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Elisabeth Tertia P. 0711010056. Pengaruh Lama Perendaman dan Konsentrasi Lidah

Buaya terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Organoleptik Beras Instan

Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Simon Bambang W., M.App.Sc.

Dosen Pembimbing II : Fithri Choirun Nisa, STP, MP

RINGKASAN

Beras ( Oriza sativa ) merupakan hasil olahan tanaman padi yang telah mengalami
pelepasan tangkai serta kulit biji baik dengan cara digiling maupun ditumbuk. Kadar amilosa
penting untuk menentukan jenis beras yang disukai konsumen. Beras IR 64 memiliki umur
tanaman lebih pendek (115 hari), tahan terhadap kerontokan, kerobohan dan beberapa jenis
hama, produktivitasnya tinggi, kadar amilosa 24,1 % serta rasa nasi enak dan pulen
(Anonymous, 1999a).

Lidah buaya mengandung, flavonoid, saponin, tanin, alkaloid dan senyawa lain yang
tidak menunjukkan efek samping untuk pengobatan berbagai penyakit termasuk luka bakar
yang parah, psoriasis, infeksi kulit, eksim (Reynolds dan Dweck, 1999). Lidah buaya jenis
Aloevera Barbadensis miller mengandung 72 zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antara ke-
72 zat yang dibutuhkan tubuh itu terdapat 18 macam asam amino, karbohidrat, lemak,
air, vitamin, mineral, enzim, hormon, dan zat golongan obat, antara lain antibiotik, antiseptik,
antibakteri, antikanker, antivirus, antijamur, antiinfeksi, antiperadangan, antipembengkakan,
antiparkinson, antiaterosklerosis, serta antivirus yang resisten terhadap antibiotik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari lama perendaman dan
konsentrasi lidah buaya terhadap kandungan asam amino pada nasi instan. Asam amino
memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Selain mengetahui kandungan asam amino tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan lama perendaman beras
dalam lidah buaya terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik nasi instan yang dihasilkan.

Penelitian ini  menggunakan Rancangan Acak Kelompok  (RAK) dengan 2 faktor.
Faktor I adalah konsentrasi Lidah Buaya yang terdiri atas 3 level, dan Faktor II adalah lama
perendaman 3 level. Analisa yang dilakukan ialah analisa kadar protein, daya rehidrasi,
Scanning Electron Microscope, kadar asam amino. Data dianalisa dengan analisa ragam
Rancangan Acak Kelompok (RAK) menggunakan uji BNT dengan selang kepercayaan 0,05.

Perlakuan terbaik fisik dan kimia diperoleh dari lama perendaman 4 jam dan
konsentrasi perendaman 60%. Komposisi fisik dan kimia beras instan perlakuan terbaik yaitu
daya rehidrasi sebesar 186,7%, kadar protein 9,55%. Perlakuan terbaik parameter
organoleptik diperoleh dari konsentrasi larutan perendam lidah buaya 60% dan lama
perendaman 4 jam. Nilai kesukaan panelis nasi instan meliputi warna 3,25 (netral), rasa 3,45
(netral), aroma 3,1 (netral), tekstur 3,4 (netral).

Kata kunci: nasi instan, lidah buaya, nasi instan, asam amino, Scanning Electron

Microscope.
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Elisabeth Tertia P. 0711010056. The Influence of Duration Of Soaking and

Concentration of Aloe Vera Towards The Physical, Chemical and Organoleptic On An

Instant Rice

Supervisor I : Prof. Dr. Ir. Simon Bambang W., M.App.Sc.

Supervisor II : Fithri Choirun Nisa, STP, MP

SUMMARY

Rice (Oryza sativa) is the result of rice plant which has release the stalk and the skin
of seed by mill or crushed. The degree of amylose is important to determine which type of
rice that the consumer like. IR-64 rice plants in a short period, resistant to collapse and loss of
certain types of pests, high performance, 24.1% content amylose and delicious taste and
fluffy rice.

Aloe vera contains flavonoids, saponins, tannins, alkaloids and other compounds that
have shown no side effects in the treatment of various diseases, including severe burns,
psoriasis, skin infection, eczema. Aloevera Aloe vera barbadensis miller’s type contains 72
substances needed by the body. Among the 72 substances that our body needs, there are 18
types of amino acids, carbohydrates, fat, water, vitamins, minerals, enzymes, hormones and
the classes of drugs, including antibiotics, antiseptic, antibacterial, anti-cancer, antiviral,
antifungal, anti-infective, anti-inflammatory, antiparkinsonism medicines, antiaterosklerosis,
and antiviral antibiotic-resistant.

The aim of this research was to find out the effect of the duration of soaking and aloe
vera concentration to the content of amino acids on instant rice. Amino acids have a vital
function to the body. This study used Randomized Block Design method (RBD) with 2
factors. Factor 1 was the concentration of aloe vera which consists of 3 levels and factor 2 is
longer immersion 3 levels. The analysis was carried out analysis of protein content,
rehydration, Scanning Electron Microscope, amino acid levels. Data were analysed with the
analysis of various Randomized Block Design method (RBD) using LSD with 0.05
confidence interval.

The best treatment of physical, chemical and organoleptic properties obtained from
the 4-hour long soak and soak concentration of 60%. Physical and chemical composition of
the best treatment of  instant rice was for rehydration 186.7%, 9.55% of the protein level.
And the organoleptic parameters had favorite color 3.25 (neutral), a sense of 3.45 (neutral),
3.1 aroma (neutral) texture 3.4 (neutral).

Keywords: instant rice, aloe vera, instant rice, acid amino, Scanning Electron Microscope
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beras merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh

masyarakat. Beras mengandung karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh.

Beras memiliki banyak  keunggulan antara lain kandungan karbohidrat, vitamin

dan mineral yang tinggi, serta kandungan amilosa dan amilopektin yang beragam.

Sehingga dapat diolah menjadi berbagai jenis produk. Contoh jenis produk

berbahan baku beras adalah nasi, tepung beras, parboiled rice, beras instan, bihun,

vermicelli, tape, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis beras yang banyak

dikonsumsi antara lain, beras organik, beras merah, beras ketan dan beras putih.

Lidah buaya (Aloe barbadensis) dikenal sebagai "tanaman rahasia" yang

berasal dari Mesir kuno. Tanaman ini dikenal sebagai konstituen dari banyak

phytochemical, vitamin, nutrisi dan anti-nutrisi yang ditemukan dalam makanan

(Maenthalsong et al., 2007). Lidah buaya mengandung, flavonoid, saponin, tanin,

alkaloid dan senyawa lain yang tidak menunjukkan efek samping untuk

pengobatan berbagai penyakit termasuk luka bakar yang parah, psoriasis, infeksi

kulit, eksim (Reynolds dan Dweck, 1999). Lidah buaya memiliki jumlah yang

besar pada antrakuinon, asam salisilat, vitamin B12, B1, B, C, niacinamide, kolin,

kalsium, besi, lesitin, magnesium, kalium, seng dan lain-lain. Aloe gel adalah

salah satu agen penyembuhan yang paling luar biasa dikenal (Vogler dan Ernest,

1999).

Beras membutuhkan waktu 45-60 menit agar dapat dikonsumsi yang

meliputi pencucian, perendaman, pemasakan, dan pengukusan (Robert, 1992).

1
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Beras dapat dimasak dengan metode quick cooking rice sehingga menjadi beras

instan dan dapat disajikan dalam waktu singkat. Beras dibuat menjadi porous

sehingga air dan panas  lebih cepat terserap ke dalam biji beras yang telah diberi

perlakuan sehingga proses gelatinisasi menjadi lebih cepat dan menyebabkan

waktu memasak beras juga menjadi lebih cepat. Syarat nasi dapat disebut nasi

instan  adalah harus dapat dipersiapkan dalam waktu 1 sampai 5 menit dengan

cara persiapan yang sederhana. Setelah dimasak, diharapkan nasi instan

mempunyai rasa, aroma, tekstur, warna dan kenampakan seperti nasi biasa. Begitu

juga nilai gizi dan komposisi seimbang serta dapat diproduksi dalam jumlah

banyak. Selain itu pengolahan nasi instant merupakan salah satu usaha untuk

meningkatkan mutu nasi.

Penelitian Widowati (2008) hanya mengetahui tentang pengaruh teh hijau

pada beras instan terhadap penurunan indeks glikemik dan daya cerna pati bagi

penderita diabetes. Penelitian ini bila diterapkan pada kehidupan sehari-hari

kurang tepat karena dinilai dari segi harga teh hijau memiliki harga yang mahal

sehingga harga produk beras instan dengan larutan perendam teh hijau akan

mahal. Harga produk yang mahal hanya akan membuat konsumen untuk produk

ini terbatas pada kalangan tertentu. Sementara itu Istiadi (2006) meneliti tentang

pengaruh lidah buaya terhadap kadar HDL dan LDL pada tikus wistar. Pada

penelitian tersebut terbukti lidah buaya mampu menurunkan LDL dan

meningkatkan HDL. Dengan penambahan lidah buaya pada beras diharapkan

dapat  memperkaya kandungan gizi beras instan secara alami.
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1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh konsentrasi lidah

buaya dan lama perendaman beras dalam larutan lidah buaya terhadap sifat  fisik,

kimia dan organoleptik nasi instan yang dihasilkan.

1.3 Manfaat

Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar penelitian lebih lanjut dalam usaha

peningkatan teknologi pengolahan beras menjadi nasi instan dengan metode

perendaman lidah buaya dengan konsentrasi dan waktu perendaman tertentu yang

berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik nasi instan yang

dihasilkan.

1.4 Hipotesa

Konsentrasi dan lama perendaman beras dalam larutan lidah buaya

mempengaruhi sifat  fisik, kimia dan organoleptik nasi instan yang dihasilkan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beras

Beras ( Oryza sativa ) merupakan hasil olahan tanaman padi yang telah

mengalami pelepasan tangkai serta kulit biji baik dengan cara digiling maupun

ditumbuk. Kadar amilosa penting untuk menentukan jenis beras yang disukai

konsumen. Nasi yang berasal dari beras dengan kadar amilosa lebih rendah dari

25% akan bersifat antara lain warna mengkilap, agak lekat dan akan tetap lunak

walaupun dibiarkan beberapa saat sesudah masak.

Sebagaimana bulir serealia lain, bagian terbesar beras didominasi oleh pati

(sekitar 80-85%). Beras juga mengandung protein, vitamin, (terutama pada bagian

aleuron), mineral dan air. Pati beras adalah karbohidrat yang merupakan polimer

glukosa yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah pati dengan

struktur lurus lebih mudah larut dalam air karena banyak mengandung gugus

hidroksil. Kumpulan amilosa dalam air sulit membentuk gel sehingga kurang

kental dibandingkan amilopektin serta lebih mudah membentuk senyawa

kompleks dengan asam lemak dan molekul organik. Amilopektin adalah pati

dengan struktur bercabang memiliki sifat mudah mengembang dan membentuk

koloid dalam air. Komposisi kedua golongan pati ini sangat menentukan warna

(transparan atau tidak) dan tekstur nasi (lengket, lunak, keras, atau pera).

4
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Gambar 1. Morfologi bulir beras
(Anonymousa,2010)

Beras mempunyai kandungan kalori yang lebih tinggi dari bahan lainnya.

Komponen utama beras adalah pati sebanyak 90%, protein sebanyak 7%, ekstrak

N-bebas dan kandungan lainnya. Menurut Tjiptadi dan Nasution (1996), sifat rasa

pulen dan pera merupakan sifat pembawaan (genetik) dari tanaman padinya. Sifat

ini secara kimiawi disebabkan adanya kandungan amilosa. Semakin kecil kadar

amilosa atau semakin tinggi amilopektin, semakin lekat nasi tersebut. Menurut

Bambang dan Allidawati (1989) dalam Ugliandro (2010) kandungan amilosanya,

beras dibagi menjadi empat golongan yaitu beras kadar amilosa tinggi (25-33%),

beras kadar amilosa sedang (20- 25%), beras kadar amilosa rendah (10- 20%),

beras kadar amilosa sangat rendah (lebih kecil dari 10%).

Varietas beras yang termasuk beras dengan kandungan amilosa sedang

adalah IR 64. Beras IR 64 merupakan salah satu varietas unggul yang mulai

banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia. Hal ini disebabkan beras IR 64

mempunyai beberapa kelebihan dibanding beras varietas unggul lainnya yaitu
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umur tanaman lebih pendek (115 hari), tahan terhadap kerontokan, kerobohan dan

beberapa jenis hama, produktivitasnya tinggi, kadar amilosa 24,1 % serta rasa nasi

enak dan pulen (Anonymous, 1999a). Komposisi kimia beras dan nasi dapat

dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Kimia Beras  dan Nasi
Komponen Beras (100 g) Nasi (100 g)
Kadar air (%) 13 57
Kalori (kkal) 360 178
Protein (g) 6,8 2,1
Lemak (g) 0,7 0,1
Karbohidrat (g) 79 41
Kalsium (mg) 6 5
Besi (mg) 0,8 0,5
Thiamin (mg) 0,12 0,02
Riboflavin (mg) 0,03 0,01
Niasin (mg) 1,0 0,3
Sumber : Suhardjo (1996)

Secara umum kualitas beras dievaluasi dari warna, rasa yang dapat

dievaluasi secara instrumental, aroma dan sifat-sifat yang lain seperti

kenampakannya yang mengkilat dan tidak lengket satu dengan yang lain

(kernelness). Warna beras umumnya berwarna putih. Akan tetapi, hal ini bukanlah

suatu hal yang mutlak, misalnya warna parboiled rice yang kekuningan.  Tekstur

nasi merupakan kumpulan dari beberapa atribut meliputi kekerasan,  tidak kaku

(empuk), tidak lengket atau adesif, tidak kenyal, kohesif dan berair (moist) ketika

disentuh (Zhang and Sun, 2005).

2.2 Lidah Buaya

Lidah Buaya (Aloe barbandesis) dikenal dengan berbagai nama, di

Indonesia disebut lidah buaya, di inggris disebut crocodiles tongues, di Malaysia
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disebut jaddam, di Spanyol disebut salvila, di China disebut lu hui dan di

Perancis, Portugis, Jerman dll disebut aloe (Sudarto, 1997). Lidah buaya atau Aloe

vera adalah salah satu tanaman obat yang berkhasiat menyembuhkan berbagai

penyakit. Tanaman ini sudah digunakan bangsa Samaria sekitar tahun 1875 SM.

Bangsa Mesir kuno sudah mengenal khasiat lidah buaya sebagai obat sekitar

tahun 1500 SM. Berkat khasiatnya, masyarakat Mesir kuno menyebutnya sebagai

tanaman keabadian. Seorang peracik obat-obatan tradisional berkebangsaan

Yunani bernama Dioscordes, menyebutkan bahwa lidah buaya dapat mengobati

berbagai penyakit. Misalnya bisul, kulit memar, pecah-pecah, lecet, rambut

rontok, wasir, dan radang tenggorokan dan juga penyembuh luka ( Schmidt,

1991).

