
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Beras Tiruan 

  Beras tiruan merupakan salah satu bentuk diversifikasi makanan pokok 

yang diolah dari bahan baku berbasis karbohidrat dengan penambahan zat-zat 

tertentu untuk memperbaiki kualitas makanan pokok. Pangan olahan 

pengganti beras, adalah semua jenis olahan pangan yang menggunakan bahan 

baku non-beras, dapat berupa makanan pokok, makanan ringan, atau bentuk 

olahan lainnya, yang apabila dikonsumsi dapat menggantikan beras dalam hal 

kecukupan kalori, pemenuhan jumlah protein, Fe, dan Ca (Harijono, 2001). 

Proses pembuatan beras analog berdasarkan US patent no 5403606 

meliputi tahap pencampuran komponen pati, hidrokoloid, dan bahan lain, 

pengulenan dengan menggunakan air hingga mencapai kadar air 25-55%, 

pencetakan dengan granulator untuk membentuk butiran granula menyerupai 

beras, pengukusan pada suhu 70o-105oC selama 3-30 menit, serta pengeringan 

hingga didapatkan produk dengan kadar air kurang dari 20% (Kurachi, 1995). 

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan beras 

analog antara lain adalah memiliki sifat praktis, mudah diperoleh, enak (punel), 

warna dan aroma menyerupai nasi (Pustaka Deptan, 2004 dan Haryadi, 2006). 

Selain itu, produk pangan pengganti beras tersebut juga harus memiliki nilai gizi 

yang seimbang dengan beras sebagaimana yang tercantum dalam Haryadi (2006) 

menambahkan beberapa parameter penting dalam menentukan mutu rasa makanan 

pokok antara lain meliputi rasio amilosa-amilopektin, kandungan protein, suhu 
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gelatinisasi pati, pengembangan volume, penyerapan air, viskositas gel, dan 

konsistensi gel pati. Perbandingan antara amilosa dan amilopektin dapat 

menentukan tekstur, pera atau lengketnya nasi, dan cepat atau tidaknya nasi 

mengeras. Semakin tinggi kadar amilosa dalam beras, semakin keras dan pera nasi 

yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin tinggi kadar amilopektin beras, semakin 

pulen dan lengket nasi yang dihasilkan (Astawan, 2004). 

Karakteristik yang diinginkan dalam pembuatan beras tiruan antara lain 

adalah memiliki sifat praktis, mudah diperoleh, enak (punel), warna dan aroma 

menyerupai nasi dan ekonomis. Selain itu kandungan beras tiruan harus sesuai 

dalam hal kecukupan kalori, dan pemenuhan jumlah mineral serta protein (Samad, 

2003). Sehingga, pengkayaan kandungan nutrisi seperti protein dan kecukupan 

kalori dalam beras tiruan ini dapat dilakukan dengan pensubstitusian bahan baku 

lain yang kandungan proteinnya cukup tinggi, diantaranya adalah kedelai varietas 

anjasmoro yang akan digunakan dalam bentuk tepung kedelai. 

Beras putih yang selalu dikonsumsi masyarakat Indonesia terdiri dari 

beberapa komponen yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral 

dan komponen lainnya. Besar masing-masing komponen dipengaruhi oleh 

varietas, lingkungan budidaya dan metoda analisa yang dilakukan. Kandungan 

karbohidrat 74,9-77,8 persen, protein 7,1-83 persen, lemak 0,5-0,9 persen, dan 

serat kasar 4,57 persen  (Kusmiadi, 2008). Diharapkan produk diversifikasi 

pangan (beras tiruan) ini mampu menghasilkan nilai protein dan energi yang 

setara dengan beras.  

