfat dan memiliki muatan yang tinggi  merupakan kelator yang membentuk 

komplek tidak terlarut bersama dengan kation mineral dan protein. Terbentuknya 

komplek dengan berat molekul yang lebih besar ini menyebabkan protein sulit 

dihidrolisis oleh enzim dan tidak dapat diabsorsi oleh tubuh. Hal ini menyebabkan 

penurunan ketersediaan mineral dan menurunkan kecernaan protein.  

Disisi lain, kandungan asam fitat pada sorghum lebih kecil dari pada 

kandungan asam fitat pada jagung. Jagung memiliki kandungan asam fitat 4 kali 

lebih besar dari pada sorghum yaitu sebesar 9,71 mg/g. Dengan demikian, 

keberadaan asam fitat  dalam jagung ini mampu membentuk komplek fitat-protein 

yang tidak terlarut yang lebih besar daripada keberadaan asam fitat pada sorghum. 

Menurut Doudo (2003), keberadaan asam fitat terbesar jagung dan sorghum 

terdapat pada germ dan sebagian kecil terdapat pada pericarp biji. 

Kandungan antitripsin pada sorghum coklat cukup rendah yaitu 16,74 

unit/g, ini bila dibandingkan kandungan antitripsin yang ada di kacang-kacangan 

seperti pada biji kacang beras (Vigna umbellata) yang diteliti oleh Saikia (1999) 



 

 

 

sebesar antara 2456-2534 unit/g. Berbeda dengan tannin dan asam fitat, sorghum 

dan jagung memiliki kandungan antitripsin yang hampir sama yaitu 16,74 unit/g 

dan 15,83 unit/g. Dengan kandungan yang rendah tersebut, antitripsin bukan suatu 

pembatas yang dapat menurunkan nilai bioavailabilitas kedua bahan pangan 

tersebut. Namun demikian fakta bahwa kandungan tanin yang tinggi dan asam 

fitat yang juga cukup tinggi, yang keduanya dapat berakibat pada rendahnya 

bioavailabilitas protein, sehingga perlakuan lanjut untuk menurunkan kandungan 

senyawa antigizi tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan bioavailabilitas 

protein.  

 

4.1.4 Profil distribusi asam amino pada protein sorghum bicolor varietas 

lokal 

Tabel 8. Asam amino pada protein sorghum bicolor varietas lokal 

No Asam amino % bk 

protein 

g/gN protein g/gN standar 

FAO 

Skor Asam 

Amino 

1 Aspartat  9,06 0,56   

2 Glutamat  18,43 1,13   

3 Serin  4,15 0,25   

4 Histidin  3,44 0,19   

5 Glysin  5,87 0,38   

6 Threonin  4,40 0,25 0,25 100 

7 Arginin  7,08 0,44   

8 Alanin  8,23 0,50   

9 Tyrosin  4,34 0,25 0,38 66 

10 Methionin  0,96 0,06 0,22* 28* 

11 Valin  7,40 0,44 0,31 141 

12 Phenylalanin  5,87 0,38 0,38 99 

13 Isoleusin  5,29 0,31 0,25 125 

14 Leusin  11,16 0,69 0,44 156 

15 Lysin  2,74 0,19 0,34 55 

16 Tryptopan  1,41 0,10   

*Standar FAO sebesar 0,22 merupakan pembanding untuk skor asam amino 

methionin dan sistein. 

 



 

 

 

Tabel 8 tentang distribusi asam amino pada protein sorghum tersebut 

menunjukkan bahwa protein sorghum memiliki 8 asam amino essensial, yaitu 

Threonin, Tyrosin, Methionin, Valin, Phenilalanin, Isoleusin, Leusin dan Lisin. 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa asam amino pembatas pada sorghum 

adalah lysine dan methionin, yaitu sebesar 55 dan 28*. Pada prinsipnya suatu 

protein yang dapat menyediakan asam amino essensial dalam suatu perbandingan 

yang menyamai kebutuhan manusia, mempunyai mutu yang tinggi. Sebaliknya, 

protein yang kekurangan satu atau lebih asam amino essensial mempunyai mutu 

yang tinggi. Jumlah asam amino yang tidak esensial tidak dapat digunakan 

sebagai pedoman penilaian skor asam amino. Dengan demikian sorghum bicolor 

varietas lokal ini memiliki mutu protein yang rendah. Jika dibandingkan dengan 

serealia yang lain, skor asam amino sorghum lebih rendah daripada jagung (87) 

dan beras (90). Belton and Taylor (2004) menyebutkan bahwa kekurangan asam 

amino esensial seperti lysin dan metionin merupakan salah satu problem yang 

terdapat pada serealia. Lysin merupakan asam amino essensial yang sangat 

dibutuhkan oleh manusia. Lysine memiliki efek yang positif terhadap metabolism 

Ca dalam tubuh. Menurut penelitian, kekurangan lysine dapat menyebabkan 

peningkatan penyerapan Ca pada tubuh sehingga meningkatkan kadar Ca pada 

urin manusia. Cara yang biasa digunakan untuk meningkatkan kandungan 

keduanya adalah melalui perbaikan genetik.  

 

 

 



 

 

 

4.1.5 Fraksi Protein Pada Sorghum bicolor varietas lokal 

Protein sorghum dapat diklarifikasikan dalam empat fraksi berdasarkan 

kelarutannya. Kafirin merupakan fraksi protein sorghum yang larut dalam alkohol 

(prolamin).  Untuk mendapatkan kafirin, dalam penelitian ini  dilakukan fraksinasi 

protein, sehingga tidak hanya kafirin yang didapatkan, namun juga 4 fraksi yang 

lain. Hasil fraksinasi selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 9 berikut: 

Tabel 9. Fraksinasi dari total protein terekstrak(%) sorghum bicolor varietas 

lokal 

Fraksi  Nilai (%) 

Albumin 13,83±1,29 

Globulin 1,29±0,07 

Kafirin 69,72±1,13 

Acetic acid-soluble proteins 2,73±0,05 

NaOH-soluble proteins 12,43±0,30 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa dari seluruh fraksi, kafirin merupakan fraksi 

terbanyak penyusun protein sorghum dengan jumlah mencapai 69,72%. Hal 

tersebut merupakan pembatas dalam peningkatan nilai cerna protein sorghum, 

karena kafirin merupakan fraksi protein yang banyak memiliki ikatan disulfit yang 

sulit dihidrolisis oleh enzim protease.  Belton (2005) menuliskan bahwa kafirin 

merupakan protein dominan pada sorghum dan secara struktur mirip dengan zein, 

protein jagung. Sebelumnya Lending et al (1988) dalam Duodu et al (2003) juga 

menyatakan bahwa kafirin yang berada di bagian starchy endosperm biji sorghum 

menyusun sekitar 70% dari total protein sorghum. Berikut merupakan hasil 

elektroforesis dari kafirin sorghum: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hasil Elektroforegram Kafirin (Fathoni, 2009) 

Gambar 9 menunjukkan bahwa terdapat 3 band yang terlihat pada 

elektroforegram kafirin sorghum coklat, dari perhitungan didapatkan berat 

molekul (BM) band-band tersebut adalah 21,96, 26,56 dan 29,21 kDa. Menurut 

Shull et al (1991) kafirin dapat diklasifikasikan menjadi α kafirin dengan BM 24 

dan 26 kDa, � kafirin dengan BM  20, 18 dan 16 kDa serta � kafirin dengan BM 

28 kDa. Dengan demikian band yang tunjukkan pada gambar 2 masing-masing 

adalah  � kafirin, α kafirin dan � kafirin, dan nampak bahwa band yang 

menunjukkan α kafirin paling tebal. Ini berarti kafirin sorghum coklat pada 

penelitian ini, didominasi oleh α kafirin. Menurut Oria (2007) α kafirin 

merupakan fraksi protein yang didominasi oleh asam amino jenis sistein dan 80% 

terdapat pada endosperma biji. Dengan BM 26,59 kDa dan ikatan disulfit yang 

tinggi, α kafirin merupakan prolamin jenis LMW (Low Molecular Weight) S-rich 

prolamin. Dengan kandungan ikatan disulfit yang tinggi, α kafirin memiliki 

kecenderungan sebagai fraksi protein dengan biavailabilitas yang rendah, 

sehingga perlu proses pengolahan lebih lanjut untuk mendapatkan  nilai cerna 

yang tinggi dari protein ini.  

A: Marker  

B: Kafirin Ulangan 1 

C: Kafirin Ulangan 2 



 

 

 

4.1.5 Ikatan Disulfit pada Sorghum bicolor varietas lokal 

Hasil analisis keberadaan ikatan disulfit pada kafirin dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Analisis Gugus Sulfidril dan Disulfit Pada Kafirin 

Komponen ikatan mmol/g mg/g 

SH bebas 0,03±0,01 4,42±0,94 

Total SH 0,38±0,02 47,19±1,99 

Ikatan S-S 0,35±0,01 42,77±1,07 

 

Berdasarkan Tabel 10 didapatkan hasil bahwa ikatan disulfit pada kafirin 

sorghum cukup besar mencapai 0,35 mmol/g setara dengan 42,77 mg/g, sehingga 

protein sorghum sulit tercerna. Menurut Hamaker (2003) vitreous endosperma 

memiliki ikatan disulfit yang lebih tinggi daripada bagian floury endosperma, 

dengan demikian, vitreous endosperma memiliki protein cross-linking yang lebih 

besar daripada bagian flourynya. Hal tersebut memungkinkan keberadaan fraksi 

kafirin lebih dominan pada bagian tersebut. Menurut Duodu et al (2003) 

pembentukan ikatan disulfit pada protein merupakan faktor terpenting yang 

berpengaruh pada daya cerna protein sorghum yang dimasak. Hal tersebut juga 

diperkuat oleh Elzhar (2008) yang menyatakan bahwa pemasakan dapat 

membentuk oligomer dan polimer-polimer protein yang mengandung ikatan 

disulfit. Selama pemasakan, secara sistematis polimer-polimer protein resistan 

berikatan dengan kafirin. Menurut Resurreccion et al (1993) dalam Duodu (2003) 

yang melakukan penelitian protein beras yang berdaya cerna rendah, ternyata 

fraksi polipeptida dominannya mengandung sejumlah besar asam amino yang 

mengandung unsur sulfur dalam jumlah besar. Dengan demikian, adanya ikatan 

disulfit ini merupakan pembatas untuk meningkatkan nilai bioavalaibilitas 

sorghum. 