Gambar 2. Lidah Buaya
(Atherton, 1997)
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Menurut seorang pengamat makanan kesehatan (suplemen), Dr. Freddy

Wilmana, MFPM, Sp.FK, dari sekitar 200 jenis tanaman lidah buaya, yang baik

digunakan untuk pengobatan adalah jenis Aloevera Barbadensis miller. Lidah

buaya jenis ini mengandung 72 zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antara ke-72

zat yang dibutuhkan tubuh itu terdapat 18 macam asam amino, karbohidrat,

lemak, air, vitamin, mineral, enzim, hormon, dan zat golongan obat, antara lain

antibiotik, antiseptik, antibakteri, antikanker, antivirus, antijamur, antiinfeksi,

antiperadangan, antipembengkakan, antiparkinson, antiaterosklerosis,

serta antivirus yang resisten terhadap antibiotik. Menurut Dr. Freddy mengingat

kandungan yang lengkap itu, lidah buaya bukan cuma berguna menjaga

kesehatan, tapi juga mengatasi berbagai penyakit. Lidah buaya juga mampu

menurunkan gula darah pada diabetesi yang tidak tergantung insulin. Dalam

waktu sepuluh hari gula darah bisa normal (Anonymousb,2010).

Sedangkan komposisi kimia lidah buaya antara lain: lignin yang

mempunyai kemampuan penyerapan yang tinggi, sehingga memudahkan

peresapan ke kulit serta sebagai media pembawa zat-zat nutrisi yang diperlukan

kulit, saponin mempunyai kemampuan membersihkan dan bersifat antiseptik;

vitamin ( B1,B2, niacinamida, B6, cholin, asam folat) merupakan bahan penting

untuk menjalankan fungsi tubuh secara normal dan sehat; enzim (oksidase,

amilase, katalase, lipase, protease, karboxipeptidase, bradikinase, selulase,

karboksiselulase) yang mengatur proses-proses kimia dalam tubuh dan dapat

menyembuhkan luka dalam dan luar; mono dan polisakarida, selulosa, glukosa,

mannosa, aldopentosa, rhamnosa yang berfungsi memenuhi kebutuhan

metabolisme tubuh juga dapat memproduksi mineral (kalsium, fospor, besi,
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magnesium, mangan, kalium, natrium, tembaga) yang berfungsi memberi

ketahanan terhadap penyakit, menjaga kesehatan, memberikan vitalitas, serta

berinteraksi dengan vitamin untuk mendukung fungsi–fungsi tubuh; asam amino

(asam asparat, asam glutamat, alanin, isoleusin, fenilalanin, threonin, prolin, valin,

leusin, histidin, serin, glisin, methionin, lysin, arginin, tyrosin, tryptophan) yang

berfungsi sebagai bahan untuk pertumbuhan, perbaikan, sintesa bahan lain dan

sumber energi; dan juga senyawa flavonoid yang merupakan senyawa khusus,

yaitu asam oleat, ester asam sinamat, asam krisophanat, eteral oil, resistanol,

komplek anthraquinon aloin, barbaloin, iso-barbaloin, anthranol, aloe emodin

anthracene yang berfungsi sebagai bahan laksatif, penghilang rasa sakit,

mengurangi racun, senyawa anti bakteri dan mempunyai kandungan antibiotik;

juga mengandung tanin; asam organik (asam malat, asam suksinat,asam sitrat);

minyak essensial aloe dan komponen steroid ((Anonymous b, 1999) dan Morsy

1997)).

Tabel 2. Komposisi Kimia Lidah Buaya (dalam 100g Aloe vera Segar)
Komponen Jumlah
Karbohidrat(%) 0,30
Energi(%) 1,73-2,3
Lemak(%) 0,05-0,09
Protein(%) 0,01-0,061
Vitamin A(IU) 2-4,6
Vitamin C(mg) 0,5-4,2
Riboflamin(mg) 0,001-0,002
Thiamin(mg) 0,02-0,004
Niacin(mg) 0,038-0,4
Kalsium(mg) 9,92-19,92
Besi(mg) 0,06-0,32

Sumber :Morsy (1997)
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Lidah buaya tidak menyebabkan keracunan pada manuia dan hewan, sehingga

dalam bahan industri, lidah buaya dapat diolah menjadi produk makanan dalam

bentuk gel, juice dan ekstrak. Di Amerika dan Australia, produk minuman lidah

buaya dikonsumsi sebagai minuman diet. Produk minuman ini mempunyai nilai

kalori rendah (4kkal/100 g gel), sehingga sangat sesuai bagi mereka yang

menjalni diet, terutama yang mempunyai masalah kelebihan berat badan

(Suryowidodo,1988).

2.3 Beras Instan

Beras instan adalah beras secara cepat dan mudah diubah menjadi nasi.

Jenis beras ini mempunyai ciri khas yaitu bulir – bulir beras diberi perlakuan

hingga ber-porous (berpori – pori) sehingga air panas atau uap lebih cepat masuk

ke dalam bulir – bulir beras yang mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk

memasak beras lebih cepat. Jenis dan mutu nasi instan yang dihasilkan tergantung

pada pemilihan teknologi pembuatan beras menjadi lebih porous dan cara

pengeringan beras tersebut. Nasi yang telah dikeringkan harus mampu menyerap

air kembali dalam jumlah besar. Karena sifat inilah yang digunakan dalam

pembuatan nasi instan dengan cara memasak lebih dahulu nasi sampai tanak lalu

dikeringkan. Beras instan diharapkan lebih tahan terhadap gangguan (jasad renik

dan serangga) dan waktu pemasakan yang diperlukan beras instan untuk menjadi

nasi sekitar 5-8 menit. Beras masak (nasi atau beras setengah masak) dapat

dikeringkan dengan beberapa cara. Untuk mendapatkan butiran beras yang

keropos dan kondisi strukturnya terbuka. Setelah dimasak, produk nasi instan

harus memiliki karakterisasi yang sama dengan nasi yang dimasak biasa dalam
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hal rasa, aroma dan tekstur atau keempukannya. Sifat lainnya ialah dari segi gizi

minimal sama dengan nasi biasa (Anonymous a, 1999).

Gambar 3. Nasi Instan
(Anonymousc,2010)

Varietas beras yang diolah menjadi beras instan adalah IR-64, dan produk

tersebut selanjutnya disebut dengan beras instan lidah buaya. Proses pengolahan

beras instan terutama bertujuan untuk memperoleh struktur (berpori-pori)

sehingga mempermudah rehidrasi, yaitu kemampuan dalam penetrasi dari air

mendidih maupun panas  yang diberikan kepada beras menjadi lebih cepat

sehingga penyiapan kembali menjadi nasi berlangsung dalam waktu pendek tetapi

memiliki kandungan gizi yang rendah. Sedangkan menurut Sosiawan (1996)

kandungan amilosa pada beras instan mengalami penurunan karena ikatan

hidrogen pada beras terputus saat proses gelatinisasi dan amilopektin tidak banyak

mengalami perubahan jumlah karena rantai amilopektin yang bercabang sulit

untuk diputus saat proses gelatinisasi. Perbedaan kadar air, waktu dan suhu

pengolahan, kondisi pengeringan, serta tahap proses yang lain dapat menghasilkan

tipe beras instan yang berbeda (Luth, 1990).
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Tabel 3. Perbandingan Beras Instan dengan Beras Biasa
Sifat Fisik Beras Instan Beras Biasa
Kadar air (%) 9.00 – 12.50 14.00
Densitas Kamba (g/ml) 0.43 – 0.53 0.85
Kekerasan (Kg) 3.45 – 94.3 30 – 81.50 (48.20)
Kerapuhan (Kg) 2.00 – 13.5 7.00 – 10.30 (8.40)
Kekerasan Nasi 12.90 48.00
Sumber : Syarief (1997)

2.4 Proses Pembuatan Nasi Instan

Salah satu cara pengolahan nasi instan yang dikembangkan adalah

kombinasi perlakuan dengan menggunakan bahan perendam dalam waktu tertentu

dan pembekuan serta thawing atau pemanasan dengan menggunakan microwave.

Sejak 40 tahun yang lalu telah banyak proses pembuatan nasi instan yang

telah dipatenkan. Jika dikelompokkan metode pembuatannya dapat dibagi

menjadi 10 jenis proses, dan tak terhitung yang menggunakan kombinasi atau

memodifikasi proses-proses tersebut.

Jenis-jenis proses pembuatan nasi instan dapat diuraikan sebagai berikut

(Owens, 2001) :

1. Beras mula-mula direndam dalam air hingga kadar air beras mencapai

30%. Kemudian dimasak hingga kadar airnya 50-60 % dengan atau tanpa

uap. Kemudian perebusan atau pengukusan diteruskan hingga kadar air

60-70 % dan kemudian dikeringkan hingga kadar air 8-14 % dengan

menjaga agar strukturnya berpori-pori. Modifikasi yang dilakukan

terhadap cara ini adalah dengan perlakuan panas kering pendahuluan untuk

membuat pori-pori pada butir beras sebelum dimasak atau dikeringkan.
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2. Beras direndam, direbus, dikukus atau dikukus dengan tekanan agar beras

tergelatinisasi, dikeringkan dengan suhu yang rendah untuk menghasilkan

butir-butir beras yang agak berat dan mengkilat, kemudian diberi

perlakuan dengan pengembangan pada tekanan dan suhu tinggi untuk

memperoleh struktur berpori-pori yang diinginkan.

3. Beras dipregelatinisai, digiling dan ditekan untuk memperoleh butiran

yang agak gepeng dan kemudian dikeringkan untuk memperoleh butiran

yang relatif kering dan mengkilat.

4. Beras diberi dengan perlakuan dengan udara panas yang mengalir cepat

pada suhu 65,6-315,6 ºC untuk membuat proses dekstrinasi pati pada

beras, membuat berpori-pori atau mengembangkan butiran beras. Dalam

proses ini tidak ada perlakuan pemasakan dan pengukusan.

5. Beras dimasak, kemudian dibekukan lalu dithawing (dicairkan kembali)

dan dikeringkan. Metode ini sering dikombinasikan dengan metode 1,2

dan 3.

6. Metode Gun Puffing yang merupakan kombinasi dari perlakuan-perlakuan

pendahuluan terhadap beras dengan penggunaan suhu dan tekanan tinggi,

diikuti dengan pengeluaran secara cepat ke dalam ruangan yang

tekanannya lebih rendah (biasanya ke ruangan tekanan atmosfer atau ruang

hampa).

7. Nasi instan dengan pengeringan beku

8. Perlakuan atau pemberian bahan kimia

9. Kombinasi 2 atau lebih metode-metode diatas

10. Metode –metode lain.
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Prinsip prosesnya yaitu beras dicuci kemudian direndam didalam ekstrak

lidah buaya, pada suhu 50oC selama 2 jam. Beras hasil rendaman kemudian

dimasak didalam presto selama 10 menit, lalu dibekukan. Proses pembekuan

dilakukan secara cepat dan tidak boleh ditunda hingga nasi dingin. Proses

pembekuan bertujuan untuk membentuk porousitas, dan agar tidak terjadi

pemasakan atau gelatinasi berlebih. Jika tidak dilakukan pembekuan maka hasil

beras instan tidak transparan dan bentuknya tidak utuh (Haryadi 1992). Setelah

tahap pembekuan, harus segera dilakukan proses thawing pada suhu 50oC selama

5 menit. Apabila tidak dilakukan thawing maka nasi instan yang dihasilkan akan

menggerombol (butiran tidak bisa terlepas satu-satu). Tahap terakhir adalah

pengeringan dilakukan pada suhu 60oC selama 6 jam hingga bahan kering dan

berbentuk seperti kristal bening dan keras.

2.5 Proses Pembuatan Nasi Instan dengan Kombinasi Perlakuan

Perendaman dengan Metode Pembekuan (Freeze Thawing)

Proses pembuatan nasi instan dari hasil studi yang telah dilakukan terdiri

dari beberapa tahap yaitu pencucian, perendaman, pemasakan, pembekuan,

thawing atau pemanasan dengan microvave (Owens, 2001).

2.5.1. Pencucian

Pencucian dilakukan dengan air mengalir yang bertujuan untuk

mengurangi atau menghilangkan kotoran yang melekat pada butir beras.
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2.5.2. Perendaman

Kadar air yang dicapai selama perendaman beras tidak boleh kurang dari

30 %, sehingga proses gelatinisasi pada endosperm akan sempurna (Bhattacharya,

1991).

Tahap perendaman merupakan cara yang mudah untuk meningkatkan

kadar air beras. Kecepatan penetrasi air dan jumlah air yang dapat diserap dalam

perendaman beras berbeda-beda tergantung varietas, tingkat penggilingan, lama

penyimpanan setelah penggilingan dan suhu air perendam, serta lama perendaman

(Luth, 1990).

Perendaman bertujuan untuk memberikan kesempatan penetrasi air

kedalam biji beras, sehingga membantu proses pemasakan biji beras selama

perebusan. Perendaman juga ditujukan agar terjadi gelatinisasi dan pengembangan

granula pati selain dalam proses pemasakan. Lama perendaman akan

mempengaruhi tingkat penyerapan, semakin lama waktu perendaman, semakin

tinggi tingkat penyerapan air. Perendaman yang kurang waktu apalagi tidak

dilakukan perendaman, menyebabkan pemasakan hanya di lapisan luar biji beras

saja, sehingga tidak mampu menghasilkan nasi dengan baik (antar butiran beras

tidak kompak, teksturnya kurang lengket atau keras) (Li, 1996).

2.5.3. Pemasakan

Pada dasarnya pemasakan mengakibatkan gelatinisasi pati, amilosa dan

amilopektin di dalam granula pati dihubungkan dengan ikatan hidrogen, jika

dipanaskan dalam air, maka energi panas dapat menyebabkan ikatan hidrogen

terputus dan air masuk ke dalam granula pati. Meresapnya air ke dalam granula

menyebabkan terjadinya pembengkakan granula pati. Ukuran granula pati akan
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meningkat sampai batas tertentu sebelum akhirnya granula pati pecah sehingga

menyebabkan bagian amilosa dan amilopektin berdifusi keluar. Pada saat

gelatinisasi terjadi pemutusan-pemutusan ikatan hidrogen, terutama pada fraksi

amilosanya, menyebabkan turunnya kandungan amilosa pada beras instan ,

sehingga nasi instan lebih lunak ( Little and Dawson, 1990).

2.5.4. Pembekuan

Pembekuan merupakan proses pengolahan, yaitu suhu produk atau bahan

pangan diturunkan di bawah titik beku, dan sejumlah air berubah bentuk menjadi

kristal es yang mengakibatkan konsentrasi solut dalam bahan atau produk pangan

meningkat dan mengakibatkan penurunan aktivitas air. Pengawetan bahan atau

produk pangan terjadi akibat suhu rendah, penurunan aktivitas air, dan pada

sejumlah produk pangan akibat perlakuan blansing (Anonymousd. 2010).