 

 



 

2.2 Proses Pengolahan Beras Tiruan 

2.2.1 Pencampuran 

 Pencampuran adalah unit operasi dimana diperoleh ukuran yang seragam dari 

satu atau lebih komponen, dengan menyebarkan komponen satu ke dalam 

komponen yang lain. Pencampuran tidak berpengaruh langsung baik pada 

kualitas nutrisi maupun pengawetan bahan pangan,tetapi memungkinkan 

komponen-komponen dalam pencampuran untuk bereaksi bersama sehingga 

membantu meningkatkan sifat sensoris dari bahan pangan (Fellows, 1990).  

 

2.2.2 Pencetakan 

 Menurut Joelijani (2005), pembuatan pangan olahan alternatif yang 

menyerupai nasi menggunakan alat pencetak granula yang disebut granulator. 

Menurut Fellows (1990), bertujuan untuk memperoleh bentuk yang padat dan 

seragam. 

 

2.2.3 Pengukusan 

Pengukusan merupakan tahap proses yang mengakibatkan terjadinya 

gelatinisasi pati. Berdasarkan paten pembuatan nasi tiruan yang diperkaya 

(enriched artificial rice) , pengukusan bertujuan agar pati tergelatinisasi 

sebagian membentuk adonan yang viskos sehingga memudahkan ketika 

dicetak (Teruo et al, 2004). Menurut Haryadi (2006), proses gelatinisasi 

meliputi pemutusan ikatan hidrogen dan pengembangan granula pati. Secara 

mikroskopik, perubahan granula pati saat pemanasan pada suhu kamar 



berlangsung cepat dan meliputi tahap penyerapan air 25-30% yang bersifat 

reversible. Pada tahap selanjutnya, yaitu pada suhu sekitar 65°C, granula pati 

mulai mengembang dan menyerap air dalam jumlah banyak yang bersifat 

irreversible. Tekanan dan suhu ruang pengukusan menyebabkan pemekaran 

dan pengembangan struktur rongga yang baik pada produk. Hal ini 

menyebabkan cepatnya proses pengeringan dan cepatnya rehidrasi. Teknik ini 

pertama kali diterapkan secara komersial pada padi-padian (Fellows, 1990). 

 

2.2.4 Pengeringan 

 Menurut Susanto dan Saneta (1994), proses pengeringan bahan makanan yang 

dikeringkan akan kehilangan kandungan air dan menyebabkan pemekatan 

bahan-bahan yang tertinggal seperti karbohidrat, lemak, dan protein, sehingga 

jumlahnya menjadi lebih besar per satuan berat kering bila dibandingkan 

dengan bentuk segarnya. 

Berdasarkan paten pembuatan nasi tiruan yang diperkaya (enriched 

artificial rice), pengeringan dilakukan pada suhu dibawah 80°C hingga kadar 

airnya mencapai 5-15% (Teruo et al, 2004). 

 Pada dasarnya umbi-umbian mempunyai potensi untuk digunakan sebagai 

bahan baku beras tiruan, salah satu diantaranya adalah umbi kimpul 

(Xanthosoma sagittifolium). 

 

2.3 Umbi Kimpul (Xanthosoma sagittifolium) 

Tanaman kimpul (Xanthosoma sagittifolium) adalah jenis umbi talas-

talasan. Umbi kimpul digunakan sebagai bahan makanan dengan cara direbus 



atau digoreng dan tergolong tumbuhan berbunga “Angiospermae” serta 

berkeping satu “Monocotylae. Kimpul adalah salah satu jenis talas-talasan 

yang tumbuh pada kondisi (Marinih, 2005) : 

 Kandungan humus dan air cukup (tanaman kimpul menghendaki tumbuh 

ditanah kering dan cukup air tetapi tidak becek atau pada kondisi lembab) 

 PH tanah antara 5,5-5,6 

 Tumbuh optimal pada ketinggian  250 – 1.100 meter dpl 

 Dapat tumbuh diberbagai curah hujan, tapi optimum pada curah hujan 

rata-rata 1000 mm per tahun. 

 Suhu optimum pertumbuhan 21-27 oC. 