 

 

 

4.1.6 Daya Cerna Protein Sorghum bicolor varietas lokal 

Daya cerna protein sorghum dilakukan dengan metode in vitro. Data hasil 

pengujian daya cerna protein secara in vitro dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Daya Cerna Sorghum Bicolor 

Enzim Daya Cerna (%) 

Pepsin 19,71±2,74 

Tripsin 15,30±1,71 

Pepsin-tripsin 48,98±0,43 

 

Pengukuran nilai daya cerna protein menjadi dasar kelayakan sorghum 

untuk dapat dikonsumsi sebagai bahan pangan. Dari Tabel 11 dapat diketahui 

bahwa nilai daya cerna protein sorghum secara in vitro sebesar 48,98%. Nilai 

tersebut masuk dalam katagori rendah. Pernyataan ini berdasarkan Sharon et al 

(2006) dalam bukunya yang menyatakan bahwa nilai daya cerna protein dikatakan 

rendah jika memiliki nilai kurang dari 70%. Bila dibandingkan dengan beras atau 

jagung, nilai cerna biji sorghum masih jauh lebih rendah. Menurut Maclean et al 

(1983) dalam Hamaker et al (1986) daya cerna gruel sorghum free tanin sebesar 

46%, sedangkan daya cerna produk serupa dari bahan beras, jagung dan gandum 

adalah 66%, 73% dan 81% secara berurutan. 

Dari tabel juga diketahui bahwa daya cerna menggunakan enzim tripsin 

saja dan enzim pepsin saja juga sangat rendah yaitu 15,30% dan 19,71%. Pepsin 

merupakan enzim pencernaan yang bekerja pada pH 1,5 – 2 dan suhu 37
o
C – 

40
o
C, dengan tugas spesifik memecah ikatan peptida pada asam-asam amino 

aromatik seperti penylalanine, tryptophan, tyrosine dan glutamine. Disisi lain, 

trypsin merupakan enzim yang bekerja pada pH 8 dan suhu 37
o
C di usus dua belas 

jari, dengan tugas spesifik memecah ikatan peptida pada histidin, aspartat, serin, 



 

 

 

prolin dan asam amino yang memiliki ikatan C seperti lysine dan arginin. 

Rendahnya nilai cerna oleh enzim tripsin tidak disebabkan oleh senyawa 

antitrypsin, karena kandungan antitrypsin sendiri pada sorghum juga sangat 

rendah yaitu 16.74 unit/g. Rendahnya nilai cerna protein sorghum ini disebabkan 

oleh: 

1. Tanin (8.82 mg/g), interaksi tannin dengan protein sorghum yang dapat 

mengikat, mengkoagulasi dan mengendapkan protein serta menghambat 

pemecahan selulosa. 

2. Asam Fitat (2.08 mg/g), dapat membentuk garam yang tidak larut melalui 

ikatan asam fitat dengan protein. 

3. Disulphide crosslinking (0.35 mol/g setara dengan 42.77 mg/g),  

Sorghum bicolor varietas lokal yang merupakan sorghum tinggi tannin 

memiliki keterbatasan untuk dikonsumsi manusia, karena nilai daya cernanya 

yang masih rendah. Nilai daya cerna yang rendah, mengakibatkan tingkat efisiensi 

protein dalam tubuh menjadi rendah, sehingga menyebabkan kebutuhan protein 

tiap hari pada individu tidak dapat tercapai, akibatnya dapat menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan anak, atau dapat mempengaruhi penurunan 

massa otot pada orang dewasa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 Karakteristik Ekstrudat Sorghum bicolor Varietas Lokal 

4.2.1 Kenampakan Visual Ektrudat Sorghum bicolor Varietas Lokal  

Ektrudat sorghum bicolor varietas lokal memiliki ciri fisik yang berbeda 

dengan ektrudat dari serealia yang lain. Ciri fisik ini sangat berhubungan dengan 

kondisi grit sorghum ketika akan diekstrusi masih terdapat bagian pericarp dan 

testa. Gambar ekstrudat sorghum dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

Gambar 9. (a) Ekstrudat Beras, (b) Ektrudat Sorghum dan (c) 

Ekstrudat Jagung 

 

 Ekstrudat sorghum memiliki warna coklat dan lebih gelap yang berbeda 

dengan produk ekstrudat jagung dan beras yang cenderung kuning. Warna coklat 

tersebut disebabkan oleh senyawa fenol dan antosianin yang masih terdapat pada 

bagian pericarp dan testa yang tidak mampu dihilangkan pada proses penyosohan 

(lihat Gambar 8). Hal tersebut sesuai dengan Sanchez (2003) yang menyatakan 

bahwa tingkat kecerahan ekstrudat berbanding terbalik dengan jumlah dedak yang 

terikut dalam proses ekstrusi. 

 

 

 

 



 

 

 

Ciri fisik lain dari ektrudat sorghum dibandingkan ekstrudat beras dan 

jagung antara lain: 

Tabel 12. Hasil Rata-Rata Analisis Fisik Ekstrudat Sorghum bicolor 

Sampel Rasio Pengembangan Densitas Kamba (g/L) 

Ekstrudat Sorghum 3,40 122,67 

Ekstrudat Beras 4,55 84,64 

Ekstrudat Jagung 4,79 54,67 

Sumber: Fathoni (2003) 

Dari Tabel 12 diperoleh data bahwa ekstrudat sorghum memiliki rasio 

pengembangan 3,40, lebih kecil daripada ekstrudat beras yaitu sebesar 4,55 dan 

ekstrudat jagung sebesar 4,79. Dengan rasio pengembangan yang lebih kecil maka 

ekstrudat sorghum memiliki densitas kamba yang lebih besar dibandingkan 

dengan ekstrudat beras dan jagung. Rasio pengembangan ekstrudat sorghum 

tersebut dipengaruhi oleh kadar pati dan protein. Tabel 6 menunjukkan bahwa 

sorghum memiliki kandungan protein yang lebih besar dan kandungan pati yang 

lebih kecil jika dibandingkan dengan beras dan jagung. Semakin besar pati maka 

semakin besar pula pengembangan ekstrudatnya, sebaliknya semakin banyak 

protein maka semakin kecil pengembangan ekstrudatnya. Menurut Sanchez 

(2003), pati sorghum berbentuk semi kristalin yang tidak larut air dan terselubungi 

matriks protein yang kuat. Pati sorghum tersusun oleh 27%-30% amilosa dengan 

sisanya merupakan amilopektin. Kondisi demikian menyebabkan ekstrudat tidak 

dapat mengembang secara sempurna. Damardjati (1994) mengemukakan bahwa 

struktur pati khususnya amilopektin yang kurang kompak dan kurang kuat dalam 

menahan pengembangan massa selama pemanasan, akan menyebabkan rongga 

udara disekitarnya semakin besar dan strukturnya semakin renggang. Sedangkan 

untuk pengaruh protein dikemukakan oleh Rasulu (2004), mengatakan bahwa sifat 



 

 

 

protein adalah mengikat pati sehingga produk tidak bisa mengembang dengan 

sempurna.  

 

4.2.2 Sifat Kimia Ekstrudat Sorghum Bicolor 

Parameter utama dalam analisa proksimat ekstrudat sorghum bicolor 

varietas lokal ini meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar serat, kadar 

pati, dan kadar protein. Hasil analisis proksimat bahan baku dapat dilihat pada 

Tabel 13. 

Tabel 13. Hasil Rata-Rata Analisis Proksimat Ekstrudat Sorghum bicolor 

Varietas Lokal, Ekstrudat Jagung dan Ekstrudat Beras 

Parameter Grit Sorghum 

(% bk) 

Ekstrudat 

Sorghum (% bk) 

Ekstrudat 

Jagung ( bk%) 

Ekstrudat 

Beras (bk%) 

Kadar abu 0,42±0,17 0,50±0,05 0,90±0,05 0,54±0,06 

Kadar lemak 0,60±0,05 0,58±0,02 0,55±0,06 0,62±0,08 

Kadar serat 0,43±0,03 1,44±0,03 1,31±0,05 1,54±0,05 

Kadar pati 80,22±1,58 79,74±2,93 81,91±2,78 85,65±1,43 

Kadar protein 12,14±0,58 7,26±0,07 6,56±0,21 4,08±0,33 

 

Hasil analisis proksimat antara sorghum sosoh dengan ekstrudat sorghum 

menunjukkan bahwa kadar air setelah diekstrusi menurun dari 10,21% menjadi 

6,9%. Hal tersebut dikarenakan proses penguapan air akibat suhu tinggi selama 

proses ekstrusi berlangsung. Kadar lemak turun dari 0,60% menjadi 0,58% selama 

proses ekstrusi. Penurunan kadar lemak disebabkan karena degradasi lemak akibat 

suhu tinggi dan dekstrusi mekanik pada proses ekstrusi. Hal tersebut sesuai 

dengan Ruiz (2008) yang menyatakan bahwa temperatur tinggi dan kecepatan ulir 

yang tinggi selama proses ekstrusi dapat menyebabkan degradasi lemak, asam-

asam lemak juga dapat membentuk ikatan dengan amilosa sehingga menyebabkan 

kadar lemak turun. Disisi lain, hasil analisis proksimat antara ekstrudat sorghum 



 

 

 

dengan ekstrudat beras dan jagung menunjukkan bahwa kadar lemak lemak 

ekstrudat sorghum (0,58%) lebih tinggi dari ekstrudat jagung (0,55%) akan tetapi 

masih lebih rendah dari ekstrudat beras (0,62%). Perbedaan tersebut dikarenakan 

perbadaan kadar lemak masing-masing bahan baku yang berbeda. Kondisi 

demikian merupakan kondisi yang menguntungkan, karena dengan kadar lemak 

yang kecil, kerusakan akibat oksidasi lemak yang berakibat sorghum menjadi 

tengik lebih kecil. Dengan proporsi kadar lemak demikian ekstrudat sorghum 

memiliki tingkat ketengikan yang lebih rendah daripada ekstrudat beras dalam 

kondisi penyimpanan yang sama 

Kandungan abu mengindikasikan adanya kandungan mineral dalam bahan 

tersebut. Kadar abu selama proses ekstrusi tidak mengalami perubahan. Hal 

tersebut sesuai dengan Ruiz (2003) yang menyatakan bahwa komponen mineral 

tahan terhadap suhu tinggi, tekanan tinggi dan gaya mekanik pada proses ekstrusi. 

Hal tersebet juga sesuai dengan Diaz (2003) yang melaporkan bahwa tidak ada 

perubahan kadar abu antara bahan dan hasil ekstrusi. Disisi lain, kadar abu 

ektrudat jagung lebih besar daripada ekstrudat sorghum dan beras, yang  

mengindikasikan senyawa mineral pada jagung lebih tinggi daripada sorghum dan 

beras. Hal tersebut dikarenakan pada sumber mineral pada biji-bijian terletak pada 

daerah  kulit dan periperal biji. Pada sorghum dan jagung telah mengalami proses 

penyosohan sehingga mineral yang terkandung dalam kulit dan periperal biji 

semakin berkurang. Sedangkan pada jagung tidak dilakukan proses penyosohan. 

Menurut Awadalkareem (2008), lapisan terluar pada serealia (dedak) merupakan 

sumber mineral terbesar pada biji tersebut. 



 

 

 

Kadar serat mengalami kenaikan dari 0,43% menjadi 1,44%. Kenaikan 

kadar serat merupakan fenomena yang bertentangan dengan literatur yang ada. 