Metode pembekuan yang digunakan pada pembuatan nasi instan dapat

menggunakan es kering. Es kering memiliki sifat yang mudah tersublimasi, es

kering tidak mencair seperti es biasa namun tersublimasi dan kecepatan

tersublimasi mencapai 5 – 10 pounds setiap 24 jam. Suhu saat tersublimasi

mencapai -78,5oC (-109,3oF). Es kering mampu memperpanjang masa simpan

bahan lebih baik dari pada  es biasa (Anonymousa, 2011).

Pembekuan dan penyimpanan beku akan meningkatkan pengembangan

molekul-molekul pati melalui ikatan hidrogen. Proses ini akan melepaskan air

yang ada di dalam sistem gel. Pada proses pembekuan beras, kristal es yang

terbentuk akan memecahkan struktur koloid pati, sehingga butiran beras menjadi

porous. Nasi instan ini akan mudah masak karena dapat dengan cepat menyerap
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panas dari gelombang mikro saat thawing atau pemanasan kembali pada

microwave (Widowati, 2008).

Proses pembekuan dilakukan secara cepat dan tidak boleh ditunda hingga

nasi dingin. Proses pembekuan ini bertujuan untuk membentuk porositas dan agar

tidak terjadi pemasakan atau gelatinisasi pati berlebih. Jika tidak dilakukan proses

pembekuan maka hasil nasi instan tidak transparan dan tekstur atau bentuknya

tidak utuh (Haryadi, 1992). Setelah tahap pembekuan, harus segera dilakukan

thawing. Apabila tidak dilakukan thawing, maka nasi instan yang dihasilkan akan

menngerombol (butiran tidak terlepas satu-satu). Beras instan yang dihasilkan

memiliki densitas kamba dan kerapuhan yang lebih rendah sehingga pada saat

dimasak beras lebih cepat matang.

2.6 Asam amino

Asam amino adalah molekul yang mengandung gugus amina, sebuah

gugus asam karboksilat dan rantai samping yang bervariasi antara asam amino

yang berbeda. Elemen kunci dari asam amino adalah karbon, hidrogen, oksigen,

dan nitrogen. Mereka sangat penting dalam biokimia, di mana istilah biasanya

mengacu pada alfa-asam amino. Asam amino memiliki rantai R yang berupa

rantai organik (Creighton, 1993).

Dr. William Rose yang merupakan penemu dalam penelitian protein

dengan menggunakan berbagai campuran asam amino dan mempelajari berbagai

pengaruh yang dihasilkan pada tikus percobaan dan manusia. Beliau membagi

asam amino menjadi 2 golongan, yaitu asam amino esensial dan tidak esensial.

Satu per satu asam amino dikeluarkan dari diet semula yang terdiri atas campuran



18

asam amino dan pengaruhnya terhadap tikus diamati. Pengeluaran asam amino

tertentu ternyata menganggu pertumbuhan tikus percobaan, sedangkan yang lain

tidak. Ternyata ada sepuluh macam asam amino yang dibutuhkan tikus percobaan

untuk pertumbuhan yang tidak dapat disintesis tubuh. Asam amino ini kemudian

dikenal sebagai asam amino esensial sedangkan yang lain disebut sebagai asam

amino tidak esensial. Asam amino tidak esensial sama pentingnya dengan asam

amino esensial, hanya saja bila asam amino tidak esensial tidak terdapat dalam

tubuh maka tubuh dapat mensintesis sendiri dalam jumlah yang cukup (Almatsier,

2009).

Penelitian yang sama juga dilakukan kepada manusia dengan cara

mengeluarkan asam amino satu per satu dan melihat pengaruhnya terhadap

keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Dan hasilnya ternyata manusia memiliki 9

macam asam amino yang esensial bagi tubuh manusia yang diperlukan untuk

tumbuh dan pemeliharaan jaringan sel tubuh. Kesembilan jenis asam amino ini

tidak dapat disintesis tubuh yang harus ada dalam makanan sehari-hari. Bila

keseimbangan nitrogen terjaga maka tubuh dapat mensintesis sebelas jenis asam

amino lain, yaitu asam amino tidak esensial yang diperlukan untuk pertumbuham

dan pemeliharaan jaringan sel tubuh (Almatsier,2009).

Asam amino terbagi menjadi 2 jenis, yaitu asam amino esensial dan non

esensial. Asam amino jenis esensial meliputi isoleusin, leusin, fenilalanin,

histidin, tirosin, threonin, valin, metionin, dan lisin. Sedangkan asam amino non

esensial meliputi arginin, aspartat, serin, glutamat, glisin, alanin, prolin, sistein.

Kodon genetik untuk fenilalanin pertama ditemukan oleh J. Heinrich

Matthaei dan Marshall W. Nirenberg pada tahun 1961. Mereka menunjukkan
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bahwa dengan menggunakan m-RNA untuk memasukkan beberapa urasil

berulang kali ke dalam genom bakteri E. coli, mereka bisa membuat bakteri

menghasilkan polipeptida yang terdiri dari asam amino fenilalanin yang diulang.

Ketidakmampuan untuk memetabolisme fenilalanin disebut gangguan genetik

fenilketonuria (PKU). Individu dengan gangguan ini dikenal sebagai

"phenylketonurics" dan harus mengatur asupan fenilalanin. Jenis lain dari PKU

yang jarang ditemukan disebut hyperphenylalaninemia. Hyperphenylalaninemia

disebabkan karena ketidakmampuan tubuh untuk mensintesis koenzim yang

disebut biopterin, yang dapat  ditunjang dengan suplemen. Wanita hamil dengan

hyperphenylalaninemia dapat menunjukkan gejala serupa dengan PKU (tingkat

tinggi fenilalanin dalam darah), tetapi indikator ini biasanya akan menghilang

pada akhir kehamilan. Individu yang tidak dapat memetabolisme fenilalanin harus

memantau asupan protein untuk mengontrol penumpukan fenilalanin sebagai

tubuh mereka mengkonversi protein menjadi komponen-komponen asam amino

( Sprenger, 2007).

Menurut Kopple (1975) Histidin merupakan asam amino esensial yang

memiliki rantai imidazol bermuatan positif dalam kelompok fungsional. Histidin

adalah salah satu dari 22 asam amino proteinogenic dan memiliki kode kodon

CAU dan CAC. Histidin pertama kali diisolasi oleh Albrecht Kossel seorang

dokter Jerman pada tahun 1896. Histidin adalah asam amino esensial pada

manusia dan mamalia lainnya. Pada awalnya para ilmuan berpikir bahwa histidin

hanya penting bagi bayi, tetapi studi jangka panjang telah menunjukkan bahwa

histidin juga penting bagi manusia dewasa.
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Tirosin memiliki sifat polar dan merupakan jenis asam amino non esensial.

Tirosin berasal dari bahasa yunani ‘tyros’ yang berarti keju dan ditemukan pada

tahun 1846 oleh kimiawan Jerman Justus von Liebig pada kasein protein dari

keju. Tirosin juga dapat dihailkan dari feilalanin. Penderita PKU (Phenyl Keton

Urea) sulit menghasilkan fenilalanin sehingga penderita biasanya juga mengalami

kekurangn tirosin. Tirosin penting bagi hampir semua struktur protein dalam

tubuh dan juga merupakan prekursor neurotransmiter, termasuk L-dopa, dopamin,

norepinefrin dan epinefrin. Penelitian menunjukkan bahwa tirosin dapat

membantu orang dengan hasil awal depresi.penelitian awal menunjukkan efek

menguntungkan dari asam amino tirosin dan lainnya, orang-orang dengan

demensia, termasuk juga penyakit Alzheimer. Karena perannya sebagai prekursor

norepinefrin dan epinefrin (hormon stres dua dalam tubuh utama) tirosin juga

dapat mengurangi dampak negatif dari stres lingkungan, psikologis dan fisik

(Lieberman, et. al, 1985).

Menurut Lehninger (2000) treonin ditemukan sebagai asam amino yang

terakhir dari 20 asam amino pada tahun 1930 oleh William Cumming Rose. L-

treonin adalah salah satu dari 20 asam amino alami  yang membentuk protein.

Sebagai asam amino esensial – tidak mampu disintesis dalam tubuh manusia -

threonin harus disediakan oleh asupan makanan atau suplemen. Treonin adalah

komponen kunci dalam pembentukan protein, kolagen, elastin dan enamel gigi.

Hal ini juga penting untuk produksi neurotransmiter dan kesehatan keseluruhan

dari sistem saraf. Threonin disintesis dari asam aspartat dan homoserine.

Methionin merupakan donor gugus metil untuk sintesis kolin dan

kreatinin. Selain itu menurut Lehninger (2000) bersama dengan serin, metionin
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membentuk sistein. Metionin termasuk dalam jenis asam amino non polar. Dan

sebagai asam amino esensial metionin tidak disintesis pada manusia, karena itu

kita harus diperoleh melalui makanan yang mengandung metionin atau metionin

yang tergantung pada protein. Pada tumbuhan dan mikroorganisme, metionin

disintesis melalui jalur yang menggunakan asam aspartat dan sistein.

Lisin atau L-Lysine merupakan asam amino esensial, yang berarti bahwa

diperlukan untuk kesehatan manusia, tetapi tubuh tidak dapat mensintesis lisin,

sehingga harus dimasukkan ke dalam makanan. Lysine penting bagi pertumbuhan

yang tepat dan memainkan peran penting dalam produksi karnitin, suatu nutrisi

yang bertanggung jawab untuk mengubah asam lemak menjadi energi dan

membantu menurunkan kolesterol. Lisin muncul untuk membantu tubuh

menyerap kalsium dan memainkan peran penting dalam pembentukan kolagen,

suatu zat yang penting untuk tulang dan jaringan ikat termasuk kulit, tendon dan

tulang rawan (Zieve, et.al. 2010).

Asam aspartat adalah salah satu dari dua asam amino jenis asam. Asam

aspartat dan asam glutamat memainkan peran penting sebagai asam umum di

pusat-pusat aktif enzim, serta dalam menjaga kelarutan dan karakter ionik protein.

Protein dalam serum sangat penting untuk menjaga keseimbangan pH dalam

tubuh, itulah sebabnya sebagian besar asam amino bermuatan terlibat dalam sifat

buffering dari protein. Asam aspartat adalah alanin dengan satu atom hidrogen

digantikan oleh gugus asam karboksilat β. PKa dari gugus karboksil dari asam

aspartat dalam polipeptida β adalah sekitar 4,0 (Anonymous, 2003).

Carter (2007)mengatakan bahwa α- Serin merupakan asam amino yang

umum di banyak protein, kadang-kadang dalam konsentrasi yang signifikan di
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daerah luar protein terlarut karena sifat hidrofilik tersebut. Serin merupakan

komponen penting dari fosfolipid dan berpartisipasi dalam biosintesis purin dan

pirimidin, sama seperti asam amino lain seperti sistein dan glisin. Serin biasanya

merupakan donor hidrogen dalam enzim seperti tripsin dan chymotrypsin, yang

memainkan peran penting dalam fungsi mereka sebagai katalis.

Asam glutamat secara ilmiah baru diidentifikasi pada awal abad kedua

puluh. Asam Glutamat ditemukan dan diidentifikasi pada tahun 1866 oleh ahli

kimia Jerman, Karl Heinrich Leopold Ritthausen. Pada tahun 1907 peneliti Jepang

Kikunae Ikeda dari Tokyo Imperial University mengidentifikasi kristal cokelat

yang tertinggal setelah penguapan sejumlah besar kombu kaldu sebagai asam

glutamat. Kristal coklat tersebut ketika dicicipi menghasilkan rasa baru yang gurih

dan terdapat pada banyak makanan terutama dalam rumput laut. Profesor Ikeda

menamakan ini rasa umami. Setelah itu monosodium glutamat dipatenkan dengan

metode massa-produksi kristal garam dari asam glutamat (Renton,2005).

Alanin adalah asam amino nonesensial, yang berarti dapat diproduksi oleh

tubuh manusia, dan tidak perlu diperoleh secara langsung melalui diet. Menurut

Highfield (2008). Alanin ditemukan dalam berbagai makanan, tetapi terutama

terkonsentrasi dalam daging. Alanin dapat diproduksi dalam tubuh melalui piruvat

dan malalui asam amino lain seperti valin, leusin dan isoleusin. Alanin paling

sering diproduksi oleh aminasi reduktif dari piruvat. Perubahan dalam siklus

alanin yang meningkatkan kadar serum alanine aminotransferase (ALT) dikaitkan

dengan perkembangan diabetes. Dengan tingkat yang lebih tinggi dari ALT

peningkatan risiko terkena diabetes.



23

L-Prolin merupakan asam amino esensial dan prekursor kolagen bersama

dengan vitamin C. Menurut Gibb (2007) L-Prolin penting dalam penyembuhan

luka, membangun tulang rawan, dan sendi yang fleksibel dan dukungan otot. Hal

ini juga membantu mengurangi kendur, kerutan dan penuaan kulit akibat paparan

sinar matahari. L-Prolin, dengan memecah protein, membantu menciptakan sel-sel

sehat. Hal ini penting baik untuk kesehatan kulit, jaringan ikat dan untuk

penciptaan dan pemeliharaan jaringan otot sehat. L-prolin adalah asam amino

nonesensial, proline adalah asam amino yang unik karena memiliki struktur

molekul yang berbeda dari kebanyakan 20 asam amino lainnya (Gibb, 2007).

Menurut Sudarmadji (2007) protein disusun oleh berbagai dimana diantara

satu asam amino yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh ikatan peptida.

Untuk mengetahui jenis dan jumlah asam amino penyusun protein maka protein

diisolasi dari bahan kemudian dihidrolisa. Hidrolisa protein dapat menggunakan

asam (HCl 6NO) atau alkali (NaOH 2,5NO) atau dengan performat. Hidrolisa

protein biasanya memakan waktu yang lama hingga 20-24 jam dengan suhu

110oC. Hidrolisat ini kemudian diinjeksikan pada pada HPLC dengan kolom

penukar kation spehrogel amino acid 40% 250mm.

Untuk Erlenmeyer digunakan buffer sitrat pH 3,3 dan buffer borax pH 10.

HPLC untuk penentuan asam amino ini termasuk dalam pos kolom yaitu asam

amino yang telah dipisahkan dari asam amino yang lain. Oleh kolom direaksikan

oleh OPA dan selanjutnya dideteksi dengan detektor flourensiensi. Agar dapat

diketahui jenis dan jumlah asam aminonya maka diinjeksikan pula standar asam

amino yang telah diketahui jeninya.
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Pada proses analisa beras instan ini tidak digunakan larutan OPA. Namun

pada proses preparasi sampel secara prinsip sama. Pada beras instan ini preparasi

sampel dilakukan dengan mereaksikan sampel dengan 6N HCl lalu dikeringkan

dengan Nitrogen atau Argon yang berfungsi untuk menghilangkan oksigen

sehingga yang tersisa pada sampel hanya bagian nitrogen saja. Setelah proses

tersebut beras instan dikeringkan dalam oven dengan suhu 112oC selama 22 jam.

Kemudian beras instan dilarutkan dengan air lalu disaring dan diambil sebanyak

100µL lalu diencerkan dengan MiliQ water sebanyak 5ml.