Taksonomi tanaman umbi kimpul diklasifikasikan sebagai berikut 

(Anonymous,2011): 

 Kingdom  : Plantae  

 Subkingdom  : Tracheobionta 

 Divisi   : Spermatophyta  

 Class   : Monocotyledoneae  

 Ordo   : Arecales  

 Famili   : Araceae  

 Genus   : Xanthosoma  

 Spesies  : Xanthosoma sagittifolium 

Berdasarkan penelitian, dengan kandungan gizi yang ada dalam kimpul 

cocok pula untuk penderita penyakit degeneratif lainnya seperti jantung, 

osteoporosis dan hipertensi. Keunggulan dari kimpul selain penghasil karbohidrat, 

mengandung kalsium lebih tinggi (26 mg) dibanding beras (10 mg), terigu (16 



mg) dan jagung kuning (9 mg). Dibanding beras, terigu dan jagung kuning, hanya 

kimpul yang mengandung vitamin C yaitu 2 mg dalam setiap 100 gramnya 

(Suyanti, 2002). Komposisi gizi per 100 gram umbi kimpul menurut Direktorat 

Gizi Depkes RI (1981) yaitu energi 145 gr; protein 1,25 gr; lemak 0,40 gr; 

karbohidrat 34,20 gr; serat 1,50 gr; abu 1,00 gr; kalsium 26,00 mg; fosfor 54,00 

mg; besi 1,40 mg; vitamin C 2 mg ; vitamin B1 0,10 gr; air 69,20%; bagian yang 

dapat dimakan 85%. Selain itu harga kimpul lebih murah dibanding beras, 

singkong ataupun ubi jalar sehingga cocok pula untuk makanan pokok alternatif 

dan perlu diadakan upaya pengolahan lebih lanjut dari umbi kimpul menjadi 

tepung sebagai alternatif pemanfaatan dari umbi kimpul (Ridal, 2003). 

Menurut Yuvlinda (2010), pada umbi-umbian terjadi proses pencoklatan 

karena adanya udara yang masuk ke dalam bahan, sehingga terjadi browning 

secara enzimatis. Terbentuknya senyawa berwarna cokelat pada bahan pangan 

secara alami bukan akibat zat warna, hal ini terjadi karena enzim polyphenol 

oksidase akan aktif, dengan bantuan oksigen mengubah gugus monophenol 

menjadi O-hidroksiphenol, yang selanjutnya diubah lagi menjadi O-quinon. 

Gugus O-quinon ini yang membentuk warna cokelat. Sehingga digunakan natrium 

metabisulfit pada proses pembuatan tepung umbi kimpul untuk mencegah reaksi 

pencoklatan tersebut. Pada proses pembuatan tepung umbi kimpul digunakan 

natrium metabisulfit. Menurut Fakhriyah (2009), natrium metabisulfit dapat 

mencegah reaksi pencoklatan dengan menghambat pembentukan D-glukosa 

menjadi 5-hidroksi metil furfural dengan membentuk kompleks dengan gula 

reduksi dan glukosa membentuk hidroksisulfonat. Sulfit juga dapat menghambat 

grup karbonil dari gula-gula reduksi yang terlibat dalam proses karbonilamo. 



Ukuran penggunaan natrium metabisulfit maksimum adalah sebanyak 2gram/kg 

bahan. Depkes RI (1999) menambahkan bahwa residu sulfit maksimum pada 

produk makanan berbasis pati sebesar 500 ppm. Sulfit digunakan dalam bentuk 

gas SO2, garam Na atau K-sulfit, bisulfit dan metabisulfit. Bentuk efektifnya 

sebagai pengawet adalah asam sulfit yang tak terdisosiasi dan terutama terbentuk 

pada pH di bawah 3. Selain sebagai pengawet, sulfit dapat berinteraksi dengan 

gugs karbonil. Hasil reaksi itu akan mengikat melanoidin sehingga mencegah 

timbulnya warna coklat (Irawati, 1988). 