Seharusnya, kadar serat turun karena proses pemanasan tinggi dan dekstrusi 

mekanik dengan daya yang besar. Fenomena tersebut kemungkinan terjadi karena 

perubahan sifat pati menjadi pati resistant, dan dengan metode analisa serat yang 

dilakukan, pati resisten dapat teranalisa sebagai serat. Fenomena tersebut 

diungkapkan oleh Rabe (1999) bahwa serat terlarut dan serat tidak terlarut akan 

terkumpul kembali setelah proses ekstrusi, dengan mekanisme tranformasi secara 

termomekanik yang akan dapat dianalisis proksimat sebagai kadar serat. Disisi 

lain, kadar serat pada ekstrudat beras berturut-turut lebih besar daripada ekstrudat 

sorghum dan ekstrudat jagung, yaitu 1,54%, 1,44% dan 1,31%. Hal tersebut 

sesuai dengan kandungan serat awal bahan baku ekstrudat. Dengan perlakuan 

yang sama, maka akan didapatkan hasil kandungan kadar serat ekstrudat yang 

sesuai dengan bahan baku. 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar pati dari 

80,22% menjadi 79,74%. Fenomena tersebut disebabkan oleh degradasi pati 

akibat perlakuan panas dan tekanan tinggi menjadi senyawa-senyawa yang lebih 

sederhana. Ruiz (2003)  menyatakan bahwa terjadi degradasi molekular pada pati 

selama proses pemanasan, kecepatan tinggi pada ulir, dan tekanan tinggi selama 

proses ekstrusi yang dapat memproduksi senyawa dengan berat molekul yang 

lebih rendah. Di sisi lain, kadar pati ekstrudat sorghum lebih rendah daripada 

ektrudat jagung dan beras. Rendahnya kadar pati ekstrudat sorghum dikarenakan 

kandungan pati bahan baku sorghum lebih rendah dari jagung dan beras. Dengan 



 

 

 

perlakuan yang sama tidak akan menyebabkan perubahan konfigurasi kandungan 

pati pada ketiga bahan tersebut. Menurut Rosin (2002), ekstrudat sorghum bicolor 

menghasilkan pati resisten yang leih besar jika dibandingkan dengan sorghum 

putih dan yang sejenis. Jika dibandingkan dengan ekstrudat beras dan jagung, 

ekstrudat sorghum memiliki daya cerna pati dan indeks glisemik yang lebih 

rendah, sehingga ekstrudat sorghum cocok sebagai makanan bagi penderita 

diabetes. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar protein ektrudat sorghum sebesar 

7,26%, mengalami penurunan sebesar 39% dari kadar protein bahan baku. 

Penurunan kadar protein ini disebabkan karena degradasi molekul protein akibat 

pemanasan tinggi dan dekstrusi mekanik. Hal tersebut sesuai dengan Ruiz (2003)  

yang menyatakan bahwa terjadi degradasi molekular pada protein selama proses 

pemanasan, kecepatan tinggi pada ulir, dan tekanan tinggi selama proses ekstrusi 

yang dapat memproduksi senyawa dengan berat molekul yang lebih rendah.  

Disisi lain, kadar protein ekstrudat sorghum paling tinggi diantara ekstrudat 

jagung dan ekstrudat beras. Kadar protein ekstrudat ketiga bahan baku tersebut 

sebanding dengan kadar protein awal bahan baku. Dengan perlakuan yang sama, 

tidak terjadi perubahan konfigurasi kadar bahan baku pada ketiga ekstrudat 

tersebut.  

 

 

 



 

 

 

4.2.3 Perubahan Senyawa Antigizi pada Ekstrudat Sorghum bicolor varietas 

lokal 

Pada penelitian ini diamati pengaruh senyawa antigizi pada biji sorghum 

setelah mengalami proses ekstrusi, yang meliputi total fenol (tanin dan fenol non 

tanin), antitripsin, dan asam fitat. Hasil rata-rata kadar antigizi pada ekstrudat 

sorghum bicolor sebagai berikut: 

Tabel 14. Senyawa Antigizi Pada Ekstrudat Sorghum bicolor Varietas Lokal 

dibandingkan dengan ekstrudat Jagung 

Uji Biji Sorghum Ekstrudat 

Sorghum 

Ekstrudat 

Jagung 

Satuan 

Total Fenol 

- Nontannin 

- Tannin 

11,41±0,14 

2,58±0,11 

8,82±0,04 

11,61±0,16 

7,02±0,12 

4,59±0,25 

1,74±0,13 

1,46±0,13 

0,28±0,13 

mg/g 

mg/g 

mg/g 

Asam Fitat 2,08±0,12 1,15±0,04 2,18±0,24 mg/g 

Antitripsin 16,74±1,62 15,23±1,00 7,67±2,40 unit/g 

 

Hasil analisis senyawa antigizi pada biji sorghum dan ekstrudat sorghum 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar tanin secara signifikan sebesar 48% 

terhadap biji sorghum yang telah diekstrusis, yaitu dari 8,82 mg/g menjadi 4,2 

mg/g. Penurunan tersebut dikarenakan degradasi molekuler senyawa tannin akibat 

pemanasan suhu tinggi dan dekstrusi mekanik pada  proses ekstrusi. Menurut 

Awika (2003), proses ekstrusi dapat menurunkan kadar tanin hingga 

kandungannya menjadi 21% dari kandungan awal dan merusak struktur tanin 

tanpa mengurangi fungsi aktifitas antioksidan produk tersebut secara signifikan. 

Kandungan tanin pada ekstrudat sorghum bicolor varietas lokal ini masih lebih 

tinggi dari SNI tepung sorghum, yaitu sebesar 3 mg/g, sehingga memerlukan 

penambahan perlakuan jika diinginkan hasil dengan kadar tanin yang rendah. 

Menurut Duodu et al (2002) pada kondisi yang optimal, tanin sorghum dapat 



 

 

 

mengikat dan mengendapkan protein, 12 kali dari beratnya. interaksi tanin protein 

pada sorghum melalui ikatan hidrogen dan hidrofobik non polar. Dengan 

demikian, jumlah tanin dalam ekstrudat sorghum coklat sebesar 0,42 % 

memungkinkan mengikat maksimal sejumlah 5.04% protein, sementara ekstrudat  

yang diteliti ini memiliki kandungan protein sebesar 7,26% sehingga hanya 69% 

protein kemungkinan dapat diikat oleh tanin, berbeda dengan bahan baku yang 

87% proteinnya kemungkinan terikat oleh tannin. Total fenol pada ekstrudat 

sorghum  sebesar  90% dari bahan awal. Hal tersebut sesuai dengan Awika (2003) 

yang menyatakan kandungan total fenol setelah dilakukan proses ekstrusi masih 

berkisar antara 70%-100%. Disisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ekstrudat sorghum masih memiliki kandungan tanin yang lebih tinggi dari pada 

jagung. Kadar tanin ekstrudat jagung yang digunakan dalam perbandingan ini 

hanya sebesar 0,28 mg/g. Kandungan tersebut menurunkan  daya ikat tannin 

terhadap protein menjadi sebesar 2,5% dari yang semula mampu mengikat 4% 

total protein jagung. Dengan demikian protein pada ekstrudat jagung lebih mudah 

dihidrolisis oleh enzim dari pada protein pada ekstrudat sorghum.  

Berdasarkan Tabel 14 kadar asam fitat pada ekstrudat sorghum dari 2,08 

mg/g menurun sebesar 55% menjadi 1,15 mg/g. Hal tersebut dimungkinkan 

karena perlakuan panas dan dekstrusi mekanik pada proses ulir dapat merusak 

struktur dari asam fitat tersebut. Disisi lain, kandungan asam fitat pada ekstrudat 

jagung masih lebih tinggi dari pada ekstrudat sorghum. Jika pada biji jagung 

memiliki kandungan asam fitat 4 kali lebih besar dari pada sorghum yaitu sebesar 

9,71 mg/g, maka setelah proses ekstrusi kandungan asam fitat pada ekstrudat 



 

 

 

jagung hanya sebesar hampir 2 kali lebih besar dari pada ekstrudat sorghum. Pada 

penelitian ini, proses ekstrusi menyebabkan penurunan secara signifikan pada 

ekstrudat jagung, tetapi tidak demikian dengan ekstrudat sorghum. Seharusnya, 

dengan perlakuan proses pengolahan yang sama, akan terjadi signifikasi 

penurunan yang sama. Fenomena ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Dengan 

kondisi tersebut, keberadaan asam fitat dalam ekstrudat jagung ini masih mampu 

membentuk komplek fitat-protein yang tidak terlarut yang lebih besar daripada 

keberadaan asam fitat pada ekstrudat sorghum.  

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak terjadi penurunan kadar 

antitripsin yang signifikan karena proses ekstrusi. Berbeda dengan tanin dan asam 

fitat, ekstrudat sorghum dan ekstrudat jagung masih memiliki kandungan 

antitripsin yang hampir sama rendahnya yaitu 15,43 unit/g dan 7,67 unit/g. 

Dengan kandungan yang rendah tersebut, antitripsin masih bukan suatu pembatas 

yang dapat menurunkan nilai bioavailabilitas kedua bahan pangan tersebut. 

 

4.2.4 Ikatan Disulfit pada ekstrudat Sorghum bicolor varietas lokal 

Hasil analisis keberadaan ikatan disulfit pada ekstrudat sorghum jika 

dibandingkan dengan biji sorghum dapat dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 15. Ikatan Disulfit pada Ekstrudat Sorghum bicolor Varietas Lokal 

Komponen ikatan Ekstrudat Sorghum Biji Sorghum 

mmol/g mg/g mmol/g mg/g 

SH bebas 0,18±0,03 23,90±0,97 0,03±0,01 4,42±0,94 

Total SH 0,39±0,01 48,94±3,25 0,38±0,02 47,19±1,99 

Ikatan S-S 0,21±0,02 25,04±4,17 0,35±0,01 42,77±1,07 

 



 

 

 

Menurut Doudu (2003) perlakuan panas (pemasakan) dapat menyebabkan 

protein lebih resisten karena terbentuknya struktur protein yang diselubungi oleh 

ikatan disulfit dari beta dan gamma kafirin. Dari Tabel 17 dapat diketahui bahwa 

ikatan disulfit pada biji sorghum menurun sebesar 42% dari 43,77 mg/g menjadi 

25,04 mg/g. Hal tersebut dikarenakan proses pemanasan dalam suhu tinggi dan 

dekstrusi mekanik dapat menyebabkan terpecahnya ikatan disulfit menjadi S-H 

bebas. Hal tersebut sesuai dengan Hamaker (2003) yang menyatakan bahwa 

proses ekstrusi dapat menyebabkan rusaknya struktur protein, ikatan disulfit dan 

ikatan lainnya. Hal demikian merupakan kondisi yang ideal bagi enzim 

pencernaan untuk mencerna kafirin yang terletak di bagian dalam struktur protein, 

sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya daya cerna.  

 

4.2.5 Daya Cerna Protein Ekstrudat Sorghum bicolor varietas lokal 

Daya cerna protein ekstrudat sorghum dilakukan dengan metode in vitro. 