Proses preparasi tersebut dilanjutkan dengan mengambil sampel yang telah

diencerkan tersebut sebanyak 50µL dan kemudian dicampurkan 350µL AccQ

Derivatization Buffer dan 100µL AccQ Flour Reagent to Derivative kemudian

dikocok dan dimasukkan ke dalam air yang sudah dipanaskan selama 10 menit

dengan suhu 55oC lalu sampel diinjeksikan.

2.8 Scanning Electron Microscope (SEM)

Scanning Electron Microscope (SEM) menggunakan sinar terfokus

elektron energi tinggi untuk menghasilkan berbagai sinyal pada permukaan

spesimen padat. Sinyal dari interaksi elektron-sampel mengungkapkan informasi

tentang sampel termasuk morfologi eksternal (tekstur), komposisi kimia dan

struktur kristal dan orientasi dari bahan yang membentuk sampel. Pada

kebanyakan aplikasi, data dikumpulkan pada area tertentu dari permukaan sampel

dan menghasilkan gambar dua dimensi yang menunjukkan variasi spasial dalam

sifat ini. Daerah mulai dari sekitar 1 cm sampai 5 mikron lebar bisa difoto dalam
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mode analisis dengan SEM konvensional (meningkat berkisar dari sekitar 20 X 30

000 X, resolusi spasial 50 sampai 100 nm).

Cara terbentuknya gambar pada SEM berbeda dengan apa yang terjadi

pada mikroskop optic dan TEM. Pada SEM, gambar dibuat berdasarkan deteksi

elektron baru elektron sekunder) atau elektron pantul yang muncul dari

permukaan sampel ketika permukaan sampel tersebut dipindai dengan sinar

elektron. Elektron sekunder atau elektron pantul yang terdeteksi selanjutnya

diperkuat sinyalnya, kemudian besar amplitudonya ditampilkan dalam gradasi

gelap-terang pada layar monitor CRT (cathode ray tube). Di layar CRT inilah

gambar struktur obyek yang sudah diperbesar bisa dilihat. Pada proses operasinya,

SEM tidak memerlukan sampel yang ditipiskan, sehingga bisa digunakan untuk

melihat obyek dari sudut pandang 3 dimensi (Anonymousb, 2011).

Pada bidang pangan SEM banyak digunakan untuk mengetahui permukaan

dari suatu bahan pangan, juga untuk mengetahui pori-pori dari bahan pangan

tersebut untuk mengetahui sifat bahan tersebut. Hindmarsh, et.al (2007)

menggunakan SEM untuk mengetahui pengaruh pembekuan cepat terhadap

struktur lemak dan protein pada produk bubuk beku. Pembekuan ini tidak

berpengaruh terhadap sensori produk bubuk beku.
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Gambar 4. Scanning Electron Microscope
(Anonymousc, 2011)
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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi dan

Laboratorium Pengolahan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi

Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan

Februari 2011.

3.2. Alat dan Bahan

3.2.1. Alat

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan nasi instan adalah

timbangan, baskom, kompor, pengaduk, wadah plastik , freezer suhu -18ºC dan

termometer digital. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk membuat larutan

perendam adalah wadah plastik berukuran 10x20cm.

3.2.2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah beras jenis IR 64 yang

diperoleh dari pasar Dinoyo Malang, aquadest yang diperoleh dari Laboratorium

Kimia Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang dan bahan

perendam Lidah Buaya diperoleh dari kebun milik pribadi serta es kering.

3.3. Metode

Penelitian ini disusun menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok

(RAK) faktorial yang terdiri dari tiga faktor dengan 3 kali ulangan:

27
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Faktor I adalah Konsentrasi Lidah Buaya yang terdiri dari 3 macam, yaitu:

A1 = 40 %

A2 = 50 %

A3 = 60 %

Faktor II adalah Lama Perendaman yang terdiri dari 2 macam, yaitu:

B1 = 2 jam

B2 = 4 jam

B3 = 6 jam

Dari kedua faktor diatas, diperoleh 9 kombinasi percobaan, yaitu:

L1K1 =  Konsentrasi Larutan Lidah Buaya 40 % dan lama perendaman 2 jam

L1K2 =  Konsentrasi Larutan Lidah Buaya 50 % dan lama perendaman 2 jam

L1K3 = Konsentrasi Larutan Lidah Buaya 60 % dan lama perendaman 2 jam

L2K1 =  Konsentrasi Larutan Lidah Buaya 40 % dan lama perendaman 4 jam

L2K2 =  Konsentrasi Larutan Lidah Buaya 50 % dan lama perendaman 4 jam

L2K3 =  Konsentrasi Larutan Lidah Buaya 60 % dan lama perendaman 4 jam

L3K1 =  Konsentrasi Larutan Lidah Buaya 40 % dan lama perendaman 6 jam

L3K2 =  Konsentrasi Larutan Lidah Buaya 50 % dan lama perendaman 6 jam

L3K3 =  Konsentrasi Larutan Lidah Buaya 60 % dan lama perendaman 6 jam

3.4. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang terdiri dari

penelitian pendahuluan untuk menentukan konsentrasi larutan perendam dan

waktu perendaman pada pembuatan nasi instan dan penelitian lanjutan untuk

membuat nasi instan serta analisa nasi instan yang dihasilkan.
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Pembuatan nasi instan meliputi beberapa tahap yaitu:

1. Beras ditimbang sebanyak 50 gram untuk masing-masing ulangan.

2. Beras dicuci dengan air mengalir untuk mengurangi kotoran yang melekat

pada butir beras.

3. Beras dimasak dengan metode tekanan tinggi menggunakan panci presto

selama 10 menit terhitung dari air pengukus mendidih.

4. Nasi yang telah setengah masak ditempatkan pada wadah yang dilapisi

kain saring.

5. Nasi dikondisikan dalam suhu kurang lebih -40oC (suhu diukur dengan

termometer digital) dengan bantuan es kering dengan cara meletakkan

sekitar 1 Kg es kering pada wadah lalu nasi dimasukkan kedalam wadah.

Pembekuan ini bertujuan untuk membuat porous permukaan beras instan.

6. Nasi di-Thawing dalam suhu ruang kurang lebih 5 menit.

7. Nasi direndam dalam larutan lidah buaya (konsentrasi 40 %, 50 %, dan 60

%) dengan perbandingan 1 : 2 (berat nasi : volume larutan) selama 2 jam,

4 jam, 6 jam pada suhu ruang.

8. Nasi yang telah direndam dengan lidah buaya, dikeringkan pada lemari

kabinet suhu 60oC selama 6 jam.

Selain itu dilaksanakan penelitian terhadap beras yang diberi perlakuan

pembekuan dengan Freezer dan tanpa lidah buaya sebagai pembanding pada

analisa karakteristik bahan baku. Pembuatan beras instan meliputi beberapa tahap,

yaitu:

1. Beras ditimbang sebanyak 50 g, kemudian dicuci dengan air mengalir.



30

2. Beras dimasak dengan menggunakan metode pemasakkan dengan

tekanan tinggi yaitu dengan panci presto selama10 menit.

3. Beras yang telah dimasak dimasukkan ke dalam Freezer dengan suhu

± -15o C selama 24 jam.

4. Beras beku di-thawing dengan microwave dengan suhu 65oC selama 3

menit.

5. Beras yang telah di-thawing dikeringkan dalam lemari kabinet dengan

suhu ± 60o C selama 6 jam

3.5 Pengamatan

Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan terhadap nasi instan yaitu

kadar protein (Sudarmadji, 1997), daya rehidrasi, kadar asam amino (Sudarmadji,

1997), analisa fisik menggunakan Scanning Electron Microscope (Anonymousc,

2011).

3.6 Analisis Data

Data pengamatan kimia dan fisik nasi instan yang diperoleh dianalisa

secara statistik menggunakan metode analisa ragam ANOVA (Analysis of

Variance) dilanjutkan dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) dan jika terdapat

interaksi antara dua faktor dilakukan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test)

menggunakan selang kepercayaan 5% untuk mengetahui perbedaan pengaruh dari

tiap-tiap perlakuan, untuk data pengamatan organoleptik yang diperoleh dianalisa

secara statistik menggunakan uji Hedonic Scale Scoring. Sedangkan untuk

menentukan perlakuan terbaik dilakukan dengan menggunakan metode

pembobotan (1984).
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Pencucian

Pemasakan t= 10 mnt; P = 80 Kpa

(dengan panci presto)

Pengupasan Pembekuan  t = 10menit; T = -40 oC

Pemblenderan Thawing t = 5 menit; T = 27oC

Perendaman dengan Lidah Buaya vakum, t = 2 jam, 4 jam, 6 jam

1 : 2 (berat beras : volume larutan)

Pengeringan t = 6 jam; T = 60oC pengering kabinet

Diseduh air panas 100oC dan ditutup rapat 6 menit

Gambar 5. Diagram Alir Proses Pembuatan Nasi Instan

Beras
IR64

Beras IR64 Instan
Lidah Buaya

Analisa
- protein
- daya

rehidrasi

Nasi Instan

Analisa
Organoleptik
- Warna
- Rasa
- Aroma
- Tekstur

Lidah buaya

Analisa Perlakuan
Terbaik

- Asam Amino
- SEM
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Bahan Baku

Bahan baku utama dalam nasi instan ini adalah beras IR-64. Beras IR-64

ini mengalami proses instanisasi dengan menggunakan es kering tanpa

penambahan lidah buaya. Karakter kimia dari beras instan yang telah dianalisa

dibandingkan dengan literatur beras dan nasi instan tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik Kimia Beras, Nasi Instan Berdasarkan Literatur, dan
Hasil Analisa

Parameter Beras Instana Berasb Nasi Instanc

Karbohidrat (%) 77,39 80 26,90
Lemak(%) 0,52 0,66 0,48
Protein(%) 6,12 7,13 2,18

Kadar Air(%) 11,73 11,61 49,12
Sumber : a) Analisa Beras Instan metode Quick Frezze tanpa Lidah Buaya

b) Anonymousd,2011
c) Anonymouse,2011

Tabel 4 menunjukkan bahwa beras instan dengan metode Quick Freeze

memiliki kandungan karbohidrat, protein dan lemak yang lebih rendah

dibandingkan dengan beras. Hal ini dapat disebabkan karena adanya proses

instanisasi beras dengan metode kombinasi antara pemasakan dengan tekanan

tinggi dan pendinginan cepat yang meminimalkan hilangnya kandungan gizi

dalam beras. Pemasakan dengan tekanan tinggi menyebabkan pati dalam beras

tergelatinisasi. Menurut Almatsier (2009) adanya panas dan air menyebabkan

struktur kristal rusak dan rantai polisakarida akan mengambil posisi acak sehingga

menyebabkan beras mengembang. Rantai polisakarida yang mengambil posisi

acak tersebut memerangkap air. Pada saat didinginkan secara cepat, air yang

32
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terperangkap membeku dan kemudian saat didiamkan pada suhu ruang air

mencair meninggalkan rantai polisakarida yang telah longgar akibat ruang yang

terbentuk akibat air yang membeku tadi. Ruang tersebut dapat memerangkap air

pada saat penyeduhan. Air yang mencair setelah proses pendinginan cepat tadi

membawa sebagian zat gizi pada beras yang larut dalam air.

Pada Tabel 4 juga ditunjukkan bahwa pada nasi instan yang dijual bebas

memiliki kadar air yang lebih besar. Tetapi memiliki karbohidrat yang lebih

rendah dibanding beras dan beras instan. Karbohidrat merupakan kandungan gizi

yang paling dominan pada beras. Kandungan lemak dan protein juga lebih rendah

pada nasi instan dibandingkan dengan beras instan. Hal ini dapat disebabkan oleh

proses pembuatan nasi instan tersebut. Sangat mungkin pada saat proses

pembuatan nasi instan tersebut digunakan bahan kimia yang malah merusak

karbohidrat. Menurut Owens (2001) ada beberapa cara pembuatan nasi instan

diantaranya dengan menggunakan bahan kimia dan pemanasan. Dengan adanya

bahan kimia sekaligus pemanasan ini dapat terjadi penurunan nilai gizi yang

drastis. Penyebab lain yang mungkin adalah karena adanya perbedaan proses

dalam pembuatan nasi instan yang dijual dipasaran. Juga dapat disebabkan adanya

perbedaan varietas pada beras dan umur beras.

Kadar air pada nasi instan sangat besar bila dibandingkan dengan beras,

hal ini dapat disebabkan karena penyajian beras tidak dalam bentuk kering seperti

beras tapi dalam bentuk lembab. Hal ini untuk memudahkan penyajian nasi instan

sehingga kadar air penyimpanannya tinggi sebagai akibatnya daya simpan nasi

instan jenis ini lebih pendek dibanding nasi instan jenis kering.
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4.2 Karakteristik Kimia, Fisik dan Organoleptik Beras Instan Lidah Buaya

4.2.1 Kadar Protein

Hasil pengamatan terhadap kadar protein beras instan lidah buaya terhadap

berbagai perlakuan berkisar antara 9,27% – 9,55%. Pengaruh lama perendaman

dan konsentrasi perendaman lidah buaya terhadap perubahan kadar protein

disajikan dalam Gambar 6.

Gambar 6. Grafik Kadar Protein akibat Perlakuan Lama Perendaman dan
Konsentrasi Lidah Buaya

Gambar 6 menunjukkan bahwa kadar protein meningkat seiring dengan

meningkatnya konsentrasi lidah buaya. Kadar protein tertinggi ada pada

konsentrasi lidah buaya 60% dan lama perendaman 4 jam. Sedangkan untuk

protein terendah ada pada konsentrasi 40% dengan lama perendaman 2 jam. Hal

ini menunjukkan bahwa kenaikkan kadar protein tidak berbanding lurus dengan

lama perendaman. Sedangkan konsentrasi perendaman lidah buaya berbanding

lurus dengan kenaikkan kadar protein.
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Seharusnya lama perendam berbanding lurus dengan peningkatan kadar

protein. Karena semakin lama perendaman maka semakin banyak larutan yang

terserap dalam beras. Penyimpangan ini dapat disebabkan karena pada lama

perendaman 4 jam beras mengikat lidah buaya lebih banyak daripada air

sedangkan pada lama perendaman 6 jam komponen yang banyak terikat adalah

air. Pada saat perendaman 4 jam yang terserap adalah lidah buaya namun ketika

perendaman diteruskan gel lidah buaya yang terserap digantikan oleh air.

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa baik lama perendaman maupun

konsentrasi perendaman berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar protein dan

antara kedua faktor tidak terjadi interaksi. Hasil uji BNT perlakuan konsentrasi

lidah buaya ditampilkan pada tabel 5.

