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RINGKASAN 

 

Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. 

Beras adalah sebagai sumber karbohidrat, serat, protein, mineral 

dan vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan. Proses pengolahan 

beras dapat menghilangkan sebagian nutrien yang terdapat pada 

beras. Beras pecah kulit (brown rice) mengandung nutrien yang 

lebih baik dibanding dengan beras putih namun teksturnya kasar 

dan rasanya kurang enak. Alternatif  untuk meningkatkan cita rasa 

dan kandungan nutrien beras pecah kulit adalah dengan cara 

mengecambahkannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama waktu 

perendaman terhadap sifat fisiko dan kimia beras pecah kulit 

berkecambah. Variasi lama waktu perendaman beras yaitu selama 

6, 12 dan 18 jam. Parameter yang diukur dalam penelitian ini antara 

lain yaitu perubahan panjang tunas atau kecambah, perubahan 

berat, kadar air, kadar protein, kadar karbohidrat, kadar abu, kadar 

lemak dan kadar gula. Kadar air mengalami penurunan yang paling 

besar pada waktu perendaman 6 jam yaitu menjadi 5,88%. Kadar 

protein mengalami peningkatan paling besar pada waktu 
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perendaman 6 jam yaitu menjadi 7,49%. Kadar karbohidrat 

mengalami peningkatan paling besar pada waktu perendaman 12 

jam yaitu menjadi 88,88%. Kadar abu mengalami peningkatan 

paling besar pada waktu perendaman 18 jam yaitu menjadi 1,36%. 

Kadar lemak mengalami peningkatan pada waktu perendaman 6 

jam yaitu menjadi 2,67%. Dan kadar gula mengalami penurunan 

paling rendah pada waktu perendaman selama 6 jam yaitu menjadi 

0,67%. 

 

Kata kunci: beras pecah kulit, perendaman, perkecambahan, sifat 

fisikokimia 
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HIDAYAH RIMA DANAWATI. 145100601111015. The Influence 

of Soaking Time Variation For The Nature of Physicochemistry 

Germinated Brown Rice. Undergraduate Thesis. Supervisor 

I:Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA. Supervisor II: Shinta Rosalia 

Dewi, S.Si, M.Sc 

 

SUMMARY 

 

Rice is a staple food for people in Indonesia. Rice is a source 

of carbohydrates, fiber, protein, minerals and vitamins that is 

beneficial to health. Rice processing can eliminate some nutrients 

in the rice. Brown rice contains nutrients better than white rice, 

however, texture and taste are not good. Therefore, an alternative 

to improve the flavour and nutrients content in brown rice is by 

germinating it .  

The aim of this research was to investigate the influence of 

soaking time in chemical and physico germinated brown rice. 

Soaking time variation are 6, 12, and 18 hours. Measured 

parameter in this research are change of sprout or shoot length, 

change of weight, water content, proteint levels, carbohydrate 

levels, ash levels, fat levels, and sugar levels. Water content is 

decrease significantly at 6 hours soaking time which is 5,89%. 

Protein levels increase significantly  significantly at 6 hours soaking 

time which is 7,49%. Carbohydrate levels increase significantly at 

12 hours soaking time which is 88.88%. Ash levels increase 

significantly at 18 hours soaking time which is 1,36%. Fat levels 
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increase significantly at 6 hours soaking time which is 2,67%. While 

sugar levels decrease significantly at 6 hours soaking time which is 

0,67%. 

 

Keywords: brown rice, germination, germinated brown rice, soaking 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Biji-bijian dan seralia seperti gandum, barley, oat, kedelai dan 

beras merupakan sumber pangan fungsional. Beras merupakan 

makanan pokok bagi masyarakat Indonesia dan juga beberapa 

negara di Asia contohnya China, India, Bangladesh, Vietnam, 

Jepang, Thailand, Myanmar dan Pakistan (Gh dan Ali, 2009). 

Beras adalah sebagai sumber karbohidrat, serat, protein, mineral 

dan vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan.  

Komposisi nutrien pada beras tergantung pada varietas 

beras tersebut. Proses pengolahan beras dapat menghilangkan 

sebagian nutrien yang terdapat pada beras. Proses penggilingan 

dan pemolesan beras dapat mempengaruhi kandungan nutrien 

yang hilang pada beras. Sebagian besar protein, vitamin, dan 

mineral terdapat pada embrio dan lapisan luar endosperm beras. 

Beras pecah kulit (brown rice) mengandung nutrien yang lebih baik 

dibanding dengan beras putih (Dianti, 2010). Namun beras pecah 

kulit kurang disukai masyarakat karena teksturnya keras serta 

rasanya yang kurang enak. 

Beras berkecambah dapat menjadi alternatif untuk 

meningkatkan cita rasa dan kandungan nutrien beras. Beras 

berkecambah dapat diperoleh dengan merendam beras pecah kulit 

yang dikenal dengan germinated brown rice. Perkecambahan juga 

dapat menyebabkan perubahan kandungan senyawa fenolik pada 

beras. Senyawa fenolik pada beras terdapat pada lapisan perikarp 

dan aleuron beras yang mudah larut (Yawadio et al., 2007) 

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa serat yang 

dihasilkan dari beras pecah kulit berkecambah lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan beras pecah kulit biasa. Selain itu, 

kandungan asam amino esensial lisin menjadi tiga kali lipat, 
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bahkan kandungan gamma-aminobutyric acid (GABA) naik 

menjadi sepuluh kali lipat, begitu pula asam amino lainnya serta 

perkecambahan beras pecah kulit juga dapat meningkatkan 

kemampuan antioksidan. Menurut Patil and Khan (2011) 

mengecambahkan biji padi dapat meningkatkan banyak nutrisi 

seperti vitamin B, mengurangi kadar gula, dan meningkatkan total 

protein sehingga lebih tinggi dari beras merah dan beras putih. 

Dalam penelitian ini beras coklat akan dikecambahkan dengan 

berbagai variasi waktu perendaman agar diketahui pengaruhnya 

terhadap sifat fisik serta kompopsisi gizi yang dihasilkan dari beras 

berkecambah. Beras coklat berkecambah diharapkan dapat 

menjadi alternatif pangan fungsional yang bermanfaat bagi 

kesehatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh variasi waktu perendaman beras 

coklat terhadap sifat fisik yang meliputi perubahan 

panjang dan perubahan berat beras coklat 

berkecambah? 