Data hasil pengujian daya cerna protein secara in vitro dapat dilihat pada Tabel 

16. 

Tabel 16. Daya Cerna Ekstrudat Sorghum bicolor Varietas Lokal 

Enzim Ektrudat Sorghum Biji Sorghum 

Pepsin 39.88±1,76 19,71±2,74 

Tripsin 38,62±1,33 14,30±1,71 

Pepsin-tripsin 75,67± 2,01 48,98±0,43 

 

Pengukuran nilai daya cerna protein menjadi dasar kelayakan ekstrudat 

sorghum untuk dapat dikonsumsi sebagai bahan pangan. Dari Tabel 16 dapat 

diketahui bahwa nilai daya cerna protein ekstrudat sorghum secara in vitro 

meningkat dari sebesar 48,98% menjadi 75,67%. %. Nilai tersebut masuk dalam 



 

 

 

katagori tinggi. Pernyataan ini berdasarkan Sharon et al (2006) dalam bukunya 

yang menyatakan bahwa nilai daya cerna protein dikatakan tinggi jika memiliki 

nilai lebih dari 70%. Bila dibandingkan dengan ekstrudat beras atau ekstrudat 

jagung, nilai cerna biji ekstrudat sorghum masih lebih rendah. Menurut Sanchez 

(2005) daya cerna protein ekstrudat jagung sebesar 83 % dan ekstrudat beras 

sebesar 91%. 

Meningkatnya daya cerna protein tersebut dipengaruhi oleh berbagai 

faktor  yang sangat kompleks, antara lain:  

1 Menurunnya kadar tannin, menyebabkan hanya 60% protein yang 

berikatan dengan tannin dari yang semula 90% protein biji sorghum 

berikatan dengan tannin.   

2 Menurunnya kadar asam fitat, menyebabkan komplek protein-fosfat tidak 

larut yang terbentuk semakin kecil. 

3 Perubahan struktur protein sorghum, struktur protein yang berubah akibat 

proses ekstrusi menyebabkan enzim dapat menghidrolisis kafirin yang 

terletak di bagian dalam struktur protein.  

4 Pecahnya ikatan disulfit selama proses ekstrusi, menyebabkan hancurnya 

selubung ikatan ikatan disulfit yang menyelubungi alfa-kafirin, sehingga 

alfa-kafirin lebih mudah dihidrolisis oleh enzim.  

 

 

 

 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

• Sorghum bicolor varietas lokal memiliki senyawa pembatas antara lain: 

tanin 8,82 mg/g, asam fitat 2,08 mg/g, lysine 0,19 g/gN, kafirin sebesar 

69% (b/b protein) serta ikatan disulfit sebesar 0,34 mmol/g. 

• Proses ekstrusi dapat menurunkan senyawa pembatas pada sorghum 

bicolor varietas lokal menjadi antara lain: tanin 4,42 mg/g, asam fitat 1,15 

mg/g dan ikatan disulfit sebesar 0,21 mmol/g.   

• Nilai bioavailabilitas sorghum bicolor varietas lokal meningkat dengan 

perlakuan ekstrusi single screw sebesar 65% dari 48,55% menjadi 75,67%. 

 

5.2 Saran 

 

• Perlu dilakukan formulasi bahan ekstrusi antara sorghum dengan bahan 

lainnya untuk meningkatkan jumlah lisin pada ekstrudat sorghum. 

• Perlu dilakukan formulasi bahan ekstrusi antara sorghum dengan bahan 

lainnya untuk lebih meningkatkan daya cerna protein tersebut. 

• Perlu dilakukan penelitian tentang daya cerna pati dan indeks glisemik 

sorghum untuk memaksimalkan potensi sorghum sebagai bahan pangan 

bagi penderita diabetes militus. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

 

1. Pengukuran Berat, Tebal, Lebar dan Panjang Biji 

 Pengukuran sifat tebal, lebar dan panjang dari biji sorghum dilakukan 

menggunakan bantuan jangka sorong, sedangkan pengukuran berat biji 

menggunakan neraca analitik. Sampel 10 biji sorghum diambil secara acak dan 

masing-masing pengukuran dilakukan  5 kali ulangan. Hasil pengukuran 

kemudian dicari rata-rata dan standar deviasinya. 

 

2. Rendemen Sosoh 

 Pengukuran BDD dari biji sorghum dilakukan secara acak dari 10 biji. 

Tiap biji dikupas kulitnya secara manual kemudian ditimbang kulitnya (a gram) 

dan biji (b gram). BDD dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 BDD = {b/(a+b)} x 100% 

Data yang diperoleh dicari rata-rata dan standar deviasinya. 

 

3. Densitas Kamba  

 Densitas kamba biji sorghum ditentukan dengan mengambil sejumlah biji 

sorghum di gelas ukur, kemudian ditepatkan sampai volume tertentu (100 ml). 

Densitas kamba dihitung dengan rumus : 

 Densitas kamba = Berat sampel / volume sampel 

 



 

 

 

4. Prosedur Analisa Kadar Air (AOAC, 1990) 

� Sampel ditimbang sebanyak 2-5 gram pada cawan porselin yang telah 

diketahui beratnya 

� Cawan tersebut dimasukkan kedalam oven selama 3-4 jam pada suhu 100-

105
0
C atau sampai beratnya menjadi konstan 

� Sampel tersebut kemudian dikeluarkan dari oven dan dimasukkan kedalam  

kedalam desikator selama 0,5 jam, sampel yang sudah dingi ditimbang. 

Perlakuan ini diulang-ulang sampai dicapai berat konstan, yaitu selisih 

penimbangan berat sampel berturut-turut kurang dari 0,02 gram 

� Kadar air dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

                    Kadar Air =  %100x
sampelBerat

akhirBeratawalBerat −
         

 

5. Analisa Kadar Abu (AOAC, 1990) 

� Menimbang sampel dengan teliti seberat 2-10 g dalam kurs porselen yang 

telah diketahui beratnya. 

� Kemudian dipijarkan dalam muffle sampai diperoleh abu berwarna 

keputihan 

� Memasukkan kurs dan abu ke dalam desikator dan ditimbang berat abu 

setelah dingin. 

 

 

 



 

 

 

6. Analisa Kadar Pati (AOAC, 1990) 

� Ditimbang 2 - 5 gr bahan padat yang dihakuskan kedalam gelas piala 250 

ml, tambahkan aquadest 

� Diaduk selama 1 jam, suspensi disaring dengan kertas saring 

� Dicuci dengan aquadest sampai volume filtrat 250 ml. Filtrat ini 

mengandung karbohidrat dan dibuang 

� Di pindahkan residu secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam 

Erlenmeyer dengan pencucian 200 ml aquadest 

� Ditambahkan 20 ml HCL ± 25%. Ditutup dengan pendingin balik dan 

dipanaskan diatas penangas air mendidih selama 2,5 jam. 

� Didinginkan dan selanjutnya dinetralkan denagn NaOH 45% dan 

diencerkan sampai volume 500 ml, kemudian disring. Tentukan kadar 

glukosa dan filtrat yang diperoleh.  Penentuan glukosa seperti penentuan 

gula reduksi, berat glukosa dikalikan dengan 0,9 berarti berat pati.  

  Penentuan Gula Reduksi (Cara Spektrofotometri, Metode Nelson – Somogy) 

� Buat larutan glukosa standar (10 mg glukose anhidrat/100 ml) 

� Dari larutan glukosa standar tersebut dilakukan 6 pengenceran sehingga 

diperoleh larutan glukosa dengan kosentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 mg/100ml 

� Siapkan 7 tabung reaksi yang bersih, masing-masing diisi dengan 1 ml 

larutan glukosa standar tersebut diatas.  1 tabung diisi 1 ml air suling 

sebagai blanko 

� Tambahkan ke dalam masing-masing tabung di atas 1 ml reagensia Nelson 

dan panaskan semua tabung pada penangas air mendidih selama 20 menit 



 

 

 

� Ambil semua tabung dan segera didinginkan bersama bersama-sama 

dalam gelas piala   yang berisi air dingin sehingga suhu tabung mancapai 

25
0
C  

� Setelah dingin tambahkan 1 ml reagensia Asenomolbdat gojog sampai 

semua endapan CU2O yang ada larut kembali. 

� Semua endapan CU2O larut sempurna, tambahkan 7 ml air suling, 

gojoglah sampai homogen 

� Teralah” optical ensity” (OD) masing-masing larutan tersebut pada 

panjang gelombang 540 nm 

� Buatlah kurva standar yang menunjuukan hubungan antar konsentrasi 

glukosa dan OD 

               Y= 0,0695 x –7, 4762.10
-3

 

               % Pati = 9,0%100
10. 3

xxFpx
Wsampel

x
 

            Keterangan:  

                 Y   : absorbansi 

                            W  : berat sampel 

                             Fp: faktor pengenceran 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.  Analisa Kadar Protein (AOAC, 1990) 

� Sampel ditimbang sebanyak 300 mg dan dimasukkan ke dalam labu 

kjeldahl, ditambahkan 0,5 tablet kjeldahl dan 15 ml H2SO4 pekat, untuk 

blanko tanpa sampel, kemudian didestruksi pada lemari asam dengan suhu 

200 – 250
0
C selama kurang lebih 2 jam (sampai warnanya hijau jernih) 

� Hasil destruksi ditambahkan air destilasi 50 ml, kemudian dipindahkan ke 

dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 40% NaOH  sampai mencapai 90 ml, 

selanjutnya destilasi dan destilat ditampung di dalam erlenmeyer yang 

telah di isi 50 ml asam borax 3% di tambahkan 2 –5 tetes indicator methyl 

orange dan indicator PP.  Destilasi diakhiri setelah destilat diperoleh 

sebanyak 150 ml 

� Destilat yang diperoleh dititrasi dengan menggunakan 0,2 N H2SO4 

sampai warna berubah menjadi merah muda 

� Persen kadar protein dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

           % N = %10014
)(

xxnx
sampelberat

blankotitrasimlsampeltitrasiml +
  

                % kadar protein = % N x factor koreksi protein (6,25) 

            Keterangan: 

                             n   = Normalitas H2SO4 untuk titrasi (0,2) 

                             14 = BM nitrogen 

 

 

 

 



 

 

 

8. Penentuan Kadar Lemak (AOAC, 1990) 

 Penetuan kadar lemak dilakukan dengan menggunakan metode soxhlet 

yang dimodifikasi. Sampel ditimbang sebanyak a gram dalam kertas saring sesuai 

kebutuhan, kemudian dibungkus dan dilipat cukup kuat dengan benang. Sampel 

yang terbungkus, dioven pada suhu 60 
o
C satu malam kemudian dimasukkan 

dalam eksikator selama 30 menit. Sampel ditimbang (b gram) dan selanjutnya 

dimasukkan dalam tabung ekstraksi soxhlet 500 ml yang sudah terpasang di 

penangas listrik dengan pendinginnya. Labu diisi dengan larutan pengekstrak 

berupa petroleum benzene. Setelah semua siap, penangas dan pendingin air 

dihidupkan. Jumlah sirkulasi pelarut yang digunakan sesuai dengan perlakuan (3-

4 jam). Setelah ekstraksi selesai, sampel dikeluarkan dari tabung ekstraksi dan 

dikeringkan dalam oven 60 
o
C hingga pelarut menguap. Sampel yang telah kering 

dimasukkan dalam eksikator selama 30 menit sebelum ditimbang. Penimbangan 

dan pengovenan dilakukan beberapa kali hingga berat konstan (c gram). 