Tabel 5. Rerata Kadar Protein akibat Perlakuan Konsentrasi Perendaman
Lidah Buaya

Konsentrasi (%) Kadar Protein BNT 5%
40 9,34 a

0,0450 9,38 a
60 9,46 b

Keterangan: angka dengan notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata

Faktor konsentrasi perendaman dengan lidah buaya memberikan pengaruh

nyata terhadap kadar protein nasi instan. Konsentrasi larutan perendam yang

semakin tinggi dapat meningkatkan kadar protein. Hal ini disebabkan karena lidah

buaya yang juga memiliki kandungan asam amino yang cukup lengkap. Menurut

Istiadi (2006) pemberian jus lidah buaya pada tikus wistar mampu menurunkan

tingkat LDL dan meningkatkan HDL. Hal ini disebabkan oleh adanya kombinasi

reaksi antar asam amino yang ada dalam protein. Asam-asam amino ini memiliki

rantai-rantai C, H, O, dan N yang berikatan dengan air dan lidah buaya yang
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memiliki rantai serupa. Kandungan protein pada beras instan dapat meningkat

tajam karena kadar air pada beras instan yang mengalami penurunan. Pada beras

instan kadar air yang terukur adalah 11,73% sedangkan pada beras instan lidah

buaya, kadar air yang terukur adalah 9,88%. Penurunan kadar air ini

mempengaruhi kadar protein karena bila kadar air meningkat maka total padatan

mengalami penurunan dan juga sebaliknya.

Tabel 6. Rerata Kadar Protein akibat Perlakuan lama Perendaman Lidah
Buaya

Lama Perendaman (jam) Kadar Protein (%) BNT 5(%)

2 9,29 a
0,044 9,44 b

6 9,46 b
Keterangan: angka dengan notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata

Tabel 6 menunjukkan bahwa lama perendaman dengan lidah buaya

memberikan pengaruh nyata terhadap kadar protein nasi instan. Semakin tinggi

lama perendaman maka semakin tinggi pula kadar protein yang ada pada lidah

buaya. Hal ini dapat terjadi karena beras menyerap larutan perendam lebih besar

seiring meningkatnya lama perendaman. Menurut Almatsier (2009) beras yang

kandungan utamanya karbohidrat banyak memiliki rantai C,H, dan O sedangkan

larutan perendam yang sebagian besar terdiri dari air (H2O) maka kedua jenis

rantai tersebut dapat berikatan. Sedangkan pada lidah buaya yang memiliki

banyak unsur diantaranya protein (rantai N, C, H, O) juga dapat berikatan dengan

rantai pada beras. Hal ini yang menyebabkan larutan perendam terikat pada beras

sehingga mempengaruhi kadar protein.
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4.2.2 Daya Rehidrasi

Hasil pengamatan terhadap daya rehidrasi  Beras Instan Lidah Buaya

dengan berbagai perlakuan berkisar antara 134,7-186,7% . Pengaruh perlakuan

konsentrasi dan lama perendaman larutan lidah buaya terhadap perubahan daya

rehidrasi beras instan lidah buaya disajikan pada Gambar 7.

Gambar 7. Grafik Daya Rehidrasi akibat Perlakuan Lama Perendaman dan
Konsentrasi Lidah Buaya

Gambar 7 menunjukkan bahwa daya rehidrasi beras instan lidah buaya

cenderung meningkat dengan meningkatnya konsentrasi dan lama perendaman.

Perlakuan konsentrasi lidah buaya 60% dan lama perendaman 4 jam memiliki

daya rehidrasi tertinggi, sedangkan perlakuan konsentrasi lidah buaya 60% dan

lama perendaman 4 jam memiliki daya rehidrasi terendah.

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa faktor  konsentrasi dan lama

perendaman dengan lidah buaya tidak memberikan pengaruh nyata (a= 0,05)

terhadap daya rehidrasi beras instan lidah buaya. Antara kedua faktor tidak terjadi
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interaksi. Hasil uji BNT perlakuan konsentrasi dan lama perendaman terhadap

daya rehidrasi beras instan lidah buaya dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7. Rerata Daya Rehidrasi akibat Perlakuan Konsentrasi Perendaman
Lidah Buaya

Konsentrasi(%) Daya Rehidrasi (%) BNT 5%
40 154,96

2649,6050 163,23
60 172,18

Faktor konsentrasi larutan lidah buaya tidak memberikan pengaruh nyata

terhadap daya rehidrasi beras instan lidah buaya. Hal ini disebabkan karena lidah

buaya tidak mempengaruhi daya serap air saat proses rehidrasi. Proses rehidasi

lebih disebabkan karena struktur pati pada beras yang mampu mengikat air.

Menurut Wurzburg dalam Zulfiana (2008) menyatakan bahwa jumlah gugus

hidroksil dalam molekul pati sangat besar, sehingga mempunyai afinitas kuat

terhadap air atau kemampuan pati untuk menyerap air sangat besar.

Tabel 8. Rerata Daya Rehidrasi akibat Perlakuan Lama Perendaman Lidah
Buaya

Lama Perendaman
(Jam) Daya Rehidrasi(%) BNT 5%

2 143,67
2649,604 168,74

6 177,97

Faktor lama perendaman tidak memberikan pengaruh nyata terhadap daya

rehidrasi beras instan lidah buaya. Hal ini disebabkan karena lidah buaya tidak

mempengaruhi proses rehidrasi pada beras instan lidah buaya. Penyerapan air ke

dalam beras instan lidah buaya dipengaruhi oleh tingkat porositas. Semakin tinggi

porositas bahan, air yang terserap masuk akan semakin besar. Sosiawan (1996)
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menyebutkan bahwa pati yang telah tergelatinisasi dan dikeringkan dapat

menyerap kembali air dalam jumlah yang besar.

4.2.3 Analisa Organoleptik Nasi Instan Lidah Buaya

4.2.3.1 Rasa

Rerata rangking kesukaan panelis terhadap rasa nasi instan Lidah Buaya

berkisar antara 1,95 (tidak menyukai) sampai 3,45 (netral). Histogram kesukaan

panelis terhadap rasa  nasi instan lidah buaya akibat perlakuan konsentrasi larutan

perendam dan lama perendaman disajikan pada Gambar 8. Analisa ragam

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi larutan perendam dan lama

perendaman berpengaruh nyata (a=0,05) terhadap karakteristik rasa nasi instan.

Gambar 8. Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Rasa Nasi Instan

Keterangan Skala Kesukaan: 1 = Tidak Suka, 2 = Agak Tidak Suka, 3 = netral,
4 = Agak Suka, 5 = Suka

Gambar 8 menunjukkan bahwa nilai rerata tertinggi tingkat kesukaan

panelis terhadap rasa nasi instan lidah buaya diperoleh dari perlakuan konsentrasi

larutan perendam 60% dan lama perendaman adalah 4 jam. Nilai rerata terendah
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tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nasi instan lidah buaya diperoleh dari

perlakuan konsentrasi larutan perendam 60% dan lama perendaman adalah 2 jam.

Berdasarkan Analisa Uji Hedonik (Lampiran 7), konsentrasi larutan perendam

60% dan lama perendaman adalah 4 jam tidak berpengaruh nyata terhadap rasa

nasi instan lidah buaya. Hal tersebut dikarenakan rasa yang dihasilkan nasi instan

lidah buaya pada setiap perlakuan hampir sama, sehingga panelis kurang peka

dalam membedakan rasa nasi instan lidah buaya.

Rasa sangat dipengaruhi oleh komponen bahan penyusunnya. Rasa

didominasi oleh rasa nasi. Berdasarkan penilaian panelis, produk nasi instan lidah

buaya memiliki rasa manis seperti nasi pada umumnya. Hal ini menunjukkan

bahwa lidah buaya tidak mempengaruhi rasa. Menurut Almatsier (2009) glukosa,

sukrosa dan fruktosa merupakan gula-gula utama dari hasil perombakan pati,

komposisi dari gula-gula tersebut berpengaruh terhadap rasa. Fraktosa adalah gula

yang paling manis, bila tingkat kemanisan sakarosa dinilai dengan nilai 1 maka

tingkat kemanisan fruktosa adalah 1,7; glukosa 0,7; maltosa 0,4 dan laktosa 0,2.

4.2.3.2 Warna

Rerata rangking kesukaan panelis terhadap warna nasi instan lidah buaya

berkisar antara 1,7 (tidak menyukai) sampai 3,25 (netral). Histogram kesukaan

panelis terhadap warna nasi instan lidah buaya akibat perlakuan konsentrasi

larutan perendam dan lama perendaman disajikan pada Gambar 9. Analisa ragam

menunjukkan bahwa konsentrasi larutan perendam dan lama perendaman

berpengaruh nyata (a=0,05) terhadap karakteristik warna nasi instan lidah buaya.
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Gambar 9. Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Warna Nasi Instan

Keterangan Skala Kesukaan: 1 = Tidak Suka, 2 = Agak Tidak Suka, 3 = netral,
4 = Agak Suka, 5 = Suka

Gambar 9 menunjukkan bahwa nilai rerata tertinggi tingkat kesukaan

panelis terhadap warna nasi instan lidah buaya diperoleh dari perlakuan

konsentrasi larutan perendam 60% dan lama perendaman 4 jam. Nilai rerata

terendah tingkat kesukaan panelis terhadap warna nasi instan lidah buaya

diperoleh dari perlakuan perlakuan konsentrasi larutan perendam 40% dan lama

perendaman 2 jam serta konsentrasi larutan perendaman 60% dan lama

perendaman 2 jam. Berdasarkan Analisa Uji Hedonik (Lampiran 8), perlakuan

konsentrasi larutan perendam dan lama perendaman tidak berpengaruh nyata. Hal

tersebut dikarenakan perubahan warna tidak terlalu jelas, karena semua beras

terpengaruh warna lidah buaya sehingga warna nasi instan yang dihasilkan hampir

sama yaitu kekuningan.

Penilaian terhadap warna produk secara organoleptik menunjukkan tidak

adanya perbedaan secara signifikan untuk setiap perlakuan konsentrasi larutan

perendam dan lama perendaman. Hal ini disebabkan warna produk cenderung

kecoklatan. Terbentuknya warna gelap (coklat) pada nasi instan Lidah Buaya
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disebabkan oleh adanya reaksi Maillard yang terjadi selama pemasakkan.

Menurut Suniati (2011), proses pemanasan dapat menyebabkan terjadinya reaksi

Maillard antara gula pereduksi dari karbohidrat dengan asam amino (gugus amino

primer) dari protein yang menghasilkan melanoidin (berwarna coklat).

4.2.3.3 Aroma

Rerata rangking kesukaan panelis terhadap warna nasi instan lidah

buayaberkisar antara 2 (agak tidak menyukai) sampai 3,1 (netral). Histogram

kesukaan panelis terhadap warna nasi instan lidah buaya akibat perlakuan

konsentrasi larutan perendam dan lama perendaman disajikan pada Gambar 10.

Analisa ragam menunjukkan bahwa konsentrasi larutan perendam dan lama

perendaman berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap karakteristik warna nasi instan

lidah buaya.

Gambar 10. Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Aroma Nasi Instan

Keterangan Skala Kesukaan: 1 = Tidak Suka, 2 = Agak Tidak Suka, 3 = netral,
4 = Agak Suka, 5 = Suka
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Gambar 10 menunjukkan bahwa nilai rerata tertinggi tingkat kesukaan

panelis terhadap aroma nasi instan lidah buaya diperoleh dari perlakuan

konsentrasi larutan perendam 40% dan lama perendaman 6 jam. Nilai rerata

terendah tingkat kesukaan panelis terhadap aroma nasi instan lidah buaya

diperoleh dari perlakuan konsentrasi larutan perendam 40% dan lama perendaman

2 jam. Berdasarkan Analisa Uji Hedonik (Lampiran 9), perlakuan konsentrasi

larutan perendam dan lama perendaman tidak berpengaruh nyata. Hal ini dapat

dipengaruhi oleh suhu penyajian. Pada saat uji organoleptik nasi instan lidah

buaya, produk dalam keadaan bersuhu dingin sehingga respon panelis terhadap

aroma kurang kuat. Suniati (2011) menyatakan bahwa aroma merupakan salah

satu kriteria mutu bahan pangan. Aroma makanan banyak menentukan kelezatan

makanan tersebut. Aroma berhubungan langsung dengan panca indera yang dapat

dikenali bila berbentuk uap. Selain itu, reaksi kimia yang terjadi selama

pengolahan juga dapat dimungkinkan menghasilkan senyawa aroma. Menurut

Belitz and Grosch (1999), reaksi Maillard dapat menghasilkan senyawa aroma

yang disebut Furaneol.

4.2.3.4 Tekstur

Rerata rangking kesukaan panelis terhadap tekstur nasi instan lidah buaya

berkisar antara 1,9 (tidak menyukai) sampai 3,4 (netral). Histogram kesukaan

panelis terhadap tekstur nasi instan akibat perlakuan konsentrasi larutan perendam

dan lama perendaman disajikan pada Gambar 11. Analisa ragam menunjukkan

bahwa konsentrasi larutan perendam dan lama perendaman berpengaruh nyata

(α=0,05) terhadap karakteristik warna nasi instan lidah buaya.
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Gambar 11. Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Tekstur Nasi Instan

Keterangan Skala Kesukaan: 1 = Tidak Suka, 2 = Agak Tidak Suka, 3 = netral,
4 = Agak Suka, 5 = Suka

Gambar 11 menunjukkan bahwa nilai rerata tertinggi tingkat kesukaan

panelis terhadap aroma nasi instan lidah buaya diperoleh dari perlakuan

konsentrasi larutan perendam 60% dan lama perendaman 4 jam. Nilai rerata

terendah tingkat kesukaan panelis terhadap aroma nasi instan lidah buaya

diperoleh dari perlakuan perlakuan konsentrasi larutan perendam 50% dan lama

perendaman 6 jam. Berdasarkan Analisa Uji Hedonik (Lampiran 10), perlakuan

konsentrasi larutan perendam dan lama perendaman tidak berpengaruh nyata.

Berdasarkan hasil uji organoleptik terhadap tekstur, perlakuan konsentrasi

larutan perendam  dan lama perendaman tidak berpengaruh nyata terhadap tekstur

nasi instan. Dengan demikian perbedaan konsentrasi larutan perendam dan lama

perendaman memberikan kontribusi yang sama terhadap tekstur produk.
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4.3 Pemilihan Perlakuan Terbaik

Penentuan perlakuan terbaik beras dan nasi instan Lidah Buaya

menggunakan metode indeks efektifitas (De Garmo et al, 1984). Pemilihan

perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan bobot yang dibuat oleh panelis dan

dilanjutkan dengan membandingkan nilai produk dari setiap perlakuan. Perlakuan

yang memiliki nilai produk tertinggi merupakan perlakuan terbaik dan selanjutnya

dibandingkan dengan kontrol (beras dan nasi). Penentuan perlakuan terbaik

dilakukan terhadap dua parameter, yaitu fisik dan kimia, serta organoleptik.