2. Bagaimana pengaruh variasi waktu perendaman beras 

coklat terhadap sifat kimia yang meliputi kadar air, kadar 

protein, kadar karbohidrak, kadar abu, kadar lemak dan 

kadar gula pada beras coklat berkecambah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh variasi waktu perendaman beras 

coklat terhadap sifat fisik (perubahan panjang, 

perubahan berat) beras coklat berkecambah. 
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2. Menganalisis pengaruh variasi waktu perendaman beras 

coklat terhadap sifat kimia (kadar air, kadar protein, 

kadar karbohidrat, kadar abu, kadar lemak dan kadar 

gula) pada beras coklat berkecambah 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi masyarakat : memberikan informasi mengenai cara 

pembuatan dan kandungan gizi yang terdapat pada beras 

berkecambah. 

2. Bagi peneliti : menambah informasi mengenai pembuatan 

beras berkecambah dan pengaruh variasi waktu 

perendaman terhadap sifat fisikokimia beras 

berkecambah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya : hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan atau referensi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dengan baik 

dan benar serta tidak menyimpang terlalu jauh, maka perlu 

dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada skala laboratorium. 

2. Variabel yang diteliti adalah waktu perendaman beras. 

3. Peneitian ini hanya membahas mengenai pengaruh 

perkecambahan terhadap sifat fisik yang meliputi berat 

dan panjang kecambah serta komposisi gizi yang meliputi 

kadar air, kadar protein, kadar karbohidrat, kadar abu, 

kadar lemak, dan kadar total gula pada beras 

berkecambah. 
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4. Tidak menjelaskan analisis ekonomi dan kandungan gizi 

selain kadar air, kadar karbohidrat, protein dan gula pada 

beras coklat berkecambah. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Padi 

Padi merupakan tanaman yang dapat menghasilkan beras 

dimana beras adalah bahan pangan utama di Indonesia.  Padi 

adalah salah satu tanaman penting dalam kehidupan manusia. 

Padi yang siap dipanen adalah padi yang telah menguning (Dianti, 

2010). Klasifikasi tanaman padi adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisio  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Sub Divisio : Angiospermae (biji tertutup) 

Kelas  : Monocotyledoneae (berkeping satu) 

Ordo  : Poales 

Famili  : Poaceae 

Genus  : Oryza 

Spesies : Oryza sativa L. 

Pertumbuhan padi terdiri atas 3 fase, yaitu fase vegetatif, 

reproduktif dan pemasakan. Fase vegetatif dimulai dari saat 

berkecambah sampai dengan primordial malai. Fase reproduktif 

terjadi saat tanaman berbunga dan fase pemasakan dimulai dari 

pembentukan biji sampai panen yang terdiri atas 4 stadia yaitu 

stadia masak susu, stadia masak kuning, stadia masak penuh dan 

stadia masak mati (Vergara, 1995). Kenampakan tanaman padi 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Padi (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 

2016) 
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2.2 Beras 

Beras berasal dari hasil proses pasca panen dari tanaman 

padi yaitu setelah tangkai dan kulit malainya dilepaskan dan 

digiling. Berdasarkan kelompok spesies padi yang telah 

dibudidayakan  terdapat dua kelompok utama yaitu Oryza sativa 

yang berasal dari Asia dan Oryza globerima yang berasal dari 

Afrika Barat (Larasati, 2012). Beras merupakan biji-bijian (serealia) 

yang kaya akan karbohidrat sehingga menjadi makanan pokok 

manusia, pakan ternak dan industri yang mempergunakan 

karbohidrat sebagai bahan bakunya. 

Hasil panen padi dari sawah disebut gabah. Gabah tersusun 

dari 15-30% kulit luar (sekam), 4-5% kulit ari, 12-14% katul, 65-67% 

endosperm dan 2-3% lembaga. Secara umum biji-bijian serealia 

terdiri dari tiga bagian besar yaitu kulit biji, butir biji (endosperm) 

dan lembaga (embrio). Kulit biji padi disebut sekam, sedangkan 

butir biji dan embrio dinamakan butir beras. Lapisan aleuron 

merupakan lapisan yang menyelubungi endosperm dan lembaga. 

Lapisan aleuron terdiri dari 1-7 lapisan sel. Tiap jenis padi 

mempunyai variasi ketebalan. Beras yang berbentuk bulat 

cenderung mempunyai lapisan aleuron yang lebih tebal dari pada 

beras yang lonjong. Lapisan aleuron terdiri dari sel-sel parenkim 

dengan dinding tipis setebal 2 mm. Dinding sel aleuron bereaksi 

positif dan terdapat zat pewarna untuk protein, hemiselulosa dan 

selulosa. Dalam sitoplasma, aleuron berisi aluerin (butiran aleuron) 

(Dianti, 2010). Untuk lebih jelasnya struktur biji beras dapat dilihat 

pada Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Struktur Biji Beras (Dianti, 2010) 

 

Pada umumnya masyarakat Indonesia lebih menyukai beras 

sosoh dibandingkan dengan beras pecah kulit karena tekstur beras 

sosoh yang lebih kenyal (Hasbullah dan Riskia, 2013). Sifat fisik 

dan kimiawi beras sangat menentukan mutu tanak dan mutu rasa 

nasi yang dihasilkan. Mutu beras ditentukan oleh kandungan 

amilosa, kandungan protein dan kandungan lemak (Tafzi, 2012). 

 

2.2.1 Beras Pecah Kulit (Brown Rice)  

Beras pecah kulit (brown rice) merupakan beras yang hanya 

dihilangkan bagian kulitnya dan tidak dilakukan proses penyosohan 

hingga menjadi beras putih. Beras coklat dan beras putih memiliki 

kandungan kalori, protein dan lemak yang sama. Yang 

membedakan hanyalah proses penggilingan beras dengan alat 

pemoles, yang menyebabkan lapisan aleuron beras akan hilang. 