 % Kadar lemak =  

 

9. Penentuan Kadar Serat (AOAC, 1990) 

 Penentuan kadar serat kasar dilakukan dengan menggunakan metode 

ekstraksi, yaitu dengan cara sampel sebanyak 2 gram diekstraksi lemaknya dengan 

soxhlet kemudian dipindahkan ke dalam erlenmeyer 600 ml dan kalau ada 

ditambahkan 0,5 asbes yang telah dipijarkan dan 3 tetes anti buih. Kemudian 

ditambahkan 200 ml larutan H2SO4 mendidih (1,25 gram H2SO4 pekat/100 ml = 

0,225 N H2SO4) dan ditutup dengan pendingin balik kemudian dididihkan selama 

%100x
a

cb −



 

 

 

30 menit dan digoyang-goyang. Suspensi kemudian disaring dengan kertas saring 

dan residu yang tertinggal dalam erlenmeyer dicuci dengan aquadest mendidih. 

Residu dalam kertas saring dicuci sampai air cucian tidak bersifat asam lagi (uji 

dengan kertas lakmus). Residu dalam kertas saring dipindahkan dalam secara 

kuantitatif ke dalam erlenmeyer kembali dengan spatula dan sisanya dicuci 

dengan larutan NaOH mendidih (1,25 g NaOH/100 ml = 0,313 N NaOH) 

sebanyak 200 ml sampai semua residu masuk ke dalam erlenmeyer. Cairan 

kemudian dididihkan dengan pendingin balik selama 30 menit sambil digoyang-

goyangkan. Residu kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring yang 

telah diketahui beratnya sambil dicuci dengan larutan K2SO4 10%. Residu 

kemudian dicuci dengan aquadest mendidih  dan kemudian dicuci dengan ± 15 ml 

alkohol 95%. Kertas saring dengan isinya kemudian dikeringkan pada suhu 110 

o
C sampai berat konstan (1-2 jam), dinginkan dalam eksikator dan ditimbang. 

Jangan lupa mengurangkan berat asbes bila digunakan. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

% Kadar serat = 
Berat residu 

Berat bahan 
x 100% 



 

 

 

10. Uji Bioavailabilitas Protein Sorghum bicolor secara in vitro dengan 

menggunakan enzim pepsin-tripsin (Saunder et al, 1973) 

Kontrol 

Sampel sejumlah 250 mg ditambahkan 10 ml TCA 10% dan 15 ml pepsin 

(1mg/10 ml HCl-KCl buffer pH 1,5) kemudian diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 

24 jeam. Setelah diinkubasi, sampel dinetralkan dengan 7 ml NaOH 0,5 N dan 

ditambahkan 7,5 ml tripsin (2mg/ml BP 0,1 M pH 8) dan diinkubasi pada suhu 

37
o
C selama 24 jam. Setelah diinkubasi, larutan disentrifuse pada 5000rpm 

selama 5 menit. Filtrat kemudian dilakukan analisa lowry.  

Sampel 

Sampel sejumlah 250 mg ditambahkan 15 ml pepsin (1mg/10 ml HCl-KCl 

buffer pH 1,5) kemudian diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24 jeam. Setelah 

diinkubasi, sampel dinetralkan dengan 7 ml NaOH 0,5 N dan ditambahkan 7,5 ml 

tripsin (2mg/ml BP 0,1 M pH 8) dan diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24 jam. 

Setelah diinkubasi, larutan ditambahkan 10 ml TCA 10% dan disentrifuse pada 

5000rpm selama 5 menit. Filtrat kemudian dilakukan analisa lowry.  

Nilai dari daya cerna didapat dengan membandingkan selisih nilai cerna sampel 

dan kontrol. 

 

11. Karakterisasi Profil Asam Amino Sorghum  

Preparasi sampel 

Protein sorghum diekstrak dengan menggunakan NaOH 0,01 M. Kemudian 

ditambahkan TCA 2% untuk mengendapkan protein tersebut. Untuk mendapatkan 



 

 

 

endapan yang maksimal, sampel disentrifuge dengan menggunakan alat sentrifuge 

dingin 20
o
C 8000rp selama 20 menit. Hasil diendapan di freeze drying dan 

disimpan dalam kemasan kedap udara. 

Analisa 

Jenis dan kandungan asam amino dari sorghum diamati menggunakan 

HPLC asam basa. Sistem HPLC yang digunakan adalah (a) pra-kolom: resin filter 

amonia 4 x 5,0 nm (b) kolom : resin penukar kation (cation exchanger) 4,6 x 150 

nm suhu 53
o
C (c) eluent: 0,225 ml/min (buffer) dan 0,3 ml/min (ninhidrin), (d) 

deteksi: pereaksi warna ninhidrin (suhu 96
o
C) (post coloumn reaction) diamati 

pada panjang gelombang 570 nm (chanel 1) untuk semua asam amino berwarna 

keunguan kecuali prolin pada 440 nm (chanel 2) berwarna kekuningan 

 

12. Analisa Tanin (Subagio, 2003) 

 Diambil 1 gram sampel dan ditambahkan 40 ml etanol 80%, aduk dengan 

magnetic stirer selama 1 jam, lalu sentrifus dengan kecepatan 8000 rpm, pada 

suhu 20
0
C selama 15 menit. Filtrat pada sentrifuse pertama disimpan, lalu 

endapan dilakukan ekstraksi ulang dengan menggunakan setengah dari bahan. 

Filtrat hasil ekstraksi kedua dicampur  ditera sampai 100 ml dengan aquades 

(filtrat fenol), kemudian diambil 1 ml filtrat dan ditambahkan 4 ml reagen folin 

10% serta 5 ml Na2CO3. Setelah itu dibaca absorbansinya pada panjang 

gelombang765 nm.  Di sisi lain, filtrat fenol tersebut kemudian ditambahkan 1% 

NaCl dalam 10 % gelatin. Distirer selama 30 menit, dan disentrifuse 3000 rpm 

selama 5 menit. Filtrat (fenol non tanin) hasil ekstraksi tersebut kemudian diambil 



 

 

 

1 ml dan ditambahkan 4 ml reagen folin 10% serta 5 ml Na2CO3. Setelah itu 

dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 765 nm. Kadar tanin didapat 

dengan mengurangi kadar total fenol dengan kadar fenol non-taninnya. 

13. Analisa Asam Fitat (Subagio, 2003) 

Preparasi Sampel 

 Diambil 2 gram sampel dan ditambahkan 40 ml HNO3 0,5M, aduk dengan 

magnetic stirer selama 3 jam, lalu sentrifus dengan kecepatan 3000 rpm, pada 

suhu 20
0
C selama 15 menit. Filtrat pada sentrifuse pertama disimpan, lalu 

endapan dilakukan ekstraksi ulang dengan menggunakan setengah dari bahan. 

Filtrat hasil ekstraksi kedua dicampur  ditera sampai 100 ml dengan HNO3 0,5 M. 

Analisa Sampel 

 Diambil 0,5 ml sampel dan ditambahan 1 ml HNO3 0,5 M dan 0,25 ml 

FeCl3 (5mg Fe / ml HNO3 0,5M), divortek dan dipanaskan pada air mendidih 

selama 20 menit. Setelah dingin, ditambahkan 5 ml amil alkohol, 1 ml annonium 

thiosianat (100g/L), divorteks dan dibiarkan 15 menit. Kemudian disentrifuse 

3000 rpm selama 5 menit dan dibaca absorbansinya pada 465 nm. 

 

14. Analisa Antitripsin (Akpapunam and Sefa-Dedeh, 1997) 

Preparasi Sampel 

 2 gram sampel ditambahkan 20 ml NaOH 0,01 N, aduk dengan magnetic 

stirer selama 2 jam, lalu sentrifus dengan kecepatan 5000 rpm, pada suhu 10
0
C 

selama 20 menit. Tambahkan 20 ml TCA 3%, lalu sentrifuse dengan kecepatan 

5000 rpm, pada suhu 10
0
C selama 20 menit. Filtrat yang dihasilkan ditera sampai 

pH 8,3 dengna penambahan NaOH 2N lalu sentrifus lagi dengan kecepatan 5000 



 

 

 

rpm dengan suhu 10
0
C selama 20 menit. Filtrat ditera sampai 50 ml dengan 

aquadest. 

 

Analisa Sampel 

a. Blanko : 1 ml kasein (1g/50 ml dalam buffer fosfat 0,1 M pH 8) dalam tabung 

reaksi. Tambahkan 1 ml TCA 15% lalu dikocok. Tambahkan 0,1 ml sampel 

dan 0,1 ml larutan enzim tripsin (2 g/50 ml buffer fosfat 0,1 M pH 8). 

Sentrifuse dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 menit. Filtrat yang 

dihasilkan dianalisa protein terlarut dengan metode Lowry (Whitaker, 1994). 

b. Duplo : 1 ml kasein (1g/50 ml dalam buffer fosfat 0,1 M pH 8) dalam tabung 

reaksi. Tambahkan 0,1 ml sampel lalu inkubasikan pada suhu 45
0
C, selama 10 

menit dalam waterbath. Tambahkan 0,1 ml larutan enzim tripsin (2 g/50 ml 

buffer fosfat 0,1 M pH 8) kocok dalam shaker dan diinkubasikan pada suhu 

45
0
C selama 30 menit. Tambahkan 1 ml TCA 15% lalu dikocok. Sentrifuse 

dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 menit. Filtrat yang dihasilkan dianalisa 

protein terlarut dengan metode Lowry. 

Analisa Kontrol 

a. Blanko : 1 ml kasein (1g/50 ml dalam buffer fosfat 0,1 M pH 8) dalam tabung 

reaksi. Tambahkan 1 ml TCA 15% lalu dikocok. Tambahkan 0,1 ml larutan 

enzim tripsin (2 g/50 ml buffer fosfat 0,1 M pH 8). Sentrifuse dengan  

kecepatan 5000 rpm selama 10 menit. Filtrat yang dihasilkan dianalisa protein 

terlarut dengan metode Lowry. 



 

 

 

 b. Duplo : 1 ml kasein (1g/50 ml dalam buffer fosfat 0,1 M pH 8) dalam  tabung 

reaksi. Inkubasikan pada suhu 45
0
C, selama 10 menit dalam waterbath. 

Tambahkan 0,1 ml larutan enzim tripsin (2 g/50 ml buffer fosfat 0,1 M pH 8) 

kocok dalam shaker dan diinkubasikan pada suhu 45
0
C selama 30 menit. 