Perlakuan terbaik parameter fisik dan kimia dapat dilihat pada Tabel 9, sedangkan

perlakuan terbaik parameter organoleptik dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 9. Perlakuan Terbaik Parameter Fisik dan Kimia

Parameter

Beras Instan
Lidah Buaya

(%) Beras(%)

Fisik Daya Rehidrasi(%) 186,7 195a

Kimia Kadar Protein(%) 9,55 7,13b

Sumber : a)  Suniati, 2011
b)  Anonymousi,2011

Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil perlakuan terbaik untuk parameter fisik

dan kimia yaitu perlakuan konsentrasi larutan perendam 60% dan lama

perendaman 4 jam. Berdasarkan Tabel 9 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat

beberapa perbedaan antara beras instan lidah buaya perlakuan terbaik dengan

kontrol. Kadar protein beras instan lidah buaya perlakuan terbaik lebih tinggi

dibandingkan dengan kontrol, sehingga dapat meningkatkan nilai gizi protein

pada nasi instan yang dihasilkan.
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Tabel 10. Perlakuan Terbaik Parameter Organoleptik

Parameter Tingkat Kesukaan
Nasi instan Lidah Buaya Nasi

Warna 3,25 Netral 4,55 Suka
Rasa 3,45 Netral 4,15 Suka

Aroma 3,10 Netral 4,40 Suka
Tekstur 3,40 Netral 4,05 Suka

Tabel 10 menunjukkan bahwa perlakuan terbaik untuk parameter

organoleptik terdapat pada perlakuan konsentrasi larutan perendam 60% dan lama

perendaman 4 jam. Berdasarkan Tabel 10 tersebut, nilai kesukaan panelis

terhadap nasi instan lidah buaya perlakuan terbaik masih lebih rendah

dibandingkan dengan kontrol. Pada analisa organoleptik warna nasi instan lebih

gelap dibandingkan dengan warna nasi kontrol sehingga berpengaruh terhadap

tingkat kesukaan panelis. Sedangkan untuk aroma agak kurang menyerupai aroma

nasi. Sedangkan untuk rasa dan tekstur tidak berubah. Secara umum nasi instan

lidah buaya dapat dikonsumsi bagi  konsumen.

4.4 Karakteristik Kimia dan Fisik Perlakuan Terbaik Beras Instan Lidah

Buaya

4.4.1 Komposisi Asam Amino

Bahan baku dari pembuatan nasi instan Lidah Buaya adalah beras IR-64

dengan direndam lidah buaya. Hasil analisa asam amino dengan menggunakan

HPLC menghasilkan data seperti terlihat dalam Tabel 12.
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Tabel 11. Hasil Analisa Asam amino Lidah Buaya, Beras, dan Perlakuan
Terbaik

Parameter
Lidah
Buaya
(%)*

Beras (%) Perlakuan Terbaik
(%)**

Asam Amino Non
Essensial
L-Sistein 0,66 0,723 0,817
L-Serin 2,06 0,470 0,562
L-Asam Aspartat 5,96 0,831 0,859
L-Asam Glutamat 5,64 1,675 1,723
L-Glicsin 1,96 0,404 0,447
L-Alanin 2,79 0,494 0,518
L-Arginin 5,88 0,836 0,763
L-Prolin 0,89 0,445 0,430

Asam Amino
Essensial
L-Valin 3,18 0,598 0,960
L-Histidin 2,37 0,260 0,272
L-Treonin 1,94 0,359 0,366
L-Metionin 0,53 0,183 0,948
L-Lisin HCl 3,08 0,504 0,574
L-Tirosin 1,91 0,220 0,218
L-Isoleusin 1,89 0,419 0,418
L-Leusin 5,61 0,824 0,796
L-Phenilalanin 2,85 0,569 0,511

* Sumber :Nwaoguikpe et al, (2010)
**Perlakuan terbaik diperoleh dari konsentrasi dan lama perendaman sebesar 60%
dan 4 jam.
_____  Asam Amino yang mengalami penurunan

4.4.1.1 Asam Amino Non Esensial

Pada Tabel 12 dapat diketahui bahwa nilai asam aspartat meningkat dari

0,831% menjadi 0,859%. Peningkatan ini disebabkan oleh lidah buaya yang

terserap ke dalam beras. Kandungan asam aspartat pada lidah buaya mencapai

5,96% dari berat protein pada lidah buaya dan sebagian diantaranya dapat terserap
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ke dalam beras melalui proses instanisasi beras. Almatsier (2009) menyatakan

bahwa asam aspartat ini memiliki fungsi yang penting dalam pembentukan asam

amino salah satu diantaranya ialah sebagai prekursor pembentukan aspargin.

Tabel 12 menunjukan adanya peningkatan nilai asam amino serin, dari

0,47% meningkat menjadi 0,562%. Hal ini menunjukkan bahwa asam amino serin

dari lidah buaya mampu diserap oleh partikel beras. Menurut  Almatsier (2009)

serin memiliki sifat hidrofilik sehingga mampu berikatan dengan rantai-rantai pati

maupun dengan rantai-rantai asam amino lain. Serin merupakan jenis asam amino

esensial bersyarat, artinya serin dapat disintesis dari asam amino lain atau

metebolit lain yang mengandung nitrogen. Serin sendiri dapat disintesis dari

glisin.

Menurut Almatsier (2009) asam glutamat merupakan pembentuk dari

glutamin yang sangat penting bagi tubuh. Asam glutamat sendiri dapat terbentuk

dari prolin. Pada Tabel 12 menunjukkan bahwa asam glutamat mengalami

peningkatan dari 1,675% menjadi 1,723%. Jumlah awal asam glutamat pada beras

pada dasarnya cukup tinggi demikian juga pada lidah buaya sehingga pada beras

instan Lidah Buaya jumlahnya juga tertinggi diantara asam amino lainnya.

L- Glisin pada beras instan Lidah Buaya mengalami peningkatan, yang

ditunjukkan pada Tabel 12. Pada Tabel 12 dapat diketahui bahwa kandungan L-

glisin pada beras sebesar 0,404% dan meningkat hinggga 0,447%. Peningkatan ini

dapat disebabkan karena kandungan serin yang cukup tinggi (0,562%). Serin

merupakan prekursor pembentukan glisin. Sehingga bila kandungan serin tinggi

maka dapat dikatakan kandungan glisin juga meningkat. Glisin memiliki
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kemampuan mengikat toxic dan mengubahnya menjadi bahan yang tidak

berbahaya (Almatsier, 2009).

Arginin pada beras instan mengalami penurunan jumlah dari 0,836%

menjadi 0,763%. Penurunan ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa

arginin dapat dibentuk dari glutamat dan aspartat, pada beras instan lidah buaya

jumlah aspartat dan glutamat cukup tinggi jadi seharusnya jumlah arginin juga

tinggi atau paling tidak mengalami peningkatan. Ketidaksesuaian ini dapat

disebabkan karena pada saat diuji sebagian arginin telah bereaksi dengan

kandungan kimia lain untuk membentuk NO, urea, ornithine, dan agmatine.

Meskipun kandungan arginin tidak meningkat hal tersebut tidak terlalu

berpengaruh karena arginin dapat disintesis oleh tubuh manusia (Tapiero, et al.

2002).

Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa jumlah alanin meningkat. Pada beras

jumlah alanin adalah 0,494% dan pada beras instan lidah buaya sebesar 0,518%.

Sedangkan jumlah pada lidah buaya adalah 2,79%. Menurut Doolittle (1989)

alanin memiliki sifat non polar, hal ini merupakan kebalikan dari sifat threonin

yang memiliki sifat polar. Hal ini menyebabkan alanin dari lidah buaya dapat

diikat threonin dari beras, sehingga jumlah alanin dapat meningkat.

Pada beras instan proline mengalami penurunan sama seperti pada arginin.

Jumlah proline pada beras sebesar 0,445% dan mengalami penurunan hingga

0,43%. Hal ini dapat disebabkan karena kandungan proline pada lidah buaya

memang sedikit dibandngkan asam amino yanglain yaitu 0,089%. Sehingga tidak

mampu terserap cukup banyak untuk meningkatkan jumlah proline pada beras

instan. sama seperti arginin proline juga terbuat dari glutamat (Almatsier, 2009)
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Pada beras instan kandungan sistein mengalami peningkatan. Jumlah asam

amino jenis sistein pada beras sebanyak 0,723% dan pada beras instan Lidah

Buaya sebanyak 0,817. Peningkatan ini dapat disebabkan karena sifat sistein yang

hidropilik sehingga mudah membentuk ikatan hidrogen. Selain itu menurut

Almatsier (2009) sistein dapat terbentuk dari methionin dan serin yang jumlahnya

cukup tinggi dalam beras instan sehingga jumlah sistein meningkat, karena jumlah

prekursornya tinggi (methionin dan serin).

4.4.1.2 Asam Amino Esensial

Isoleusin dalam penelitian ini mengalami penurunan meskipun hanya

sedikit. Jumlah isoleusin awal pada beras sebesar 0,419% dan pada beras instan

Lidah Buaya kandungan isoleusin sebesar 0,418%. Sedangkan jumlah awal

isoleusin pada lidah buaya sebesar 1,89%. Hal ini dapat disebabkan karena sifat

isoleusin yang hidrofobik sehingga sulit berikatan dengan air sehingga tidak dapat

masuk pada komponen beras (Nelson, et.al. 2000).

Zieve, et.al. (2010) mengatakan bahwa salah satu sifat lisin yaitu berperan

aktif dalam ikatan hidrogen dan sebagai katalis. Lisin dan arginin berbagi jalur

yang sama dalam proses sintesis, sehingga jumlah lisin dan arginin berbanding

terbalik. Ketika jumlah lisin meningkat maka jumlah arginin turun. Hal ini terjadi

pada beras instan lidah buaya ini. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 12 yang

menunjukkan asam amino jenis lisin telah mengalami peningkatan. Pada beras

jumlah lisin sebesar 0,504% dan meningkat hingga 0,574% pada beras instan

Lidah Buaya. Sedangkan pada lidah buaya jumlah awal lisin ialah sebesar 3,08%.
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Tabel 12 menunjukkan bahwa kandungan asam amino jenis leusin

mengalami penurunan yang cukup besar. Pada beras kandungan leusin sebesar

0,824% dan mengalami penurunan hingga jumlah leusin pada beras instan sebesar

0,796%. Sedangkan jumlah awal leusin pada lidah buaya sebesar 5,61%, jumlah

yang cukup besar dibandingkan dengan kandungan asam amino lain dalam lidah

buaya. Penurunan ini dapat disebabkan karena sifat leusin yang hidrofobik

sehingga kesulitan dalam berikatan dengan air dan akibatnya sulit masuk dalam

komponon-komponen beras (Creighton, 1993).

Fenilalanin pada beras dan beras instan Lidah Buaya juga mengalami

penurunan. Jumlah awal fenilalanin pada beras sebesar 0,569% dan pada beras

instan jumlahnya menurun hingga 0,511%. Jumlah awal fenilalanin pada lidah

buaya adalah 2,85%. Penurunan ini dapat disebabkan karena sifat fenilalanin yaitu

non polar dan hidrofobik sehingga sulit untuk membentuk ikatan dengan air

sebagai media dalam penyerapan lidah buaya oleh beras (Anonymousf, 2011).

Metionin mengalami peningkatan yang sangat drastis pada beras instan.

Pada beras jumlah metionin sebesar 0,183% dan pada beras instan sebesar 0,183%

padahal pada lidah buaya jumlah metionin hanya sebesar 0,53%. Peningkatan ini

dapat dikatakan terlalu drastis, karena semua asam amino lain peningkatan yang

terjadi tidak terlalu drastis padahal jumlah awal pada lidah buaya maupun beras

besar. Penyebab dari adanya penyimpangan ini tidak diketahui.

Pada Tabel 12 dapat diketahui bahwa tirosin mengalami penurunan

jumlah. Pada beras nilai tirosin sebesar 0,22% dan mengalami penurunan pada

beras instan Lidah Buaya sehingga jumlahnya menjadi 0,218%. Penurunan ini

diakibatkan karena jumlah awal pada lidah buaya juga sedikit yaitu sebesar
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1,91%. Selain itu menurut Almatsier (2009) tirosin dapat terbentuk dari

fenilalanin, sedangkan fenilalanin sendiri jumlahnya juga mengalami penurunan

sehingga tidak dapat meningkatkan produksi tirosin sehingga tirosin mengalami

penurunan jumlah.

Valine mengalami peningkatan yang tinggi dari jumlah pada beras sebesar

0,598% dan meningkat menjadi 0,96%. Peningkatan ini dapat disebabkan karena

jumlah awal dari jumlah valine dalam lidah buaya cukup tinggi yaitu sebesar

3,18%. Selain itu valine bersifat nonpolar sehingga dapat berikatan dengan asam

amino lain yang bersifat polar. Valine termasuk dalam jenis asam amino esensial

yaitu asam amino yang didapatkan tubuh dari luar tubuh manusia atau dengan

kata lain tubuh tidak dapat mensintesis asam amino jenis ini (Almatsier, 2009).

Histidin dalam beras instan Lidah Buaya juga mengalami peningkatan,

pada beras jumlah histidin sebesar 0,26% sedangkan pada beras instan lidah buaya

jumlah histidin adalah 0,272%. Peningkatan ini dapat disebabkan karena jumlah

proton yang ada pada histidin. Dengan kandungan proton pada histidin tersebut

maka histidin dalam lidah buaya dapat terserap pada beras sehingga jumlah

histidin pada beras instan lidah buaya meningkat (Anonymousg,2011).

Treonin yang terdapat pada beras mengalami peningkatan pada beras

instan lidah buaya. Jumlah treonin pada beras sebanyak 0,359% dan pada beras

instan lidah buaya sebanyak 0,366%. Pada lidah buaya sendiri jumlah threonin

sebanyak 1,94%. Menurut Dawson, (1959) peningkatan ini dapat disebabkan

adanya sifat polar pada treonin sehingga dapat membentuk ikatan hidrogen

dengan komponen yang ada pada lidah buaya dan meningkatkan jumlah threonin

pada beras instan lidah buaya meskipun tidak banyak.
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4.4.2 Scanning Electron Microscope (SEM)

Analisa fisik dengan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM)

dilakukan pada permukaan beras instan lidah buaya dan pada beras instan tanpa

perlakuan es kering dan lidah buaya, yang selanjutnya disebut kontrol negatif.

Perlakuan terbaik 2000x (A) Kontrol negatif 2000x (B)

Perlakuan terbaik 1000x (C) Kontrol Negatif 1000x (D)
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Potongan melintang Perlakuan Terbaik (E) Potongan melintang Kontrol Negatif (F)

Gambar 12. Hasil Analisa Scanning Electron Microscope

Pada Gambar 12. A dan B dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan yang

cukup mencolok. Pada Gambar 12. A terlihat bahwa permukaan beras telah

mengembang akibat proses gelatinisasi. Sedangkan pada Gambar 12. B

permukaan beras masih belum mengembang dan masih bergabung antara yang

satu dengan yang lain. Pada Gambar 12. B juga terlihat bahwa pada

permukaannya sudah terdapat pecahan melintang yang menunjukkan kalau pati

belum tergelatnisasi sempurna. Hal ini disebabkan karena penggunaan es kering

pada proses instanisasi. Adanya es kering menyebabkan proses gelatinisasi pati

lebih cepat. Menurut Estiasih (2006) pati memiliki afinitas yang tinggi terhadap

air, sehingga air yang telah terikat oleh rantai-rantai polisakarida sulit untuk

dibekukan sehingga menyebabkan proses gelatinisasi yang terjadi terhambat. Tapi

dengan suhu es kering yang cukup rendah maka air yang terperangkap dapat

membeku sehingga mempercepat proses gelatinisasi.