Butiran beras pecah kulit disusun oleh perikarp 1-2 %, aleuron dan 

testa 4-6 %. Selain mengandung kalori, protein dan lemak beras 

pecah kulit juga mengandung gula. Kandungan gula pada beras 

pecah kulit lebih tinggi dibandingkan dengan beras sosoh, yaitu 

0,83-1,39% dengan total gula pereduksi 0,09-0,13% sedangkan 

kandungan proteinnya sebesar 8% (Juliano,1972). Untuk 

komposisi kimia beras pecah kulit dapat dilihat pada Tabel 2.1 
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Tabel 2. 1 Komposisi Kimia Beras Pecah Kulit per 100 gram 
Komposisi Nilai 

Kadar air 11,62 g  

Gula 0,12 g 

Kalori 1,527 kJ (352 kkal) 

Protein 7,13 g 

Lemak 0,66 g  

Karbohidrat 74,9 % 

Serat kasar 1,3 g 

Abu 1,1 g 

Kalsium 28 mg (3%) 

Fosfor 115 mg (16%) 

Riboflavin (Vit. B1) 0,049 mg (3%) 

Besi 0,80 mg (3%) 

Thiamin (Vit. B2) 0,070 mg (5%) 

Niacin (Vit. B3) 1,6 mg (11%) 

Sumber : (Dianti, 2010) 

Beras coklat jarang digunakan untuk langsung dikonsumsi, 

namun perlu dilakukan proses penyosohan terlebih dahulu. Pada 

proses penyosohan beras, kulit ari dan lembaga terpisahkan yang 

berarti juga kehilangan protein, lemak vitamin dan mineral yang 

lebih banyak terdapat pada bagian luar tersebut (Dianti, 2010). 

 

2.2.2 Beras Sosoh (Milled Rice) 

Beras sosoh (Milled Rice) adalah proses pengelupasan 

lapisan kulit ari sehingga didapat biji beras yang bersih. Beras yang 

bersih ini sebagian besar terdiri dari pati. Pada proses penyosohan 

beras pecah kulit menghasilkan beras giling, dedak dan bekatul. 



 
9 

Sebagian protein, lemak, vitamin dan mineral akan terbawa dalam 

dedak sehingga kadar komponen-komponen dalam beras giling 

tersebut menurun. Beras giling berwarna putih agak transparan 

karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa 

umumnya sekitar 20%. Beras putih diperoleh dari hasil 

penggilingan karena telah terbebas dari bagian dedaknya yang 

berwarna coklat. Bagian dedak padi terdapat sekitar 5-7% dari 

beras pecah kulit. Penyosohan biasanya dilakukan dua kali, pada 

penyosohan pertama dihasilkan beras sosoh I dan pada 

penyosohan kedua dihasilkan beras sosoh II yang berwarna lebih 

putih (Dianti, 2010).  Untuk komposisi kimia beras sosoh dapat 

dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2. 2 Komposisi Kimia Beras Sosoh per 100 gram 
Komposisi Nilai 

Kadar air 12%  

Kalori 363 kkal 

Protein 6,7% 

Lemak 0,4 %  

Ekstrak N-Bebas 80,4 % 

Serat 0,3% 

Abu 0,5% 

Riboflavin (Vit. B1) 0,03 mg 

Thiamin (Vit. B2) 0,070 mg 

Niacin (Vit. B3) 1,6 mg 

Sumber : (Fibriyanti, 2012).  

Beras sosoh merupakan hasil proses penggilingan dan 

penyosohan dari tanaman padi sehinnga akan memisahkan 

seluruh atau sebagian lapisan-lapisan (pericarp, seed-coat, 

aleurone layer dan embrio) dari endospermanya. Endosperm 
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merupakan bagian utama butir beras. Komposisi utamanya adalah 

pati. Pati merupakan polimer glukosa dengan ikatan glikosida. 

Polimer pembentuk glukosa ada dua macam yaitu amilosa dan 

amilopektin. Kandungan hemiselulosa (pentosan) pada beras 

sosoh adalah sebesar 0,61-1,09%. Beras sosoh mengandung 

0,37-0,35% gula total dengan gula pereduksi 0,05-0,08%. Selain 

itu, beras sosoh juga mengandung selulosa sebesar 27% dari total 

selulosa yang ada pada padi dan protein sebesar 7% (Juliano, 

1972). 

 

2.3 Beras Berkecambah 

Beras termasuk kedalam jenis biji-bijian. Biji-bijian dapat 

berkecambah apabila ditumbuhkan pada lingkungan yang 

menunjang biji tersebut untuk berkecambah, yaitu lingkungan yang 

memiliki cukup air atau lembab. Begitu pula beras berkecambah, 

yang dimaksud dengan beras berkecambah adalah beras yang 

telah melalui proses perkecambahan pada lingkungan lembab. 

Apabila ketersediaan air kurang, maka proses perkecambahan 

beras akan gagal (Anggreani, 2017). Beras dikecambahkan 

tujuannya adalah untuk memperbaiki struktur beras dan 

meningkatkan nutrisi yang terkandung pada beras.  

Tidak semua beras dapat dikecambahkan. Syarat beras agar 

dapat berkecambahkan adalah adanya lembaga pada biji beras. 

Beras yang tidak mengalami proses penggilingan dan penyosohan 

atau yang disebut dengan beras pecah kulit diperkirakan 

lembaganya masih utuh, sehingga dapat dikecambahkan (Maligan 

et al., 2014).  

 

2.4 Perkecambahan 

Perkecambahan merupakan salah satu metode yang sering 

digunakan untuk meningkatkan nutrisi bahan pangan. 

Perkecambahan yaitu suatu proses metabolik dimana terjadi 
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degradasi lipida, karbohidrat dan protein untuk menghasilkan 

energi dan asam amino untuk pertumbuhan tanaman. Tahapan-

tahapan selama perkecambahan juga dapat meningkatkan 

bioavailabilitas nutrient esential pada bahan pangan. Selama 

proses perkecambahan enzim menjadi aktif, kandungan vitamin 

meningkat dan senyawa antigizi yang terkandung dapat menurun. 

Namun efek perkecambahan sangat bergantung pada tanaman 

yang dikecambahkan, kondisi dan waktu perkecambahan (Uppal 

dan Bains, 2012). 

Perkecambahan meliputi peristiwa-peristiwa fisiologis dan 

morfologis seperti absorbsi air, hidrasi jaringan, absorbsi O2, 

pengaktifan enzim dan pencernaan, transfer molekul yang 

terhidrolisis ke sumbu embrio, peningkatan respirasi, inisiasi 

pembelahan dan pembesaran sel dan munculnya embrio. 

Perkecambahan biji memerlukan kondisi lingkungan yang sangat 

cocok untuk berkecambah. Lingkungan yang dimaksud adalah 

temperatur yang cocok supaya biji tidak mengalami dormansi 

(Polhaupessy, 2014). 

Perkecambahan adalah proses tumbuhnya tanaman baru 

dari lembaga disertai adanya mobilisasi cadangan makanan dari 

jaringan penyimpanan atau keping biji ke bagian vegetatif 

(lembaga). Perubahan yang terjadi saat perkecambahan meliputi 

perubahan fisik dan kimia karena adanya aktifitas metabolism. 