Tambahkan 1 ml TCA 15% lalu dikocok. Sentrifuse dengan kecepatan 5000 

rpm selama 10 menit. Filtrat yang dihasilkan dianalisa protein terlarut dengan 

metode Lowry. 

Kandungan anti tripsin dihitung berdasarkan selisih daya cerna protein (kasein) 

hasil analisa control dengan hasil analisa sampel. 

 

15. Analisa ikatan disulfit, Ellman (1959) dalam Aitken (2000) 

Diambil 250 ml sampel kemudian dilarutkan dalam 2,5 buffer reaksi dan 

0,05 ml larutan reagen elman. Larutan tersebut kemudian dihomogenisasi dan 

diinkubasi pada suhu ruang selama 15 menit. Emudian diukur absorbansinya pada 

panajang gelombang 421 nm. Konsentrasu ikatan disulfit dapat diukur dengan 

menggunakan rumus: 

 

E  =     A 

           b.c 

 

total volume  x      1 L      x  ( c   mol/L )   =    d  mol 

                          1000 ml 

 

E = Molar absortivity 

A = Absorbance 

b = path lengt in centimeter  

c = concentration in moles/liter (M) 



 

 

 

Konsentrasi total  free sulfhidril pada sampel  =          d           x  1000                                       

                                                                              vol. ambil            L 

 

16. Fraksinasi Protein  

 Fraksinasi protein dilakukan dengan metode Osborn (1907) dalam 

Lookhard and Bean (2000) yang dimodifikasi. Tepung sorghum yang bebas lemak 

(2 gram) diekstrak dengan NaCl 2 % 100 ml dan distirer selama 1 jam. Suspensi 

kemudian disentrifuse dengan kecepatan 8000 rpm selama 20 menit pada suhu 

4ºC sehingga terpisah antara filtrat dan residunya. Filtrat yang terdiri dari dari 

albumin dan globulin didialisis menggunakan membran dialisis selama 72 jam 

pada suhu 4ºC. Hasil dialisis kemudian dipisahkan antara albumin dan globulin 

menggunakan sentrifuse dengan kecepatan 9000 rpm selama 20 menit pada suhu 

4ºC. Endapan yang diperoleh merupakan fraksi albumin sedangkan supernatannya 

merupakan fraksi globulin. Residu dari ekstraksi NaCl kemudian dilarutkan dalam 

alkohol 70 % dan distirer selama 1 jam. Suspensi kemudian disentrifugasi dengan 

kecepatan 8000 rpm selama 20 menit pada suhu 4ºC. Filtrat yang diperoleh 

merupakan prolamin/kafirin dan dipisahkan dari residunya. Residu yang 

dihasilkan kemudian dilarutkan dengan NaOH 0,1 M dan distirer selama 1 jam. 

Suspensi kemudian disentrifuse dengan kecepatan 8000 rpm selama 20 menit 

pada suhu 4ºC. Filtrat yang diperoleh merupakan fraksi glutelin. Masing-masing 

fraksi protein kemudian diukur konsentrasinya dengan metode Lowry. 

 

 



 

 

 

17. Elektroforesis  

Preparasi Sampel 

Ekstrak kafirin dipisahkan dan dilarutkan buffer sampel (0,6 ml 1M tris HCl pH 

6,8, 5 ml gliserol 50%, 2 ml SDS 10%, 2,4 ml Aquades). 

Tahapan elektroforesis yaitu (Hames and Rickwood, 1990 dalam Kurniati, 2001) : 

• Lempeng kaca serta spacer dibersihkan kemudian disusun. 

• Campuran resolving gel dituang ke dalam ruang antara lempeng kaca. 

Disisakan kira-kira 2,5 cm dari tepi atas lempeng kaca untuk stacking gel. 

Kemudian dibiarkan sampai resolving gel berpolimerisasi. 

• Setelah resolving gel berpolimerisasi, campuran stacking gel dituangkan di 

atasnya lalu disisipkan plastik pembentuk sumur sampel. Kemudian 

dibiarkan  hingga stacking gel berpolimerisasi. 

• Setelah stacking gel berpolimerisasi, plastik pembentuk sumur diangkat. 

Klem dan spacer bagian bawah kemudian dilepaskan 

• Klem lempeng kaca + gel diletakkan secara vertikal pada alat 

elektroforesis. Tempat buffer diisi dengan buffer elektroforesis. 

Gelembung udara pada bagian bawah gel dihilangkan. 

• Sampel dilarutkan dalam buffer sampel dan protein marker dalam buffer 

dan merkaptoetanol. Kemudian tabung-tabung protein divorteks, setelah 

itu larutan sampel protein dipanaskan pada suhu 95-100ºC selama 2-5 

menit. 

• Sumur diberi nomor, kemudian sampel dan protein marker dimasukkan ke 

dalam sumur. Dicatat nomor sumur dan isinya 



 

 

 

• Alat elektroforesis dihubungkan dengan listrik, elektroforesis dijalankan. 

• Setelah elektroforesis selesai, klem dibuka. Spacer diangkat pada kedua 

sisi lempeng kaca dari gel. Gel pada batas antara stacking gel dan 

resolving gel dipotong. Kemudian salah satu ujung gel ditandai. 

• Gel diangkat dan direndam dalam larutan pewarna selama 30-60 menit. 

Kemudian gel dipindahkan dalam larutan pencuci. Jika perlu, larutan 

pencuci diganti beberapa kali hingga warna latar belakang memudar dan 

pita-pita protein terlihat jelas.  

• Untuk menentukan berat molekulnya, mobilitas protein-protein sampel 

dibandingkan dengan protein marker.   

 

18. Ratio Pengembangan (Muchtadi, dkk., 1988)  

Ratio Pengembangan =  Diameter produk/ekstrudat   x 100% 

          Diameter “die” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 2 

 

1. Analisis proksimat Sorghum bicolor varietas lokal sudah disosoh. 

 

SORGHUM 

ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rerata  deviasi  bk 

Kadar air 10.36 10.56 10.23 10.38 0.17  

Kadar abu 0.42 0.37 0.47 0.42 0.05 0.47 

Kadar serat 0.41 0.46 0.42 0.43 0.03 0.48 

Kadar lemak 0.56 0.54 0.71 0.60 0.09 0.67 

Kadar pati 70.21 73.35 72.11 71.89 1.58 80.22 

Kadar protein 11.19 11.25 10.21 10.88 0.58 12.14 

 

2. Analisis proksimat Sorghum bicolor varietas lokal sebelum disosoh. 

 

SORGHUM 

ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rerata  deviasi  bk 

kadar air 10.36 10.56 10.23 10.38 0.17  

kadar abu 1.74 1.68 1.81 1.74 0.07 1.95 

kadar serat 2.72 2.66 2.79 2.72 0.07 3.05 

kadar lemak 2.21 2.18 2.18 2.19 0.02 2.45 

kadar pati 68.11 65.72 63.55 65.79 2.28 73.74 

Kadar protein 11.79 11.91 11.65 11.78 0.13 13.21 

 

3. Fraksinasi Protein Sorghum bicolor varietas lokal. 

 

SORGHUM 

ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rerata % protein 

      

deviasi  

Albumin 1.565 1.306 1.49 1.45 13.83 1.29 

Globulin 0.132 0.144 0.132 0.14 1.29 0.07 

Kafirin 7.444 7.211 7.327 7.33 69.72 1.13 

Solutable Acetic 

Acid 0.281 0.288 0.292 0.29 2.73 0.05 

Solutable NaOH 1.326 1.322 1.271 1.31 12.43 0.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Senyawa Antigizi pada Sorghum bicolor varietas lokal. 

 

SORGHUM 

ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rata-rata deviasi satuan 

Total fenol 11.26 11.54 11.42 11.41 0.14 mg/g 

TF non tanin 2.46 2.66 2.62 2.58 0.11 mg/g 

Tanin  8.79 8.87 8.8 8.82 0.04 mg/g 

Asam fitat 2.18 1.95 2.11 2.08 0.12 mg/g 

Antitripsin 15.42 18.55 16.26 16.74 1.62 unit/g 

 

5. Senyawa Antigizi pada Jagung  

 

������� ���������� ���������� ��������	� 
����
���� ������� �

������������ 1.68 1.69 1.75 1.71 0.04 mg/g 

������������� 1.49 1.36 1.44 1.43 0.07 mg/g 

������� 0.19 0.33 0.31 0.28 0.08 mg/g 

����������� 9.76 9.65 9.71 9.71 0.06 mg/g 

�����
������ 15.66 17.12 14.72 15.83 1.21 unit/g 

 

6. Analisis ikatan disulfit pada Sorghum bicolor varietas lokal 

 

Komponen ikatan ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rerata deviasi satuan 

Free SH 0.03 0.04 0.03 0.03 0.01 mmol/g 

Total SH 0.37 0.4 0.37 0.38 0.02 mmol/g 

S-S 0.34 0.36 0.34 0.35 0.01 mmol/g 

Komponen ikatan ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rerata deviasi satuan 

Free SH 4.04 5.49 3.72 4.42 0.94 mg/g 

Total SH 46.06 49.49 46.01 47.19 1.99 mg/g 

S-S 42.02 44 42.29 42.77 1.07 mg/g 

 

 

7. Daya Cerna Sorghum bicolor varietas lokal 

 

Enzym 

Ulangan 

1 

Ulangan 

2  

Ulangan 

3 

rata-rata 

(%) Deviasi 

Pepsin 19.04 21.22 18.88 19.71 2.74 

Tripsin 14.52 14.77 16.62 15.30 1.71 

Pepsin-tripsin 48.55 48.73 49.66 48.98 0.43 

 

 

 



 

 

 

8. Analisis Proksimat Ekstrudat Sorghum bicolor varietas lokal. 

 

SORGHUM 

ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rerata  deviasi  bk 

kadar air 6.71 6.74 6.84 6.76 0.07  

kadar abu 0.42 0.52 0.47 0.47 0.05 0.50 

kadar serat 1.35 1.36 1.33 1.35 0.02 1.44 

kadar lemak 0.58 0.52 0.52 0.54 0.03 0.58 

kadar pati 77.21 71.35 74.47 74.34 2.93 79.74 

Kadar protein 6.78 6.71 6.81 6.77 0.05 7.26 

 

9. Analisis Proksimat Ekstrudat Jagung 

 

JAGUNG 

ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rata2  deviasi  bk 

kadar air 7.11 6.88 7.42 7.18 0.23  

kadar abu 0.83 0.79 0.88 0.83 0.05 0.90 

kadar serat 1.17 1.28 1.21 1.22 0.06 1.31 

kadar lemak 0.56 0.46 0.52 0.51 0.05 0.55 

kadar pati 75.65 78.98 73.46 76.03 2.78 81.91 

Kadar protein 6.32 5.91 6.04 6.09 0.21 6.56 

 

10. Analisis Proksimat Ekstrudat Beras 

 