Pengaruh es kering ini juga terlihat pada Gambar 12. C dan D. Pada

Gambar 12. C dan D terlihat adanya garis putih melintang, garis melintang

tersebut diperkirakan adalah pati yang belum tergelatinisasi sempurna, yang masih
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dalam bentuk gel dan belum mengembang. Pada Gambar 12. C garis tersebut

hanya sedikit dan pada Gambar 12. D lebih banyak dan lebih besar. Gelatinisasi

itu sendiri adalah perubahan yang terjadi pada granula pada waktu mengalami

pembengkakan yang luar biasa dan tidak dapat kembali ke bentuk semula.

Gelatinisasi juga disebut sebagai peristiwa koagulasi koloid dengan ikatan rantai

polimer atau penyerapan zat terlarut yang membentuk jaringan tiga dimensi yang

tidak terputus sehingga dapat mengakibatkan terperangkapnya air dan terhentinya

aliran zat cair yang ada di sekelilingnya kemudian mengalami proses

pengorientasian partikel (Meyer, 1973).

Gambar 12. E dan F memperlihat garis putih yang diperkirakan sebagai

pati yang belum tergelatinisasi. Namun pada Gambar 12. E pati yang belum

tergelatinisasi sempurna tersebut lebih sedikit dan lebih halus. Permukaan pada

Gambar 12. E terlihat lebih halus, hal ini menunjukkan bahwa porositas pada

Gambar 12. E lebih tinggi daripada gambar 12. F. Pada Gambar 12. F,

permukaannya masih terlihat kasar sehingga dapat terlihat bahwa porositasnya

lebih rendah dibanding Gambar 12. E. Menurut Turnawanto (2010) semakin

tinggi tingkat porositas maka kemampuan rehidrasi suatu bahan juga meningkat.

Dengan porositas yang lebih tinggi maka kemampuan mengikat air juga

lebih tinggi. Dan semakin tinggi kemampuan bahan mengikat air maka tekstur

bahan juga menjadi lebih empuk. Hal ini ditunjukkan dengan analisa organoleptik

yang telah dilaksanakan.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Faktor lama perendaman lidah buaya terhadap beras berpengaruh nyata

terhadap kadar protein dan tidak berpengaruh nyata terhadap daya rehidrasi.

Demikian juga dengan konsentrasi perendaman lidah buaya terhadap beras tidak

berpengaruh nyata terhadap daya rehidrasi dan berpengaruh nyata terhadap kadar

protein. Pada uji kadar asam amino rata-rata asam amino mengalami peningkatan

dan pada uji SEM (Scanning Electron Microscope) sampel mengalami perbedaan

antara penggunaan es kering dengan yang menggunakan Freezer.

Perlakuan terbaik fisik dan kimia diperoleh dari lama perendaman 4 jam

dan konsentrasi perendaman 60%. Komposisi fisik dan kimia beras instan

perlakuan terbaik yaitu daya rehidrasi sebesar 186,7%, kadar protein 9,55%.

Perlakuan terbaik parameter organoleptik diperoleh dari konsentrasi larutan

perendam lidah buaya 60% dan lama perendaman 4 jam. Nilai kesukaan panelis

nasi instan Lidah Buaya meliputi warna 3,25 (netral), rasa 3,45 (netral), aroma 3,1

(netral), tekstur 3,4 (netral).

Pada uji kadar asam aminoyang dilakukan pada perlakuan terbaik yaitu

pada konsentrasi perendaman 60% dan lama perendaman 4 jam, asam amino jenis

Arginin, Tirosin, Isoleusin, Leusin, Fenilalanin mengalami penurunan, sedangkan

untuk penurunan terbanyak ada pada Arginin yaitu sebesar  0,836% menjadi

0,763%. Sedangkan asam amino jenis Asam Aspartat, Asam Glutamat, Serin,

Glisin, Histidin, Threonin, Alanin, Prolin, Sistein, Valin Metionin, Lisin

60
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mengalami peningkatan jumlah. Peningkatan terbesar ada pada asam amino jenis

Metionin yaitu sebesar 0,183% menjadi 0,948%.

5.2 Saran

Nasi instan Lidah Buaya yang dihasilkan memiliki warna yang sedikit

keruh dibandingkan kontrol sehingga perlu adanya optimasi dalam proses

pengeringan untuk memperbaiki warna pada nasi instan lidah buaya. Penggunaan

oven pengering dengan suhu dapat dikontrol mungkin dapat memperbaiki warna

pada nasi instan lidah buaya. Nasi instan lidah buaya juga diharapkan memiliki

pengemas yang tepat dan daya simpan yang diketahui.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur Analisa

1. Kadar Protein Metode Makro Kjedahl (AOAC, 1999)

- Sampel ditimbang sebanyak 1 gram atau kurang dari 1 gram bila sampel mengandung

banyak protein.

- Dimasukkan ke dalam labu Kjedahl dan ditambahkan ½ tablet Kjedahl.

- Ditambahkan 20 ml H2SO4 pekat (dilakukan di ruang asam).

- Larutan dipanaskan (didestruksi) selama ± 45 menit atau sampai larutan jernih.

- Didinginkan selama 30 menit, kemudian ditambahkan ± 25 ml aquades dan 3 tetes indikator

PP.

- Tabung erlenmeyer 250 ml yang berisi 20 ml larutan H2BO3 dan 5 tetes indikator metil

merah diletakkan di bawah kondensor. Ujung kondensor harus terendam larutan H2BO3

(asam borat)

- Ditambahkan larutan NaOH 45% (kemurnian teknis), kemudian dilakukan destilasi selama

3 menit sampai tertampung destilat pada erlenmeyer.

- Destilat dititrasi dengan larutan standar HCl 0,1 N sampai terjadi perubahan warna menjadi

merah muda.

- Perhitungan kadar protein adalah sebagai berikut:

(ml HCl sampel – ml HCl blanko) × N HCl × 14,008 × 100

% N =  _______________________________________________

berat sampel (mg)

% protein = %N × faktor konversi (6,25)
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2. Daya Rehidrasi (Ranganna, 1977)

Pengukuran daya rehidrasi dilakukan dengan cara memasukkan beras instan sebanyak 1 gram

ke dalam 100 ml air mendidih selama 5 menit, kemudian disaring.

Berat setelah rehidrasi – Berat sebelum rehidrasi

Daya Rehidrasi = × 100%

Berat sebelum rehidrasi

3. Kadar  Asam Amino Metode HPLC (Sudarmadji, 2007)

 Sampel ditimbang sebanyak 50gram, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang

bertutup ulir (dengan volume 10-15ml), tambahkan 4ml HCl 6N

 Alirkan gas nitrogen selama satu menit ke dalam tabung diatas untuk menghilangkan

udara dalam tabung tersebut, kemudian tutup rapat-rapat.

 Panaskan campuran dalam oven selama 24jam pada temperatur 110oC

 Setelah dingin tutup tabung reaksi dibuka, dituang isinya ke dalam botol alas bulat

50ml, tabung reaksi dicuci bekasnya beberapa kali dengan HCl 0,01 N

 Semua campuran diuapkan dalam rotary evaporator sampai kering dengan temperatur

pemanas kurang lebih 40oC, ditambahkan 2ml NaOH 0,01 N, dibiarkan dalam

keadaan terbuka pada temperatur kamar selama sekitar 4 jam, ditambahkan 6 ml HCl

0,02 N, kemudian encerkan larutan ini dengan eluen HPLC yang memiliki pH paling

rendah sehingga volumenya menjadi 25ml.

 Sampel diambil 20µl dan diinjeksikan ke dalam alat HPLC yang telah disiapkan.

4. SEM (Scanning Electron Microscope)

 Sampel dibersihkan dan dipotong melintang.

 Setelah itu dimasukkan ke dalam alat SEM lalu ditutup.
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 Kemudian sampel disinari dengan electron, lalu gambar akan diproyeksikan ke dalam

komputer yang tersambung dengan alat.

 Gambar dipilih berdasarkan besar perbesaran sesuai dengan yang diinginkan.

5. Uji Organoleptik Hedonic Scale Scoring (Meilgaard et al, 1999)

Uji sensoris yang dilakukan meliputi rasa, aroma, tekstur dan warna. Pengujian penggunakan

uji skala hedonik yang terdiri dari 5 nilai dengan 5 pernyataan yaitu:

1 = sangat tidak suka

2 = tidak suka

3 = agak suka

4 = suka

5 = sangat suka

Pengujian dilakukan dengan menyodorkan secara acak 5 macam sampel yang masing-masing

telah diberi kode berbeda kepada 20 panelis. Selanjutnya panelis diminta memberikan

penilaian terhadap sampel sesuai skala hedonik yang ada.
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Lampiran 2. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo et al, 1984)

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode indeks efektifitas dengan

prosedur pembobotan, sebagai berikut:

a. Mengelompokkan parameter

Parameter-parameter fisik dan kimia dikelompokkan terpisah dengan parameter organoleptik.

b. Memberi bobot 0-1 pada setiap parameter pada masing-masing kelompok.

Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan setiap parameter dalam

mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen yang diwakili oleh panelis.

Nilai total setiap parameter

Pembobotan =

Nilai total parameter

c. Menghitung Nilai Efektifitas (NE)

Np – Ntj

NE =

Ntb – Ntj

Keterangan :  NE = Nilai Efektifitas

Np = Nilai Perlakuan

Ntj = Nilai Terjelek

Ntb = Nilai Terbaik

d. Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, maka nilai terendah sebagai

nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk parameter dengan nilai

semakin kecil semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah

sebagai nilai terbaik.

e. Menghitung Nilai Produk (NP)

Nilai Produk diperoleh dari perkalian Nilai Efektifitas dengan bobot nilai.



68

f. Menjumlahkan Nilai Produk dari semua parameter pada tiap kelompok. Kelompok yang

mempunyai Nilai Produk tertinggi adalah perlakuan terbaik pada parameter.

g. Kelompok terbaik dipilih dengan perlakuan yang memiliki Nilai Produk tertinggi untuk

parameter organoleptik.
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Lampiran 3. Contoh Format Uji Daya Terima: Hedonic Scale Test

Nama :

Tanggal pengujian :

Produk yang diuji : Nasi Instan

Instruksi : Di hadapan Anda disajikan 9 produk Nasi Instan. Nyatakan penilaian Anda

terhadap mutu Nasi Instan meliputi rasa, warna, aroma dan tekstur dengan menggunakan

kriteria penilaian sebagai berikut:

1 = sangat tidak suka

2 = tidak suka

3 = netral

4 = suka

5 = sangat suka

Kode Produk Rasa Warna Aroma Tekstur

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kontrol

Komentar/saran:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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Lampiran 4. Lembar Penentuan Terbaik

Nama :

Tanggal pengujian :

Produk yang diuji : Nasi Instan

Parameter Organoleptik

Berikut ini disajikan tabel parameter organoleptik yang meliputi rasa, warna,aroma dan

tekstur. Saudara diminta mengurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap produk

Nasi Instan, dari paling kurang penting sampai paling penting (1-4) menurut penilaian

Saudara.

Parameter Nilai kepentingan

Rasa

Warna

Aroma

Tekstur

Parameter Fisik dan Kimia

Berikut ini disajikan tabel parameter fisik dan kimia yang meliputi kadar protein, daya

rehidrasi, kadar asam amino dan uji SEM. Saudara diminta mengurutkan berdasarkan tingkat

kepentingannya terhadap produk Nasi Instan, dari paling kurang penting sampai paling

penting (1-4) menurut penilaian Saudara.

Parameter Nilai kepentingan

Kadar Protein

Daya Rehidrasi

Kadar Asam Amino

SEM



Lampiran 11. Data Penentuan Perlakuan Terbaik terhadap Parameter Organoleptik

P1K1 P1K2 P1K3 P2K1 P2K2 P2K3 P3K1
warna 2,1 2,25 2,1 2,5 1,9 3,25 2,15
rasa 2,15 2,25 2,05 2,25 1,95 3,45 2,25
aroma 2,4 2,35 2,4 2,4 2,15 2,15 2,3
tekstur 2,25 2,05 2 2,45 2,1 3,4 2,15

NE NP NE NP NE NP
warna 0,255 0,258065 0,065806 0,354839 0,090484 0,258065 0,065806
rasa 0,25 0,133333 0,033333 0,2 0,05 0,066667 0,016667
aroma 0,265 0,363636 0,096364 0,318182 0,084318 0,363636 0,096364
tekstur 0,23 0,233333 0,053667 0,1 0,023 0,066667 0,015333
total 1 0,24917 0,247802 0,19417

Lampiran 12. Data Penentuan Perlakuan Terbaik terhadap Parameter Fisik dan Kimia

L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1
Daya Rehidrasi 134,1667 149,0667 147,7667 156,6667 162,8667 186,7 174,0667

Parameter
Perlakuan

Parameter Nilai Kombinasi Perlakuan

Parameter Bobot P1K1 P1K2 P1K3

Daya Rehidrasi 134,1667 149,0667 147,7667 156,6667 162,8667 186,7 174,0667
Kadar Protein 9,276667 9,29 9,316667 9,356667 9,42 9,55 9,4
Total 143,4434 158,3567 157,0834 166,0234 172,2867 196,25 183,4667

NE NP NE NP NE NP
Waktu Rehidrasi 0,5 0 0 0,258883 0,129442 0,258883 0,129442
Kadar Protein 0,5 0 0 0,04878 0,02439 0,146341 0,073171
Total 1 0 0,153832 0,202612

Parameter Bobot L1K1 L1K2 L1K3



Nilai Nilai
P3K2 P3K3 Terbaik Terjelek

1,7 1,75 3,25 1,7 1,55
2,1 1,95 3,45 1,95 1,5
3,1 2 3,1 2 1,1
1,9 2,15 3,4 1,9 1,5

NE NP NE NP NE NP NE NP NE
0,516129 0,131613 0,129032 0,032903 1 0,255 0,290323 0,074032 0

0,2 0,05 0 0 1 0,25 0,2 0,05 0,1
0,363636 0,096364 0,136364 0,036136 0,136364 0,036136 0,272727 0,072273 1
0,366667 0,084333 0,133333 0,030667 1 0,23 0,166667 0,038333 0

0,36231 0,099706 0,771136 0,234638

L3K2 L3K3
177,7667 182,1 186,7 134,1667 52,5333

P2K1 P2K2 P2K3 P3K1

Perlakuan
Nilai TerbaikNilai Terjelek Selisih

P3K2

Selisih

177,7667 182,1 186,7 134,1667 52,5333
9,453333 9,533333 9,55 9,276667 0,273333

187,22 191,6333 196,25 143,4434 52,80663

NE NP NE NP NE NP NE NP NE
0,4283 0,21415 0,54632 0,27316 1 0,5 0,759518 0,379759 0,82995

0,292683 0,146341 0,52439 0,262195 1 0,5 0,45122 0,22561 0,646341
0,360491 0,535355 1 0,605369