Umbi kimpul memiliki jumlah protein yang sangat sedikit. Sehingga perlu 

adanya penambahan tepung kedelai yang memiliki kandungan protein sebesar 

41,78%-42,05%. Kedelai yang digunakan adalah kedelai varietas Anjasmoro. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Umbi Kimpul (Anonymous b, 2011) 

 

2.4 Kedelai Varietas Anjasmoro 

 Kedelai unggul merupakan kedelai asli hayati bukan kedelai hasil 

modifikasi genetik. Biasanya kedelai unggul yang tersedia adalah kedelai segar 

yang baru dipanen, sedangkan kedelai impor yang sebagian besar kedelai 

transgenik sudah mengalami proses penyimpanan bertahun-tahun. Sebagian besar 

kedelai unggul memiliki ukuran kecil-kecil, tinggi protein, dan rasa yang gurih. 



Kedelai varietas unggul dikembangkan di lembaga-lembaga riset pemerintah 

maupun swasta (Sukara, 2008). 

 Varietas Anjasmoro merupakan varietas unggul berbiji besar yang sering 

digunakan oleh produsen tempe. Mutu tempe yang diperoleh sama dengan mutu 

tempe dari kedelai impor (Ginting, 2008). Pertanaman kedelai varietas Anjasmoro 

yang dibudidayakan untuk perbenihan bersertifikat memiliki daya tumbuh baik, 

yaitu melebihi 90%. Biji kedelai yang dihasilkan dari varietas Anjasmoro adalah 

815 kg. Dari beberapa varietas unggul yang diperagakan, varietas yang disukai 

petani adalah varietas Anjasmoro, Sinabung, Tanggamus, Kedelai Hitam 2, dan 

Ijen (Yulianto, 2010). 

Pertanaman kedelai varietas Anjasmoro yang dibudidayakan untuk 

perbenihan bersertifikat memliliki daya tumbuh baik, yaitu melebihi 90%. Biji 

kedelai yang dihasilkan dari varietas Anjasmoro adalah 815 kg (Yulianto, 2010). 

Karakteristik kedelai varietas unggul Anjasmoro meliputi: perkecambahan 78-

76%; tinggi tanaman 64-68 cm;  jumlah cabang 2,9-5,6; umur berbunga 35,7-39,4 

hari; umur masak 82,5-92,5 hari; berat 100 biji 14,8-15,3 gram; kandungan 

protein 41,78-42,05%; kandungan lemak 17,21-18,60%; produktivitas 2,25-2,03 

ton/ha (Departemen Pertanian,2002). 

 Beras tiruan harus memiliki konsistensi yang kompak sehingga dalam 

pembuatannya perlu digunakan tepung tapioka sebagai bahan pengikat. 



 

Gambar 2. Kedelai Anjasmoro (Anonymous, 2010a) 

 

2.5 Tapioka 

 Tapioka merupakan tepung yang dibuat dari ubi kayu dan mempunyai 

banyak kegunaan, antara lain sebagai bahan pembantu dalam berbagai industri. 

Sifat-sifat dari tepung tapioka adalah mempunyai amilopektin tinggi, tidak mudah 

menggumpal, daya lekatnya tinggi, tidak mudah pecah, atau rusak dan 

mempunyai suhu gelatinisasi relatif rendah. Pati tapioka mempunyai kadar 

amilosa sebesar 17-23% dan suhu gelatinisasi berkisar 52°C - 64°C (Anonymous, 

2011). 

 Tapioka memiliki keunggulan lain yang tidak dimiliki jenis tepung lainnya 

yaitu dapat berpotensi melawan sel kanker. Hal tersebut disebabkan tanaman 

singkong segar, termasuk olahannya mengandung komponen linamarin. 

Komposisi tepung tapioka per 100 gram bahan adalah kalori 146,00 kal ; air 62,50 

gram; phosphor 40,00 mg; karbohidrat 34,00 gram; kalsium 33,00 mg; vitamin C 

30,00 mg; protein 1,20 gram; besi 0,70 mg; lemak 0,30 gram; vitamin B1 o,o6 

mg; Berat dapat dimakan 75,00 (Margono, 1993). 