BERAS 

ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rata2  deviasi  bk 

kadar air 6.81 6.93 6.99 6.90 0.12  

kadar abu 0.44 0.5 0.56 0.50 0.06 0.54 

kadar serat 1.37 1.41 1.53 1.44 0.08 1.54 

kadar lemak 0.56 0.54 0.64 0.58 0.05 0.62 

kadar pati 81.21 78.35 79.66 79.74 1.43 85.65 

Kadar protein 4.18 3.61 3.61 3.80 0.33 4.08 

 

11. Analisis Senyawa Antigizi pada Ekstrudat Sorghum bicolor varietas lokal. 

 

SORGHUM 

ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rata-rata deviasi   

Total fenol 11.43 11.65 11.74 11.61 0.16 mg/g 

TF non tanin 7.13 6.89 7.04 7.02 0.12 mg/g 

Tanin  4.3 4.76 4.7 4.59 0.25 mg/g 

Asam fitat 1.14 1.23 1.07 1.15 0.08 mg/g 

Antitripsin 16.21 14.21 15.26 15.23 1.00 unit/g 

 



 

 

 

12. Analisis Senyawa Antigizi pada Ekstrudat Jagung 

 

JAGUNG 

ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rata-rata   

total fenol 1.71 1.88 1.63 1.74 0.13 mg/g 

non tanin 1.42 1.61 1.36 1.46 0.13 mg/g 

tanin  0.29 0.27 0.27 0.28 0.01 mg/g 

asam fitat 2.18 1.95 2.42 2.18 0.24 mg/g 

antitripsin 7.35 8.12 7.54 7.67 0.40 unit/g 

 

13. Analisis Ikatan disulfit pada ekstrudat Sorghum bicolor varietas lokal 

 

Komponen 

ikatan 

ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rerata deviasi satuan 

Free SH 0.18 0.21 0.16 0.18 0.03 mmol/g 

Total SH 0.39 0.4 0.38 0.39 0.01 mmol/g 

S-S 0.21 0.19 0.22 0.21 0.02 mmol/g 

Komponen 

ikatan 

ulangan 

1 

ulangan 

2 

ulangan 

3 rerata deviasi satuan 

Free SH 23.89 22.98 24.91 23.93 0.97 mg/g 

Total SH 47.76 52.62 46.44 48.94 3.25 mg/g 

S-S 23.87 29.64 21.53 25.01 4.17 mg/g 

 

 

14. Daya cerna ekstrudat Sorghum bicolor varietas lokal 

 

Enzym 

Ulangan 

1 

Ulangan 

2 

Ulangan 

3 Jumlah rerata deviasi 

Pepsin 41.88 38.56 39.21 119.65 39.88 1.76 

Tripsin 37.57 38.18 40.11 115.86 38.62 1.33 

Pepsin-tripsin 73.98 75.14 77.89 227.01 75.67 2.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 3 Perhitungan 

 

1. Fraksinasi Protein Sorghum bicolor varietas lokal. 

 

  

Absorbansi 

Rerata v' 

ms 

(g) 

Va 

(ml) 

Pers. 

Standart mg/g % %protein U1 U2 U3 

Albumin 0.448 0.391 0.441 0.427 100 2 1 0.290132 14.51 1.45 13.83 

Globulin 0.625 0.666 0.599 0.630 10 2 2 0.567531 1.42 0.14 1.29 

Kafirin 0.768 0.765 0.721 0.751 50 2 0.25 0.733060 73.31 7.33 69.72 

Acetic Acid 0.696 0.723 0.745 0.721 25 2 3 0.692133 2.88 0.29 2.73 

NaOH 0.424 0.406 0.389 0.406 50 2 0.5 0.262392 13.12 1.31 12.43 

 

2. Senyawa Antigizi Sorghum bicolor varietas lokal. 

 

a. Tanin 

 

Total Fenol Absorbansi jumlah rerata 

Pers. 

Standart 

Kadar 

(mg/g) 

Ulangan 1 0.844 0.854 0.849 0.85 0.853 4.25 0.850 0.05631798 11.26 

Ulangan 2 0.894 0.901 0.853 0.891 0.814 4.353 0.871 0.057701088 11.54 

Ulangan 3 0.906 0.848 0.878 0.884 0.791 4.307 0.861 0.057083389 11.42 

Total Non 

Fenol Absorbansi jumlah rerata 

Pers. 

Standart 

Kadar 

(mg/g) 

Ulangan 1 0.385 0.384 0.391 0.38 0.355 1.895 0.379 0.024694508 2.46 

Ulangan 2 0.435 0.362 0.452 0.366 0.426 2.041 0.408 0.026655029 2.66 

Ulangan 3 0.434 0.369 0.345 0.408 0.451 2.007 0.401 0.026198469 2.62 

Total Tanin mg/g 

Ulangan 1 8.79 

Ulangan 2 8.87 

Ulangan 3 8.80 

 

b. Asam Fitat 

 
Total 

Fitat Absorbansi jumlah rerata 

Pers. 

Standart 

Kadar 

(mg/g) 

Ulangan 

1 0.227 0.219 0.184 0.198 0.235 1.063 0.2126 0.08567703 2.11 

Ulangan 

2 0.176 0.234 0.199 0.204 0.232 1.045 0.209 0.08735332 2.18 

Ulangan 

3 0.216 0.222 0.228 0.217 0.262 1.145 0.229 0.0780406 1.95 

 

 

 

 



 

 

 

c. Antitripsin 

 

  Berat V akhir 

V 

Ambil Abs S Abs K mg s mg k Beda mg unit/g 

Ulangan 1 2 50000 250 0.123 0.178 0.002287 0.0600534 0.0577665 15.42 

Ulangan 2 2 50000 250 0.116 0.187 0.005065 0.0695061 0.0745713 18.55 

Ulangan 3 2 50000 250 0.137 0.195 0.016991 0.0779085 0.0609174 16.26 

 

 

3. Senyawa Antigizi Pada Jagung 

 

a. Tanin 

 

Total Fenol Absorbansi jumlah rerata 

Pers. 

Standart 

Kadar 

(mg/g) 

Ulangan 1 0.255 0.301 0.274 0.21 0.264 1.304 0.261 0.016758426 1.68 

Ulangan 2 0.254 0.271 0.307 0.268 0.212 1.312 0.262 0.016865852 1.69 

Ulangan 3 0.271 0.247 0.268 0.298 0.278 1.362 0.272 0.017537263 1.75 

Total Non 

Fenol Absorbansi jumlah rerata 

Pers. 

Standart 

Kadar 

(mg/g) 

Ulangan 1 0.241 0.254 0.205 0.241 0.225 1.166 0.233 0.014905331 1.49 

Ulangan 2 0.189 0.241 0.21 0.213 0.217 1.07 0.214 0.013616221 1.36 

Ulangan 3 0.204 0.235 0.241 0.251 0.195 1.126 0.225 0.014368202 1.44 

Total Tanin mg/g 

Ulangan 1 0.19 

Ulangan 2 0.33 

Ulangan 3 0.31 

 

b. Asam Fitat 

 
Total 

Fitat Absorbansi jumlah rerata 

Pers. 

Standart 

Kadar 

(mg/g) 

Ulangan 

1 0.178 0.201 0.162 0.21 0.184 0.935 0.187 0.09759732 9.76 

Ulangan 

2 0.179 0.193 0.176 0.205 0.188 0.941 0.1882 0.09703855 9.65 

Ulangan 

3 0.189 0.201 0.179 0.165 0.206 0.94 0.188 0.09713168 9.71 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

c. Antitripsin 

 

  Berat V akhir 

V 

Ambil Abs S Abs K mg s mg k Beda mg unit/g 

Ulangan 1 2 50000 250 0.123 0.179 0.002287 0.0611037 0.0588168 15.66 

Ulangan 2 2 50000 250 0.124 0.186 0.003337 0.0684558 0.0651186 17.12 

Ulangan 3 2 50000 250 0.131 0.184 0.010689 0.0663552 0.0556659 14.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Ikatan Disulfit Pada Sorghum bicolor varietas lokal. 

 

 

  Abs. Free SH vs A c mol 

Kadar 

protein vs1 

ms 

(g) 

v 

NaOH 

g 

protein  T Z mol/g mmol/g mg/g 

U1 0.123 2.8 14150 8.69E-06 2.43E-08 0.08 0.25 2 50 0.151 0.0030 0.00075 3.2E-05 0.03 4.04 

U2 0.167 2.8 14150 1.18E-05 3.30E-08 0.08 0.25 2 50 0.151 0.0030 0.00075 4.4E-05 0.04 5.49 

U3 0.147 2.8 14150 1.04E-05 2.91E-08 0.08 0.25 2 50 0.151 0.0030 0.00075 3.9E-05 0.03 3.72 

  Abs. Total SH 

Total 

v.sampel.ml  A c mol 

Kadar 

protein vs1 

ms 

(g) 

v 

NaOH 

g 

protein T Z mol/g mmol/g mg/g 

U1 1.34 2.93 14150 9.47E-05 2.77E-07 0.08 0.25 2 50 0.151 0.0030 0.00075 0.00037 0.37 46.06 

U2 1.44 2.93 14150 1.02E-04 2.98E-07 0.08 0.25 2 50 0.151 0.0030 0.00075 0.00040 0.40 49.49 

U3 1.37 2.93 14150 9.68E-05 2.84E-07 0.08 0.25 2 50 0.151 0.0030 0.00075 0.00038 0.37 46.01 

Ikatan disulfit , 

mol/g   mg/g                           

U1 0.34 42.02   T: Gram protein dalam sampel                   

U2 0.35 44.00   Z: Gram protein / ml ekstrak                   

U3 0.34 42.29                           
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5. Daya Cerna Protein Sorghum bicolor varietas lokal. 