Selama perkecambahan terjadi aktivitasi enzim hidrolytic, 

polisakarida non-pati dan protein yang dapat menyebabkan 

terjadinya peningkatan komponen gizi seperti vitamin C, protein, 

asam amino serta menghasilkan senyawa antioksidan baru seperti 

gamma-aminobutyric acid (GABA), gamma oryzanol, fenolik dan 

asam amino yang dapat meningkatkan aktivitas antioksidan 

(Maligan et al., 2014). 

Perkecambahan pada proses pembuatan beras 

berkecambah dapat meningkatkan kualitas organoleptik dan 
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kandungan senyawa bioaktif yang terdapat pada beras coklat 

(Ekowati dan Purwestri, 2016). Menurut Nurhidajah and 

Nurrahman (2016) beras pecah kulit berkecambah mengandung 

serat yang lebih tinggi dibanding beras pecah kulit biasa. Selain itu 

juga meningkatkan kandungan asam amino esensial lisin menjadi 

tiga kali lipat, begitu pula asam amino lainnya.Jadi perkecambahan 

beras sangat penting untuk meningkatkan nilai gizi yang terdapat 

pada beras, dan juga untuk memperbaiki tekstur dari beras itu 

sendiri. 

 

2.5 Perendaman 

Perendaman merupakan proses yang mempengaruhi 

kualitas bahan menjadi suatu produk. Proses perendaman 

menyebabkan beberapa perubahan biologi, diantaranya pecahnya 

berbagai komponen menjadi senyawa-senyawa yang lebih 

sederhana. Selama proses perendaman biji-bijian akan menyerap 

air dan apabila kadar air dari suatu biji mencapai 40-45% maka 

penyerapan air akan menyebabkan pertumbuhan biji yang dapat 

dipercepat dengan penambahan hormon perangsang tanaman 

seperti hormon giberelin dengan kadar 1 ppm (Polhaupessy, 2014). 

Selama proses perendaman akan terjadi proses rehidrasi 

dan peningkatan kadar air dari 10% menjadi sekitar 60-70%, jika 

perendaman dilakukan pada suhu yang dingin atau enzim-enzim 

telah mengalami kerusakan sebelum proses perendaman maka 

proses perendaman hampir tidak mempengaruhi perubahan zat 

gizi yang disebabkan oleh aktivitas enzim. Ketika biji-bijian kontak 

dengan air terjadi proses pelepasan beberapa jenis zat gizi 

terutama yang larut dalam air seperti vitamin dan mineral (Asgar 

dan D. Musdad, 2006). 

Selama proses perendaman maka secara otomatis akan 

terjadi proses fermentasi juga. Proses fermentasi akan 

menyebabkan produk berasa asam dan berbau tidak enak. Pada 
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proses fermentasi, bakteri asam laktat akan memfermentasi bahan 

pangan untuk mengahsilkan perubahan, terutama adalah 

terbentuknya asam laktat dimana asam laktat tersebut akan 

menurunkan pH dari lingkungan pertumbuhannya dari beberapa 

jenis mikroorganisme lainnya. Proses pengasaman merupakan 

efek samping akibat perendaman (Narsih et al., 2008). Untuk 

mencegah terjadinya proses fermentasi pada bahan maka ketika 

perendaman harus selalu dilakukan pergantian air setiap 3 hingga 

4 jam sekali (Patil dan Khan, 2011). 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Beras yang digunakan dalam penelitian ini adalah beras 

pecah kulit yang diperoleh dari tempat penggilingan beras di 

Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Jawa Timur. Sementara 

proses perkecambahan beras akan dilakukan di Laboratorium 

Teknologi Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2018 - Juli 2018. 

 

3.2 Alat  dan Bahan 

Tabel 3. 1 Alat Penelitian 
No Nama Alat Fungsi 

1 Baki Plastik Wadah media perkecambahan 

2 Kain Flanel Media untuk menjaga kelembaban 

3 Oven  Menguapkan kadar air pada bahan 

4 Timbangan analitik Mengukur berat bahan 

5 Cawan Wadah bahan ketika ditimbang 

6 Sendok Untuk mangambil bahan 

7 Labu kjeldahl Untuk mengukur kadar protein 

8 Blender Untuk menghaluskan bahan   

9 Pipet ukur Untuk mengambil larutan 

10  Pipet tetes Untuk meneteskan larutan indikator 

11 Bulb Untuk membantu mengambil larutan 

 

Tabel 3. 2 Bahan Penelitian 
No Nama Bahan Fungsi 

1 Beras pecah kulit  Bahan yang dikecambahkan 

2 Akuades Sebagai pelarut 

3 Air Untuk mencuci dan melembabkan 

bahan 
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3.3 Spesifikasi Alat 

Alat yang digunakan untuk menggiling gabah menjadi beras 

pecah kulit yang berwarna coklat dalam penelitian ini adalah 

menggunakan mesin pemecah kulit gabah dengan tipe rubber roll. 

Mesin ini memiliki dimensi panjang x lebar x tinggi yaitu 1380 mm 

x 840 mm x 1580 mm. Kemudian untuk tenaga penggerak yaitu 

motor 6-7 kW dan diesel 7,0-8,5 hp. Kapasitas memecah kulit 

gabah yaitu sebesar 1000-1200 kg/jam.  Mesin  pemecah kulit 

gabah tipe rubber roll dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Mesin Pemecah Kulit Gabah Tipe Rubber Roll 

Mesin pemecah kulit gabah tipe Rubber roll ini terdiri dari dua 

buah rol karet, yang satu mempunyai posisi tepat dan yang lain 

dapat diatur untuk mendapatkan jarak antara rol yang diinginkan. 

Kedua rol digerakkan secara mekanis dan berputar dengan arah 

yang berlawanan dan kecepatan yang berbeda. Prinsip alat ini 

adalah bila butir gabah ditekan diantara dua permukaan lentur yang 

bergerak searah dengan kecepatan berbeda maka sekam akan 

terkelupas. 

3.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor. Faktor yang 

digunakan yaitu lama waktu perendaman. Lama waktu 

perendaman yang digunakan yaitu 6 jam, 12 jam dan 18 jam. 
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Setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali sehingga 

menghasilkan 9 kali satuan percobaan. 