 

 



2.6 Air 

Air adalah senyawa kimia dengan rumus kimia H2O satu molekul air 

tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen. Air bersifat tidak 

berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Air merupakan bahan yang berperan 

penting dalam pembuatan adonan beras analog. Air sangat menentukan 

konsistensi dan karakteristik rheologi adonan, yang sangat menentukan sifat 

adonan selama proses dan akhirnya menentukan mutu produk yang dihasilkan. Air 

juga berfungsi sebagai pelarut bahan seperti garam, gula, susu dan mineral 

sehingga bahan tersebut terdispersi secara merata dalam adonan (Subarna, 1992) 

 

2.7 Minyak Kelapa Sawit 

Bagian yang paling utama untuk diolah dari kelapa sawit adalah buahnya. 

Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah 

menjadi bahan baku minyak goreng. Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah 

harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi. 

Dalam bidang pangan, minyak sawit banyak digunakan sebagai minyak goreng, 

shortening, margarin, vanaspati, cocoa butter substitutes, dan berbagai ingridien 

pangan lainnya. (Hariyadi, 2010). 

 

2.8  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sifat-sifat beras Tiruan 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi beras tiruan antara lain: 

1. Kandungan Pati 

 Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. 

Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai C-nya, 



serta apakah lurus atau bercabang rantai molekulnya. Karena jumlah gugus 

hidroksil dalam molekul pati sangat besar, maka kemampuan menyerap air sangat 

besar. Sehingga kadar pati yang tinggi pada bahan pangan, akan menyebabkan 

kadar air dalam bahan semakin meningkat. (Winarno, 2008). 

2. Gelatinisasi pati 

 Bila pati mentah dimasukkan ke dalam air dingin, granula patinya akan 

menyerap air dan membengkak. Namun demikian jumlah air yang terserap dan 

pembengkakannya terbatas. Air yang terserap tersebut hanya dapat mencapai 

kadar 30%. Peningkatan volume granula pati yang terjadi di dalam air pada suhu 

antara 55ºC dan 65ºC merupakan pembengkakan yang sesungguhnya, dan setelah 

pembengkakan ini granula pati dapat kembali pada kondisi semula. Granula pati 

dapat dibuat membengkak luar biasa, tetapi bersifat tidak dapat kembali lagi pada 

kondisi semula. Perubahan tersebut disebut gelatinisasi (Winarno, 2008). 

Suhu gelatinisasi berpengaruh terhadap lama pemasakan. Beras yang 

mempunyai suhu gelatinisasi tinggi membutuhkan waktu pemasakan lebih lama 

daripada beras yang mempunyai suhu gelatinisasi rendah (Argasasmita, 2008). 

3. Kandungan amilosa dan amilopektin  

 Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi 

terlarut disebut dengan amilosa dan amilopektin. Peranan perbandingan amilosa 

dan amilopektin sangat mempengaruhi tekstur nasi (winarno, 2008). Perbandingan 

antara amilosa dan amilopektin dapat menentukan tekstur, pera atau lengketnya 

nasi cepat atau mengeras. Semakin tinggi kadar amilosa dalam beras, semakin 

keras nasi yang dihasilkan. Sebaiknya semakin tinggi kadar amilopektin, semakin 

pulen dan lengket nasi yang dihasilkan (Astawan, 2004). 



 Kwashiorkor adalah penyakit yang makanannya cukup energi tetapi 

kurang protein. Sebaliknya bila makanan kurang energi walaupun zat-zat gizi 

lainnya seimbang akan menyebabkan anak menderita marasmus. Anak 

kwashiorkor kelihatannya seperti orang gemuk, pertumbuhan terganggu. Edema 

ringan maupun berat ditemukan pada sebagian besar penderita kwashiorkor 

penyakit masarmik-kwashiorkor  

 

2.9 Metodologi Permukaan Respon (Response Surface Methodology) 

 Metode Permukaan Respon atau Response Surface Methodology (RSM) 

merupakan teknik statistik digunakan untuk penelitian yang mempunyai proses 

kompleks dan dipergunakan secara luas dalam penelitian teknologi pangan. 