 

  

berat 

sampel 

(mg) 

berat 

protein 

(mg) 

 total ik. 

peptida 

protein 

(mg) 

volume 

sampel 

(µl) 

Absorbansi 

Faktor 

pengen

ceran 

konsen

-trasi 

(mg) 

total 

peptid

a 

selisih 

blanko 

sampel 

 (%) 

pepsin-trypsin 

(ulangan 1)         1 2 3 rerata            

kontrol 250 94.03 0.83 500 0.124 0.121 0.123 0.123 79 0.002 0.15 45.62 48.55 

sampel 250 94.03 0.83 500 0.389 0.395 0.406 0.397 79 0.579 45.78     

pepsin-trypsin 

(ulangan 2)         1 2 3 rerata            

kontrol 250 94.03 0.83 500 0.124 0.121 0.123 0.123 79 0.002 0.15 45.84 48.73 

sampel 250 94.03 0.83 500 0.375 0.421 0.398 0.398 79 0.582 46.00     

pepsin-trypsin 

(ulangan 2)         1 2 3 rerata            

kontrol 250 94.03 0.83 500 0.124 0.121 0.123 0.123 79 0.002 0.15 46.67 49.66 

sampel 250 94.03 0.83 500 0.385 0.432 0.392 0.403 79 0.593 46.83     

                            

trypsin 

(ulangan 1)         1 2 3 rerata            

kontrol 100 37.61 0.33 100 0.150 0.148 0.144 0.147 50 0.028 1.39 5.55 14.77 

sampel 100 37.61 0.33 100 0.208 0.238 0.221 0.231 60 0.116 6.94     

trypsin 

(ulangan 2)         1 2 3 rerata            

kontrol 100 37.61 0.33 100 0.150 0.148 0.144 0.147 50 0.028 1.39 5.47 14.52 

sampel 100 37.61 0.33 100 0.207 0.246 0.236 0.230 60 0.114 6.86     

trypsin 

(ulangan 2)         1 2 3 rerata            

kontrol 100 37.61 0.33 100 0.150 0.148 0.144 0.147 50 0.028 1.39 6.27 16.67 

sampel 100 37.61 0.33 100 0.232 0.238 0.257 0.242 60 0.128 7.66     

                            

Pepsin 

(ulangan 1)         1 2 3 rerata            

kontrol 100 37.61 0.33 100 0.141 0.141 0.145 0.142 50 0.023 1.13 7.16 19.04 

sampel 100 37.61 0.33 100 0.260 0.241 0.256 0.252 60 0.138 8.29     

Pepsin 

(ulangan 2)         1 2 3 rerata            

kontrol 100 37.61 0.33 100 0.141 0.141 0.145 0.142 50 0.023 1.13 7.98 21.22 

sampel 100 37.61 0.33 100 0.265 0.272 0.259 0.265 60 0.152 9.11     

Pepsin 

(ulangan 2)         1 2 3 rerata            

kontrol 100 37.61 0.33 100 0.141 0.141 0.145 0.142 50 0.023 1.13 7.09 18.88 

sampel 100 37.61 0.33 100 0.264 0.259 0.231 0.251 60 0.137 8.22     
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6. Senyawa Antigizi Ekstrudat Sorghum bicolor varietas lokal 

 

a. Tanin 

 

Total Fenol Absorbansi jumlah rerata 

Pers. 

Standart 

Kadar 

(mg/g) 

Ulangan 1 0.848 0.897 0.908 0.926 0.816 4.395 0.879 0.05826507 11.65 

Ulangan 2 0.912 0.895 0.902 0.792 0.812 4.313 0.863 0.05716396 11.43 

Ulangan 3 0.91 0.918 0.903 0.822 0.874 4.427 0.885 0.05869478 11.74 

Total Non 

Fenol Absorbansi jumlah rerata 

Pers. 

Standart 

Kadar 

(mg/g) 

Ulangan 1 0.488 0.514 0.501 0.578 0.541 2.622 0.524 0.03445683 6.89 

Ulangan 2 0.487 0.514 0.565 0.61 0.538 2.714 0.543 0.03569223 7.13 

Ulangan 3 0.499 0.478 0.569 0.587 0.546 2.679 0.536 0.03522224 7.04 

Total Tanin mg/g 

Ulangan 1 4.76 

Ulangan 2 4.30 

Ulangan 3 4.70 

 

b. Asam Fitat 

 
Total 

Fitat Absorbansi jumlah rerata 

Pers. 

Standart 

Kadar 

(mg/g) 

Ulangan 

1 0.402 0.358 0.402 0.354 0.345 1.861 0.3722 0.0113615 1.14 

Ulangan 

2 0.378 0.358 0.402 0.326 0.387 1.851 0.3702 0.0122928 1.23 

Ulangan 

3 0.402 0.369 0.398 0.354 0.345 1.868 0.3736 0.0107096 1.07 

 

c. Antitripsin 

 

  Berat V akhir 

V 

Ambil Abs S Abs K mg s mg k Beda mg unit/g 

Ulangan 1 2 50000 250 0.125 0.183 0.004387 0.0653049 0.0609174 16.21 

Ulangan 2 2 50000 250 0.134 0.185 0.01384 0.0674055 0.0535653 14.21 

Ulangan 3 2 50000 250 0.129 0.183 0.008589 0.0653049 0.0567162 15.26 
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7. Senyawa Antigizi Ekstrudat Jagung 

a. Tanin 

 

Total Fenol Absorbansi jumlah rerata 

Pers. 

Standart 

Kadar 

(mg/g) 

Ulangan 1 0.256 0.247 0.213 0.297 0.314 1.327 0.265 0.017067275 1.71 

Ulangan 2 0.278 0.332 0.312 0.308 0.224 1.454 0.291 0.01877266 1.88 

Ulangan 3 0.233 0.319 0.247 0.208 0.265 1.272 0.254 0.016328723 1.63 

          

Total Non 

Fenol Absorbansi jumlah rerata 

Pers. 

Standart 

Kadar 

(mg/g) 

Ulangan 1 0.201 0.244 0.209 0.254 0.208 1.116 0.223 0.01423392 1.42 

Ulangan 2 0.249 0.261 0.254 0.246 0.245 1.255 0.251 0.016100443 1.61 

Ulangan 3 0.201 0.189 0.204 0.254 0.222 1.07 0.214 0.013616221 1.36 

          

Total Tanin mg/g         

Ulangan 1 0.29         

Ulangan 2 0.27         

Ulangan 3 0.27 � � � � � � � �

 

b. Asam Fitat 

 

Total Fitat Absorbansi jumlah rerata 

Pers. 

Standart 

Kadar 

(mg/g) 

Ulangan 1 0.361 0.371 0.32 0.351 0.346 1.749 0.3498 0.02179177 2.18 

Ulangan 2 0.355 0.342 0.362 0.344 0.365 1.768 0.3536 0.02002235 2.00 

Ulangan 3 0.365 0.333 0.344 0.325 0.356 1.723 0.3446 0.02421308 2.42 

 

c. Antitripsin 

 

  Berat V akhir 

V 

Ambil Abs S Abs K mg s mg k Beda mg unit/g 

Ulangan 1 2 50000 250 0.132 0.158 0.01174 0.0390474 0.0273078 7.35 

Ulangan 2 2 50000 250 0.128 0.157 0.007538 0.0379971 0.0304587 8.12 

Ulangan 3 2 50000 250 0.13 0.157 0.009639 0.0379971 0.0283581 7.54 
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8. Ikatan Disulfit Ekstrudat Sorghum bicolor varietas lokal 

 

 

  Abs. Free SH vs A c mol 

Kadar 

protein vs1 

ms 

(g) 

v 

NaOH 

g 

protein  T Z mol/g 

mmol/

g mg/g 

U1 0.754 2.8 14150 5.33E-05 

1.49E-

07 0.08 0.25 2 50 0.151 

0.003

0 0.00075 2.0E-04 0.20 23.89 

U2 0.787 2.8 14150 5.56E-05 

1.56E-

07 0.08 0.25 2 50 0.151 

0.003

0 0.00075 2.1E-04 0.21 22.98 

U3 0.598 2.8 14150 4.23E-05 

1.18E-

07 0.08 0.25 2 50 0.151 

0.003

0 0.00075 1.6E-04 0.16 24.91 

  Abs. Total SH 

Total 

v.sampel.ml  A c mol 

Kadar 

protein vs1 

ms 

(g) 

v 

NaOH 

g 

protein T Z mol/g 

mmol/

g mg/g 

U1 1.441 2.93 14150 1.02E-04 

2.98E-

07 0.08 0.25 2 50 0.151 

0.003

0 0.00075 0.00040 0.40 47.76 

U2 1.446 2.93 14150 1.02E-04 

2.99E-

07 0.08 0.25 2 50 0.151 

0.003

0 0.00075 0.00040 0.40 52.62 

U3 1.394 2.93 14150 9.85E-05 

2.89E-

07 0.08 0.25 2 50 0.151 

0.003

0 0.00075 0.00038 0.38 46.44 

Ikatan disulfit , 

mol/g   mg/g                           

U1 0.21 23.87   T: Gram protein dalam sampel                   

U2 0.19 29.64   Z: Gram protein / ml ekstrak                   

U3 0.22 21.53                           
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9. Daya Cerna Protein Ekstrudat Sorghum bicolor varietas lokal 

 

  

berat 

sampel 

(mg) 

berat 

protein 

(mg) 

 total 

ik. 

peptida 

protein 

(mg) 

volume 

sampel 

(µl) 

Absorbansi 
Faktor 

pengenceran 

konsen-

trasi 

(mg) 

total 

peptida 

selisih 

blanko 

sampel 

 (%) 

pepsin-trypsin 

(ulangan 1)         1 2 3 rerata            

kontrol 250 94.03 0.83 500 0.124 0.121 0.123 0.123 79 0.002 0.15 69.52 73.98 

sampel 250 94.03 0.83 500 0.522 0.545 0.555 0.541 79 0.882 69.67     

pepsin-trypsin 

(ulangan 2)         1 2 3 rerata            

kontrol 250 94.03 0.83 500 0.124 0.121 0.123 0.123 79 0.002 0.15 70.63 75.14 

sampel 250 94.03 0.83 500 0.553 0.525 0.564 0.547 79 0.896 70.78     

pepsin-trypsin 

(ulangan 2)         1 2 3 rerata            

kontrol 250 94.03 0.83 500 0.124 0.121 0.123 0.123 79 0.002 0.15 73.23 77.89 

sampel 250 94.03 0.83 500 0.557 0.589 0.543 0.563 79 0.929 73.38     

                            

trypsin (ulangan 

1)         1 2 3 rerata            

kontrol 100 37.61 0.33 100 0.150 0.148 0.144 0.147 50 0.028 1.39 14.12 37.57 

sampel 100 37.61 0.33 100 0.371 0.364 0.366 0.367 60 0.259 15.51     

trypsin (ulangan 

2)         1 2 3 rerata            

kontrol 100 37.61 0.33 100 0.150 0.148 0.144 0.147 50 0.028 1.39 14.37 38.18 

sampel 100 37.61 0.33 100 0.351 0.391 0.371 0.371 60 0.263 15.77     

trypsin (ulangan 

2)         1 2 3 rerata            

kontrol 100 37.61 0.33 100 0.150 0.148 0.144 0.147 50 0.028 1.39 15.11 40.11 

sampel 100 37.61 0.33 100 0.395 0.399 0.354 0.383 60 0.275 16.50     

                            

Pepsin (ulangan 1)         1 2 3 rerata            

kontrol 100 37.61 0.33 100 0.141 0.141 0.145 0.142 50 0.023 1.13 15.73 41.88 

sampel 100 37.61 0.33 100 0.386 0.378 0.401 0.388 60 0.281 16.86     

Pepsin (ulangan 2)         1 2 3 rerata            

kontrol 100 37.61 0.33 100 0.141 0.141 0.145 0.142 50 0.023 1.13 14.34 38.56 

sampel 100 37.61 0.33 100 0.388 0.360 0.351 0.366 60 0.258 15.47     

Pepsin (ulangan 2)         1 2 3 rerata            

kontrol 100 37.61 0.33 100 0.141 0.141 0.145 0.142 50 0.023 1.13 14.74 39.21 

sampel 100 37.61 0.33 100 0.389 0.377 0.352 0.373 60 0.265 15.87     
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10. Hasil HPLC Asam Amino 

 

Hidrolisis Asam 
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Hidrolisis Basa 
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Hasil Perhitungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