Tabel 3. 3 Rancangan Percobaan 
Variasi Waktu 

Perendaman 

Pengulangan 

1 2 3 

6 jam A1 A2 A3 

12 jam B1 B2 B3 

18 jam C1 C2 C3 

 

3.5 Tahapan Penelitian 

3.5.1 Proses Perkecambahan Beras 

Langkah pembuatan beras berkecambah menggunakan 

modifikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ekowati dan 

Purwestri (2016). Pembuatan beras berkecambah dimulai dengan 

menimbang sebanyak 150 gram beras pecah kulit dicuci dengan 

air mengalir, kemudian direndam menggunakan air dengan lama 

perendaman 6, 12, 18 jam dan dilakukan penggantian air selama 4 

jam sekali pada masing-masing sampel. Beras pecah kulit yang 

tidak diberi perlakuan perendaman digunakan sebagai kontrol. 

Beras yang sudah direndam kemudian ditebar pada baki plastik 

dengan alas kain flanel lembab selama 24 jam dan ditutup dengan 

kain flanel yang telah dibasahi. Lalu dilakukan penyiraman dengan 

air setiap 6 jam sekali. Beras yang sudah dikecambahkan 

kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 60oC 

selama 24 jam. 

 

3.6 Tahap Pengujian 

3.6.1 Pengujian Sifat Fisik 

1. Perubahan Panjang 
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Perubahan panjang yang diukur pada beras coklat 

berkecambah adalah panjang kecambahnya saja. Pengukuran 

panjang kecambah pada beras berkecambah dilakukan dengan 

menggunakan penggaris. Menurut Patil dan Khan (2011), panjang 

kecambah pada beras coklat berkecambah bisa mencapai 0,5 - 1 

mm.  

2. Susut Bobot 

Pengamatan susut bobot dilakukan pada saat sampel yang 

digunakan kering. Pengukuran berat awal dilakukan sebelum beras 

direndam dalam air dan untuk pengukuran berat akhir dilakukan 

setelah beras berkecambah dikeluarkan dari oven dan bersifat 

kering. Dari hasil pengukuran berat tersebut dapat diketahui 

perubahan berat beras berkecambah. 

Presentase susut bobot dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus pada Persamaan 1 (Syafutri et al., 2006): 

A-B
Susut Bobot (%)= x 100%

A
...........................................................1) 

Dimana:  

A = berat bahan awal penyimpanan (gram) 

B = berat bahan pada saat pengambilan setelah di oven (gram) 

 

3.6.2 Pengujian Sifat Kimia 

Analisis sifat kimia yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi anailisis proksimat yang terdiri dari analisis kadar air, kadar 

protein, kadar karbohidrat, kadar abu, dan kadar lemak. Selain itu 

juga dilakukan analisis kadar total gula. 

1. Analisa kadar air menggunakan metode gravimetri dengan 

langkah pengujian sebagai berikut (Sudarmadji et al, 1997). 

 Cawan dimasukkan kedalam oven 105oC selama 30 menit. 

 Cawan dimasukkan kedalam eksikator selama 30 menit, 

setelah itu ditimbang dengan timbangan anlitik. 
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 Ditimbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 1-2 gram 

dalam cawan yang telah diketahui berat konstannya. 

 Dikeringkan dalam oven dengan suhu 105oC selama 3 jam. 

 Didinginkan dalam desikator sampai mencapai suhu kamar 

dan ditimbang. 

 Dipanaskan lagi dalam oven kemudian didinginkan dalam 

desikaor dan ditimbang. 

 Perlakuan ini diulang hingga mencapai berat konstan (selisih 

penimbangan berturut-turut kurang dari 2 mg).  

 Persentase kadar air dapat dihitung dengan rumus pada 

Persamaan 2 berikut : 

Berat awal-Berat akhir
Kadar air (%)= x 100%

Berat awal
..........................2) 

2. Analisa kadar protein menggunakan metode Kjeldahl dengan 

langkah pengujian sebagai berikut (AOAC, 2005).  

 Sampel ditimbang 15-20 mg dan dimasukkan kedalam labu 

kjeldahl. 

 Didalam labu ditambahkan katalis dan 2 ml H2SO4 pekat 

kemudian di destruksi dalam lemari asam dari suhu rendah 

sampai tinggi (± 450oC) sampai jernih. 

 Setelah proses destruksi, kedalam labu ditambahkan 

aquades ± 10 ml dan dimasukkan pada alat destilat (bilas 

dengan aquades untuk melarutkan sample). 

 Setelah itu ditambahkan NaOH 40% ± 10-15 ml kedalam alat 

destilasi. 

 Destilat ditampung hingga terisi ± 20 ml kedalam erlenmeyer 

50 ml yang sebelumnya telah diisi 5 ml asam borat 4%. 

 Destilat yang diperoleh dari titrasi dengan menggunakan 0,02 

N HCl (yang sudah di standarisasi sampai terjadi perubahan 

warna dari hijau muda menjadi emrah muda. 
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 Persen kadar protein dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus pada Persamaan 3 dan Persamaan 4 berikut : 

(Vol. titrasi sampel-Vol. titrasi blanko) x N HCl x 14,007
% N Total =  x 100%

Berat sampel (gram) ....3) 

Kadar protein (%)=% N total x F ..................................................4) 

Keterangan = F = Faktor Konversi Protein (6,25) 

3. Analisa kadar karbohidrat 

Analisa kadar karbohidrat dihitung tanpa 

mempertimbangkan kadar air, yaitu kadar karbohidrat dihitung 

dengan mempertimbangkan kadar total padatan saja 

(Kurniawan, 2013). 

 

4. Analisa Kadar Abu menggunakan metode gravimetri dengan 

langkah sebagai berikut (Sudarmadji et al, 1997). 

 Ditimbang 3 gram sampel yang telah dihaluskan dalam 

cawan porselin yang telah diketahui beratnya 

 Cawan yang berisi sampel dipijarkan dengan alat pembakar 

Meker hingga tidak berasap selama 1 jam 

 Cawan yang berisi sampel dimasukkan kedalam tanur pada 

suhu 600OC selama 3 jam. 

 Sampel ditimbang kembali 

 Didinginkan dalam desikator 

 Persentase kadar abu dapat dihitung dengan rumus pada 

Persamaan 5 berikut 

Berat wadah dan sampel yang diabukan-Berat wadah
Kadar abu (%)= x 100%

Berat sampel awal
...........5) 

5. Analisa Kadar Lemak menggunakan metode ekstraksi 

sokhlet (Angelia, 2016) 

 Ditimbang 2 gram sampel, dimasukkan kedalam selongsong 

kertas yang dilapisi dengan kapas. 
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 Sumbat selongsong kertas berisi sampel tersebut dengan 

kapas, keringkan dalam oven pada suhu tidak lebih dari 80OC 

selama satu jam, kemudian masukkan kedalam alat soxhlet 

yang telah dihubungkan kedalam labu lemak berisi batu didih 

yang telah dikeringkan dan telah diketahui bobotnya. 