Dengan demikian RSM dapat digunakan untuk mencari suatu fungsi pendekatan 

yang cocok untuk meramalkan respon yang akan datang serta menentukan nilai-

nilai dari variabel bebas yang mengoptimumkan respon yang dipelajari (Gaspers, 

1992). 

 Response surface methodology adalah suatu metodologi yang terdiri dari 

suatu grup statistic untuk membangun model empiris dan mengeksploitasi model 

(Montgomery, 2011). 

Suatu eksperimen yang melibatkan k buah faktor antara lain: X1, 

X2,……,XK dimana k buah faktor disebut sebagai variabel bebas ataupun variabel 

kontrol, dan menghasilkan Y dimana Y adalah suatu variabel terikat, variabel 

bebas ataupun variabel respon. Semua variabel ini dapat diukur dan diketahui 

bahwa Y adalah merupakan respon dari X1, X2,…..,XK, maka dikatakan bahwa Y 



adalah fungsi dari X1,X2,…..,XK dan secara umum ditulis dalam bentuk Y=f(X1, 

X2,….,XK). Fungsi tersebut dikatakan sebagai response surface. 

Response surface methodology (RSM) memiliki beberapa kegunaan antara 

lain: 

1. Menunjukkan bagaimana variabel respon y dipengaruhi oleh variabel bebas 

x diwilayah yang secara tertentu diperhatikan. 

2. Menentukan pengaturan variabel bebas yang paling tepat dimana akan 

memberikan hasil yang memenuhi spesifikasi dari respon yang berupa 

hasil, warna, tekstur dan lain sebagainya. 

3. Mengeksplorasi ruang dari variabel bebas x untuk mendapatkan hasil 

maksimum dan menentukan sifat dasar dari nilai maksimum. 

4. Dapat mempermudah pencarian wilayah optimum, bila tidak menggunakan 

metode tersebut harus dilakukan eksperimen berulang-ulang, dimana 

eksperimen tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang banyak sehingga 

sangat tidak efektif dan tidak efisien. 

Salah satu pertimbangan penting yang muncul dalam RSM adalah 

bagaimana menentukan faktor dan level yang dapat cocok dengan model yang 

akan dikembangkan. Jika faktor atau level yang dipilih dalam suatu eksperimen 

tidak tepat maka kemungkinan terjadinya ketidakcocokan model akan sangat 

besar dan jika itu terjadi maka penelitian yang dilakukan bersifat bias dan jika 

suatu hubungan matematika diketahui, maka formulasi tersebut dapat digunakan 

untuk menentukan kondisi operasi paling efisien (Montgomery, 2001). 

Metode permukaan respon bertujuan untuk membantu peneliti dalam 

melakukan improvisasi untuk mendapatkan hasil optimum secara tepat dan 



efisien. Setelah daerah percobaan ditemukan, model respon dengan tingkat 

ketepatan lebih tinggi dapat digunakan untuk mendapatkan nilai variabel 

sebenarnya yang akan menghasilkan respon optimum (Montgomery, 2001).  

Desain tiga variabel A Box Behnken pertama kali diusulkan oleh Box dan 

Behnken pada tahun 1960. Desain tiga variabel Box – Behnken. Angka –1, 0, dan 

1 merupakan simbol yang menunjukan nilai dari variabel. Angka –1 menunjukkan 

nilai variabel terendah, angka 0 menunjukkan nilai variabel medium dan angka 1 

menunjukkan nilai variabel tertinggi. Range antara –1 ,0 dan 1 harus sama 

(Montgomerry, 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