L2K3 L3K1 L3K2L2K1 L2K2



NP NE NP
0 0,032258 0,008226

0,025 0 0
0,265 0 0

0 0,166667 0,038333
0,29 0,046559

P3K2 P3K3

NP NE NP
0,414975 0,912436 0,456218
0,323171 0,939024 0,469512
0,738146 0,92573

L3K2 L3K3



Lampiran 5. Data Analisa Kadar Protein

Kadar Protein bahan baku

Bahan baku Kadar protein (%)

Beras 7,2

Tabel Data

Konsentrasi
lama perendaman

Jumlah Rerata
ul 1 ul 2 ul 3

2jam

40% 9,27 9,25 9,31 27,83 9,276666667

50% 9,28 9,26 9,33 27,87 9,29

60% 9,3 9,29 9,36 27,95 9,316666667

4jam

40% 9,33 9,39 9,35 28,07 9,356666667

50% 9,4 9,45 9,41 28,26 9,42

60% 9,52 9,58 9,55 28,65 9,55

6jam

40% 9,4 9,38 9,42 28,2 9,4

50% 9,46 9,42 9,48 28,36 9,453333333

60% 9,54 9,5 9,56 28,6 9,533333333

Jumlah 84,5 84,52 84,77 253,79

rerata 9,388888889 9,391111111 9,418888889 253,79 84,59666667



Tabel 2 Arah

Tabel 2 Arah

KONSENTRASI
LAMA

JUMLAH RERATA
L1 L2 L3

K1 27,83 28,07 28,2 84,1 9,344444444

K2 27,87 28,26 28,36 84,49 9,387777778

K3 27,95 28,65 28,6 85,2 9,466666667

JUMLAH 83,65 84,98 85,16 253,79

RERATA 9,294444444 9,442222222 9,462222222 9,39962963

Tabel Analisa Ragam

tabel anova

sk db jk kt fhit ftabel 5% ftabel 1% Notasi

ulangan 2 0,00502963 0,002515 3,380212 3,63 6,23 tn

perlakuan 8 0,23896296 0,02987 40,14935 2,59 3,89 *

l 2 0,06911852 0,034559 46,45177 3,63 6,23 *

K 2 0,15116296 0,075581 101,5905 3,63 6,23 *

Lk 4 0,01868148 0,00467 6,277536 3,01 4,77 *

Galat 16 0,0119037 0,000744

Total 28 0,2558963



Uji BNT

Uji BNT K

9,344444 9,387777778 9,466667 KTG BNT 0,05%

9,344444 0 tn *

0,000743981 0,0472140549,387778 0 *

9,466667 0

notasi A a b

Uji BNT L

9,294444 9,442222222 9,462222 KTG BNT 0,05%

9,294444 0 * *

0,000743981 0,0472140549,442222 0 tn

9,462222 0

notasi A b b

Nilai 9,27667 9,29 9,31667 9,35667 9,4 9,42 9,45 9,53 9,55 rp (jnd) s rp (jnt)
L1K1 9,276 0 tn tn * * * * * * 3

0,0222708

0,06681234
L1K2 9,29 0 tn tn * * * * * 3,15 0,07015296
L1K3 9,317 0 tn * * * * * 3,23 0,07193462
L2K1 9,357 0 tn tn tn * * 3,3 0,07349357
L2K2 9,4 0 tn tn * * 3,34 0,07438441
L2K3 9,42 0 tn * * 3,37 0,07505253
L3K1 9,45 0 * * 3,39 0,07549795
L3K2 9,53 0 tn 3,41 0,07594336
L3K3 9,55 0 3,43 0,07638878

Notasi a Ab ab bc cd cd d e e
Perlakuan L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L3K1 L2K2 L3K2 L3K3 L2K3



Lampiran 6. Data Analisa Daya Rehidrasi

Tabel Data

Konsentrasi
lama perendaman

Jumlah Rerata
ul 1 ul 2 ul 3

2jam

40% 130 132,5 140 402,5 134,1666667

50% 150 145 152,2 447,2 149,0666667

60% 148,3 140 155 443,3 147,7666667

4jam

40% 159 157 154 470 156,6666667

50% 166 160 162,6 488,6 162,8666667

60% 189 185 186,1 560,1 186,7

6jam

40% 177 170,2 175 522,2 174,0666667

50% 180 178,3 175 533,3 177,7666667

60% 185 183 178,3 546,3 182,1

Jumlah 1484,3 1451 1478,2 4413,5 1471,166667

Rerata 164,9222 161,2222 164,2444 490,3888889 163,462963



Tabel 2 Arah

Tabel 2 Arah

KONSENTRASI
LAMA

JUMLAH RERATA
L1 L2 L3

K1 402,5 470 522,2 1394,7 154,9667

K2 447,2 488,6 533,3 1469,1 163,2333

K3 443,3 560,1 546,3 1549,7 172,1889

JUMLAH 1293 1518,7 1601,8 4413,5

RERATA 143,6666667 168,7444444 177,9777778 163,463

Tabel Aneka Ragam

tabel anova

sk db jk kt fhit ftabel 5% ftabel 1% notasi

ulangan 2 69,84962963 139,6992593 0,03884 3,63 6,23 tn

perlakuan 8 7688,336296 61506,69037 17,10062 2,59 3,89 *

l 2 1335,434074 2670,868148 0,742578 3,63 6,23 tn

k 2 5674,205185 11348,41037 3,155182 3,63 6,23 tn

lk 4 678,697037 2714,788148 0,754789 3,01 4,77 tn

galat 16 224,797037 3596,752593

total 28 7982,982963



Tabel Uji BNT

Uji BNT K

154,9667 163,2333 172,1889 KTG

BNT

0,05%

154,9667 0 tn tn

3596,753 2649,6077163,2333 0 tn

172,1889 0

notasi a a a

Uji BNT L

143,6667 168,7444 177,9778 KTG

BNT

0,05%

143,6667 0 tn tn

3596,753 2649,608168,7444 0 tn

177,9778 0

notasi a a a



Lampiran 7. Data Organoleptik Rasa Nasi instan

Panelis L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1 L3K2 L3K3
A 2 2 2 2 1 3 2 2 3
B 2 1 2 3 2 4 2 2 1
C 3 3 2 3 2 4 3 3 2
D 3 3 2 3 2 4 2 2 1
E 2 2 2 1 2 3 2 2 1
F 3 3 3 2 2 4 3 3 3
G 1 1 2 2 1 3 2 2 1
H 2 2 1 2 1 3 1 1 2
I 1 2 2 1 3 4 3 2 2
J 1 1 1 1 2 2 1 1 1
K 3 3 3 3 3 4 3 3 2
L 2 1 2 2 1 3 2 2 1
M 3 3 2 3 2 3 2 2 3
N 1 1 1 2 2 3 2 1 1
O 2 3 3 4 2 4 3 2 3
P 1 3 2 2 2 4 3 2 3
Q 2 2 3 2 2 3 2 1 2
R 2 2 1 1 2 4 2 3 1
S 3 3 2 3 3 4 3 3 3
T 4 4 3 3 2 3 2 3 3
Total 43 45 41 45 39 69 45 42 39
Rerata 2,15 2,25 2,1 2,3 1,95 3,5 2,25 2,1 2

Skala Kesukaan X L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1 L3K2 L3K3 ∑ƒ ∑ƒx ∑ƒx²

5= Suka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 = Agak Suka 1 1 1 0 1 0 10 0 0 0 13 13 13
3= Netral 0 6 8 5 7 3 9 7 6 7 58 0 0
2 = Agak Tidak
Suka -1 8 6 11 8 13 1 11 10 5 73 -73 73
1= Tidak Suka -2 5 5 4 4 4 0 2 4 8 36 -72 144

Total ∑ƒ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180

∑ƒx -17 -15 -19 -15 -21 9 -15 -18 -21
-

132
∑ƒx² 230

Rerata Σfx/Σf -0,9 -0,8 -0,95 -0,75 -1,05 0,45 -0,8 -0,9 -1,05



Sumber
Keragaman dB JK KT

F
hitung

F tabel
0.05 Notasi

Total 179 133,2 0,74
7,2684 1,99 *Perlakuan 8 33,8 4,23

Galat 171 99,4 0,58

FK 96,8



Lampiran 8 Data Organoleptik Warna Nasi instan

Panelis L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1 L3K2 L3K3
A 2 3 2 2 1 3 2 2 2
B 4 4 3 2 2 4 2 2 3
C 3 3 3 2 3 3 2 2 1
D 3 3 2 3 2 4 3 2 3
E 2 3 3 2 3 3 2 1 2
F 3 4 3 4 2 4 3 2 2
G 1 1 2 2 2 4 3 2 1
H 2 2 2 3 2 4 3 2 2
I 3 2 2 3 2 3 3 2 2
J 1 1 1 1 2 3 2 2 1
K 3 3 3 2 1 3 2 2 3
L 1 2 1 3 2 3 2 1 2
M 2 1 2 3 3 3 2 1 2
N 1 1 2 3 2 3 2 2 1
O 1 1 2 3 2 3 1 1 2
P 2 2 2 3 2 3 2 2 1
Q 3 3 1 3 2 3 1 1 1
R 2 3 3 2 1 3 3 2 1
S 2 2 1 2 1 3 1 1 2
T 1 1 2 2 1 3 2 2 1
Total 42 45 42 50 38 65 43 34 35
Rerata 2,1 2,25 2,1 2,5 1,9 3,3 2,15 1,7 1,8

Skala Kesukaan X L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1 L3K2 L3K3 ∑ƒ ∑ƒx ∑ƒx²

5= Suka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 = Agak Suka 1 1 2 0 1 0 5 0 0 0 9 9 9
3= Netral 0 6 7 6 9 3 15 6 0 3 55 0 0
2 = Agak Tidak
Suka -1 7 5 10 9 12 0 11 14 9 77 -77 77
1= Tidak Suka -2 6 6 4 1 5 0 3 6 8 39 -78 156

Total ∑ƒ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180

∑ƒx -18 -15 -18 -10 -22 5 -17 -26 -25
-

146
∑ƒx² 242

Rerata Σfx/Σf -0,9 -0,8 -0,9 -0,5 -1,1 0,25 -0,9 -1,3 -1,25



Sumber Keragaman
dB JK KT F hitung

F tabel
0.05 Notasi

Total 179 123,5778 0,690379
8,505939 1,99 *Perlakuan 8 35,17778 4,397222

Galat 171 88,4 0,516959

FK=C 118,4222



Lampiran 9 Data Organoleptik Aroma Nasi instan

Panelis L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1 L3K2 L3K3
A 4 4 4 4 1 1 4 4 3
B 2 3 4 3 2 3 2 3 3
C 3 3 2 2 4 4 3 4 4
D 3 2 2 2 2 2 2 3 1
E 3 2 2 3 3 2 3 3 2
F 3 2 2 1 2 3 2 3 3
G 3 3 2 3 2 3 1 3 2
H 4 4 4 2 1 3 4 4 4
I 3 4 4 2 2 2 2 4 3
J 3 3 3 3 3 3 3 3 3
K 3 2 2 3 1 1 2 3 1
L 1 1 2 3 2 3 2 3 1
M 1 3 3 3 2 1 2 3 2
N 2 1 3 2 3 1 2 2 1
O 2 2 2 2 2 2 2 2 2
P 1 2 1 3 2 1 2 3 1
Q 1 1 2 2 3 1 2 4 1
R 2 2 2 1 1 2 2 3 1
S 1 1 1 2 2 3 2 2 1
T 3 2 1 2 3 2 2 3 1
Total 48 47 48 48 43 43 46 62 40
Rerata 2,4 2,35 2,4 2,4 2,15 2,2 2,3 3,1 2

Skala Kesukaan X L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1 L3K2 L3K3 ∑ƒ ∑ƒx ∑ƒx²

5= Suka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 = Agak Suka 1 2 3 4 1 1 1 2 5 2 21 21 21
3= Netral 0 9 5 3 8 5 7 3 12 5 57 0 0
2 = Agak Tidak
Suka -1 4 8 10 9 10 6 14 3 4 68 -68 68
1= Tidak Suka -2 5 4 3 2 4 6 1 0 9 34 -68 136

Total ∑ƒ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180
∑ƒx -12 -13 -12 -12 -17 -17 -14 2 -20 -115
∑ƒx² 225

Rerata Σfx/Σf -0,6 -0,65 -0,6 -0,6 -0,85 -0,9 -0,7 0,1 -1



Sumber Keragaman
dB JK KT F hitung

F tabel
0.05 Notasi

Total 179 151,5278 0,846524
2,431735 1,99 *Perlakuan 8 15,47778 1,934722

Galat 171 136,05 0,795614

FK 73,47222



Lampiran 10 Data Organoleptik Tekstur Nasi instan

Panelis L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1 L3K2 L3K3
A 2 2 1 1 2 3 2 2 2
B 2 3 4 3 1 4 4 1 4
C 2 2 1 3 2 4 1 2 3
D 2 2 2 3 2 3 3 3 3
E 2 2 3 1 2 3 2 1 1
F 3 2 2 3 2 4 1 3 2
G 2 3 2 3 3 4 1 2 3
H 3 3 2 3 3 3 2 2 3
I 1 1 2 3 3 4 3 2 1
J 3 2 3 1 1 4 4 1 3
K 2 2 1 3 2 3 2 2 1
L 2 2 1 2 2 3 1 2 2
M 2 2 3 3 3 4 2 1 2
N 1 1 2 3 2 3 2 2 1
O 2 2 1 3 2 3 2 2 2
P 3 2 3 2 2 4 3 3 2
Q 2 2 2 2 2 2 2 2 2
R 3 2 1 1 2 3 1 1 2
S 3 2 1 3 2 3 2 2 1
T 3 2 3 3 2 4 3 2 3
Total 45 41 40 49 42 68 43 38 43
Rerata 2,25 2,05 2 2,5 2,1 3,4 2,15 1,9 2,2

Skala
Kesukaan X L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1 L3K2 L3K3 ∑ƒ ∑ƒx ∑ƒx²

5= Suka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 = Agak
Suka 1 0 0 1 0 0 9 2 0 1 13 13 13
3= Netral 0 7 3 5 13 4 10 4 3 6 55 0 0
2 = Agak
Tidak Suka -1 11 15 7 3 14 1 9 12 8 80 -80 80
1= Tidak
Suka -2 2 2 7 4 2 0 5 5 5 32 -64 128

Total ∑ƒ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180
∑ƒx -15 -19 -20 -11 -18 8 -17 -22 -17 -131
∑ƒx² 221

Rerata
Σfx/Σf -0,8 -1 -1 -0,6 -0,9 0,4 -0,9 -1,1 -0,85



Sumber Keragaman dB JK KT F hitung F tabel 0.05 Notasi

Total 179 125,6611 0,702017
7,46027912 1,99 *Perlakuan 8 32,51111 4,063889

Galat 171 93,15 0,544737

FK 95,338889
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