 Ekstrak dengan heksana atau pelarut lemak lainnya selama 

lebih kurang 6 jam.  

 Sulingkan heksana dan keringkan ekstrak lemak dalam oven 

pengering 105OC, 

 Dinginkan dan timbang 

 Ulangi pengeringan ini hingga tercapai bobot tetap 

Persentase kadar lemak dapat dihitung dengan rumus pada 

Persamaan 6 berikut. 

Berat sampel-Berat lemak sebelum di ekstraksi
Kadar lemak (%)= x 100%

Berat lemak setelah diekstraksi
........6) 

6. Analisa Kadar Gula Total menggunakan metode 

spektrofotometri dengan langkah sebagai berikut (Novianti et 

al., 2017). 

 Ditimbang 10 gram sampel yang sudah dihaluskan 

 Dimasukkan ke gelas kimia 250 mL dan ditambahkan 100 mL 

aquades lalu diaduk 30 menit. 

 Disentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. 

 Filtrat di pipet 1 mL lalu dimasukkan kedalam labu ukur 250 

mL. 

 Ditambahkan aquades hingga tanda batas, kemudian 

dikocok 2 menit. 

 Larutan diambil 2 mL 

 Dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 1 mL 

fenol 5 % dan 6 mL H2SO4 pekat. 

Larutan dikocok dan diukur absorbansinya pada panjang 

gelombang maksimum. 
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Ditimbang 150 

Diangkat 

Dioven dengan suhu 

60oC selama 24 jam 

Selesai 

Ditebar pada baki 

beralaskan kain flanel  

Direndam dengan air 

selama 6, 12, 18 jam 

Mulai 

Beras Pecah Kulit 

Diayak 

air 

Penggantia

n air setiap 

4 jam sekali 

Penyiraman 

dengan air 

setiap 6 jam 

sekali  Analisis: 
-Perubahan 
panjang 
-Susut Bobot 
-Kadar Air 
-Kadar Protein 
-Kadar 
Karbohidrat 
-Kadar Abu 
-Kadar Lemak 

3.7 Diagram Alir Pelaksanaan 

3.7.1 Diagram Alir Pembuatan Beras Berkecambah 

Diagram alir pembuatan beras berkecambah dapat dilihat 

pada Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Diagram Alir Pembuatan Beras Berkecambah 
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BAB IV PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Perkecambahan Beras 

Beras yang digunakan dalam penelitian ini adalah beras 

coklat varietas ciherang yang diperoleh dari petani beras di daerah 

Turen Malang Jawa Timur. Beras diayak dengan ayakan beras 

yang berukuran 3 mesh dan 5 mesh untuk memisahkan beras yang 

utuh dan tidak cacat atau patah untuk selanjutnya dilakukan proses 

perkecambahan. Beras yang sudah dipilih kemudian ditimbang 150 

gram lalu dicuci dan dilakukan perendaman. Proses perendaman 

menggunakan tiga variasi lama waktu yang berbeda yaitu 6 jam, 

12 jam, dan 18 jam. Setelah direndam beras dikeluarkan, ditiriskan 

dari dalam wadah lalu diletakkan di tempat yang sudah diberi alas 

kain flanel yang basah oleh air sebagai media germinasi beras. 

Dipilih kain flanel karena kain flanel dapat menahan air selain itu 

kain flanel merupakan kain berserat yang tidak mudah rapuh. 

Beras dilakukan germinasi selama 24 jam di tempat tertutup dan 

tidak terpapar cahaya. Setelah 24 jam dilakukkan germinasi, lalu 

beras dioven dengan suhu 60oC selama 24 jam untuk 

mengeringkannya, kemudian dilakukan pengujian beberapa 

parameter.  Dokumentasi proses perkecambahan beras dapat 

dilihat pada Lampiran 1 dan hasil germinasi beras pecah kulit di 

tunjukkan pada Gambar 4.1 dibawah ini. 

  

 

 

Gambar 4. 1 Beras Berkecambah; A. Kontrol; B. Perendaman 18 
jam; C. Perendaman 12 Jam; D. Perendaman 6 Jam. Tanda panah 
menunjukkan tunas beras berkecambah 
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4.2 Perubahan Sifat Fisik 

4.2.1 Perubahan Panjang 

 Proses perkecambahan beras pecah kulit dengan waktu 

perendaman selama 6, 12, dan 18 jam, menghasilkan beras 

kecambah dengan panjang tunas yang berbeda-beda. Beras yang 

sudah berkecambah kemudian diukur panjang tunasnya yang 

sudah berkecambah dengan menggunakan jangka sorong untuk 

masing-masing variasi waktu perendaman. Pengukuran 

perubahan panjang kecambah dilakukan untuk melihat apakah 

terdapat perbedaan panjang kecambah pada masing-masing 

variasi waktu perkecambahan. Hasil pengukuran perubahan 

panjang kecambah beras dapat dilihat pada Lampiran 2.1 serta 

ditunjukkan oleh Gambar 4.2 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Hasil Rerata Pengukuran Perubahan Panjang 

Gambar 4.2 menunjukkan perbedaan perubahan panjang 

tunas pada variasi lama waktu perendaman yang berbeda-beda. 
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Dapat dilihat bahwa panjang tunas berkisar antara 0,60 mm sampai 

0,90 mm. Panjang tunas tertinggi dihasilkan oleh perlakuan lama 

waktu perendaman selama 18 jam dan yang terendah adalah pada 

perlakuan lama waktu perendaman 6 jam. Hasil yang diperoleh dari 

pengukuran perubahan panjang tunas bahwa semakin lama waktu 

perendaman beras pecah kulit maka akan meningkatkan panjang 

tunas beras pecah kulit. 

Pada penelitian yang dilakukan Ekowati dan Purwestri 

(2016), proses perkecambahan beras pecah kulit dengan lama 

waktu perendaman selama 12 jam dapat menghasilkan tunas pada 

beras berkecambahan sepanjang 0,5-1 mm. Semakin lama waktu 

perendaman maka akan semakin banyak pula air yang masuk 

kedalam lembaga beras, maka semakin lama waktu perendaman 

beras akan menghasilkan panjang tunas yang yang lebih besar 

diakibatkan kandungan air pada butir beras lebih banyak dari 

sebelumnya. Proses perkecambahan dapat melunakkan biji 

perikarp beras sehingga mudah dimasak dan meningkatkan nilai 

gizi beras tersebut. 

 

4.2.2 Uji ANOVA Perubahan Panjang Tunas Beras Gerninasi 

Data perubahan panjang yang didapatkan akan dilakukan 

analisa sidik ragam (ANOVA). Analisa sidik ragam perubahan 

panjang dapat dilihat pada Lampiran 4.1. Hasil perhitungan 

perubahan panjang dari beras germinasi dianalisis lebih lanjut 

dengan Analysis of Variance (ANOVA) pada tingkat kepercayaan 

5%. Pada uji ANOVA yang dilakukan didapatkan hasil tes 

homogenitas dengan nilai signifikan sebesar 0,593 (p>0,05). Dari 

nilai signifikan tes homogenitas dapat diartikan bahwa data yang 

diperoleh adalah data yang homogen. Kemudian pada uji ANOVA, 

pengaruh lama waktu perendaman tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap perubahan panjang pada beras germinasi dengan nilai 

signifikansi 0,097 (p>0,05). Hal ini berarti pada setiap variabel tidak 
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memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan panjang 

tunas dari beras germinasi.  Oleh karena itu data tersebut tidak 

dianalisis lebih lanjut dengan uji BNT. 

 

4.2.3 Susut Bobot 

Susut bobot merupakan salah satu parameter penting dalam 

penyimpanan suatu produk, dimana secara umum produk akan 

mengalami penyusutan selama proses penyimpanan (Andita et al., 

2007). Selama proses perkecambahan beras pecah kulit dengan 

variasi waktu perendaman 6, 12, dan 18 jam yang kemudian dioven 

selama 24 jam akan mengalami penyusutan berat. Berat awal 

seluruh sampel sebelum dikecambahkan adalah 150 gram. Untuk 

perlakuan kontrol tidak dilakukan proses perkecambahan sehingga 

tidak mengalami penyusutan berat. Dokumentasi proses 

pengeringan dan penimbangan dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Hasil rerata susut bobot setelah dioven selama 24 jam dapat dilihat 

pada Lampiran 2.2 serta ditunjukkan pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Hasil Rerata Susut Bobot 

Dari Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa penurunan susut bobot 

pada beras pecah kulit berkecambah dengan variasi lama waktu 
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perendaman yang berbeda-beda berkisar antara 8,65% hingga 

9,20%. Nilai susut bobot yang terbesar pada sampel beras pecah 

kulit berkecambah adalah pada variasi lama waktu perendaman 

beras selama 18 jam. Sedangkan, nilai susut bobot terkecil pada 

sampel beras pecah kulit berkecambah adalah pada variasi lama 

waktu perendaman 6 jam. 

Nilai susut bobot beras berkecambah yang dihasilkan adalah 

dipengaruhi oleh lama waktu perendaman. Pada waktu 

perendaman 6 jam memiliki nilai susut bobot yang lebih rendah 

dibandingkan dengan lama perendaman 12 jam dan 18 jam. 

Semakin lama waktu perendaman nilai susut bobot yang dihasilkan 

akan semakin tinggi. Hal ini diduga berkaitan dengan kerusakan 

dinding sel. Lamanya perendaman menyebabkan terjadinya 

kerusakan sel pada bahan dan mempengaruhi permeabilitas sel 

bahan. Hal ini memungkinkan air dapat keluar dari dalam sel 

akibatnya tekstur bahan menjadi lunak dan berpori. Keadaan ini 

menyebabkan penguapan air selama proses pengeringan menjadi 

semakin mudah. Semakin lama perendaman suatu bahan maka 

permeabilitas membran sel akan semakin terganggu akibatnya air 

yang keluar akan semakin banyak sehingga menyebabkan susut 

bobot yang lebih tinggi (Ayu dan Yuwono, 2014). 

4.2.4 Uji ANOVA Susut Bobot Beras Germinasi 

Data perubahan berat yang didapatkan akan dilakukan 

analisa sidik ragam (ANOVA). Analisa sidik ragam perubahan berat 

dapat dilihat pada Lampiran 4.2. Hasil perhitungan perubahan 

berat dari beras germinasi dianalisis lebih lanjut dengan Analysis 

of Variance (ANOVA) pada tingkat kepercayaan 5%. Pada uji 

ANOVA yang dilaukan didapatkan hasil tes homogenitas dengan 

nilai signifikan sebesar 0,588 (p>0,05). Dari nilai signifikan tes 

homogenitas dapat diartikan bahwa data yang diperoleh adalah 

data yang homogen. Kemudian pada uji ANOVA, pengaruh lama 

waktu perendaman tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

perubahan berat pada beras germinasi dengan nilai signifikansi 
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0,732 (p>0,05). Hal ini berarti pada setiap variabel tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan berat dari 

beras germinasi dikarenakan selisih nilainya yang tidak terlalu 

signifikan. Oleh karena itu data tersebut tidak dianalisis lebih lanjut 

dengan uji BNT. 

 

4.3 Perubahan Sifat Kimia 

4.3.1 Kadar Air 

Kadar air merupakan salah satu parameter penting yang 

sangat berpengaruh dalam proses penyimpanan beras, dimana 

kadar air ini menunjukkan banyaknya air yang terkandung didalam 

bahan tersebut. Kadar air akan mempengaruhi kualitas dan 

stabilitas produk selama penyimpanan. Beras yang memiliki kadar 

air tinggi akan mudah rusak dan mengalami penurunan mutu. 

Badan Standardisasi Nasional (BSN) mensyaratkan kadar air 

maksimum beras adalah 14% (Argasasmita, 2008). Untuk 

mengukur kadar air pada penelitian ini menggunakan metode 

gravimetri. Hasil pengujian kadar air pada beras pecah kulit 

berkecambah dapat dilihat pada Lampiran 3.1 serta ditunjukkan 

oleh Gambar 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Hasil Rerata Pengukuran Kadar Air 
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Gambar 4.4 menunjukkan hasil pengukuran kadar air pada 

beras pecah kulit biasa (kontrol) dengan beras pecah kulit 

berkecambah. Kadar air yang diuji berada pada kisaran 5,70-11,96 

%. Angka ini masih dianggap aman untuk penyimpanan karena 

masih di bawah standar yang diterapkan yaitu sebesar 14%. Kadar 

air kontrol adalah sebesar 11,96%, sedangkan untuk beras pecah 

kulit dengan perlakuan perendaman kadar air yang nilai kadar air 

yang terbesar adalah pada variasi waktu perendaman 6 jam 

(5,88%) dan untuk nilai kadar air yang terendah adalah pada variasi 

waktu perendaman 18 jam (5,70%). Untuk perlakuan kontrol tidak 

dilakukan pengeringan dengan menggunakan oven pada suhu 

60oC sehingga selisih nilai kadar air pada kontrol dengan perlakuan 

cukup besar. 

Perlakuan perkecambahan beras dengan lama waktu 

perendaman yang berbeda menghasilkan perbedaan kadar air 

dimana semakin cepat waktu perendaman maka kadar air yang 

dihasilkan akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena selama 

proses perendaman terjadi penyerapan air oleh kecambah. Nilai 

kadar air yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh lama waktu 

proses perendaman. Meningkatnya lama waktu perendaman 

mempengaruhi nilai kadar air beras pecah kulit yang 

dikecambahkan. Semakin lama beras pecah kulit direndam maka 

nilai kadar air akan semakin turun. Sama seperti dengan susut 

bobot hal ini diduga berkaitan dengan kerusakan dinding sel. 

Apabila pada susut bobot semakin lama waktu perendaman maka 

nilai susut bobot yang dihasilkan semakin tinggi hal ini berarti juga 

bahwa nilai kadar air pada bahan tersebut juga akan semakin 

turun. Lamanya perendaman menyebabkan terjadinya kerusakan 

sel pada bahan dan mempengaruhi permeabilitas sel bahan. 

Semakin lama perendaman suatu bahan maka permeabilitas 

membran sel akan semakin terganggu akibatnya air yang keluar 
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akan semakin banyak sehingga menyebabkan kadar air yang 

terkandung pada bahan semakin rendah (Ayu dan Yuwono, 2014). 

Beras yang mengalami perlakuan perendaman memiliki nilai 

kadar air yang lebih rendah daripada kontrol. Menurut Widowati et 

al., (2009) kadar air yang rendah dapat memperpanjang umur 

simpan beras. Hal tersebut dikarenakan mikroba sulit tumbuh pada 

kondisi kering, selain itu dapat juga mencegah terjadinya 

perubahan beras secara kimia dan biokimia. 

 

4.3.2 Uji ANOVA Kadar Air 

Data kadar air yang didapatkan akan dilakukan analisa sidik 

ragam (ANOVA). Analisa sidik ragam kadar air dapat dilihat pada 

Lampiran 4.3. Hasil perhitungan kadar air dari beras germinasi 

dianalisis lebih lanjut dengan Analysis of Variance (ANOVA) pada 

tingkat kepercayaan 5%. Pada uji ANOVA yang dilakukan 

didapatkan hasil tes homogenitas dengan nilai signifikan sebesar 

0,372 (p>0,05). Dari nilai signifikan tes homogenitas dapat diartikan 

bahwa data yang diperoleh adalah data yang homogen. Kemudian 

pada uji ANOVA , pengaruh lama waktu perendaman tidak 

berpengaruh secara nyata terhadap kadar air pada beras 

germinasi dengan nilai signifikansi 0,748 (p>0,05). Oleh karena itu 

data tersebut tidak dianalisis lebih lanjut dengan uji BNT. 

 

4.3.3 Kadar Protein 

Protein adalah salah satu makronutrien yang berperan dalam 

proses pembentukan biomolekul. Sebagian besar senyawa 

penyusun protein adalah nitrogen. Jumlah unsur ini dapat 

digunakan sebagai dasar penentuan kadar  protein dalam beras. 

Unsur nitrogen yang terikat dalam bentuk matriks dilepaskan 

melalui proses destruksi yang kemudian diukur jumlahnya 

(Argasasmita et al., 2008). Protein beras bersifat menghambat 

penyerapan air dan pengembangan granula pati ketika beras 

ditanak, sehingga membatasi kemampuan pati melakukan 
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gelatinisasi sempurna (Tafzi, 2012). Pada penelitian ini kadar 

protein diukur dengan metode Kjeldahl. Hasil pengujian kadar 

protein pada beras pecah kulit berkecambah dapat dilihat pada 

Lampiran 3.2 serta ditunjukkan oleh Gambar 4.5 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Hasil Rerata Pengukuran Kadar Protein 

Dari Gambar 4.5 Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan kadar 

protein terhadap beras pecah kulit yang berkecambah jika 

dibandingkan dengan kontrol. Dimana nilai kadar protein pada 

kontrol adalah sebesar 6,79% sedangkan kenaikan kadar protein 

pada beras pecah kulit yang dikecambahkan adalah berkisar 

antara 6,90-7,49%. Pada waktu perendaman 6 jam terjadi kenaikan 

kadar protein tertinggi jika dibandingkan dengan kontrol yaitu 

sebesar 7,49%, kemudian pada waktu perendaman 12 jam kada 

protein turun menjadi 6,90% dan pada lama waktu perendaman 

yang terakhir kadar protein naik kembali menjadi sebesar 6,98%.  

Pada penelitian (Lumowa dan Nurani, 2014), dikatakan 

bahwa perendaman biji kedelai pada waktu 6 jam dapat 

meningkatkan kadar protein pada biji kedelai tersebut. Kemudian 

kadar protein akan turun pada waktu perendaman lebih dari 6 jam. 
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Pada Gambar 4.5 kadar protein terjadi penurunan pada waktu 

perendaman 12 jam kemudian kembali naik pada waktu 

perendaman 18 jam namun kenaikan yang terjadi tidak signifikan. 

Pada waktu perendaman 12 dan 18 jam penuruan yang terjadi 

nilainya hampir sama dengan kontrol  namun nilai kadar proteinnya 

tetap lebih tinggi dari kontrol. Menurunnya kadar protein pada 

beras tersebut disebut dengan denaturasi protein. Beberapa faktor 

yang menyebabkan denaturasi protein yaitu suhu yang tinggi, 

perubahan pH yang ekstrim, pelarut organik, zat kimia tertentu atau 

pengaruh mekanin (guncangan).  

Dari Gambar 4.5 dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

perendaman beras dapat meningkatkan nilai kadar protein yang 

terdapat pada beras. Pada penelitian (Angrrahini, 2007) 

menyatakan bahwa lama waktu perkecambahan pada kacang hijau 

tidak berbeda nyata terhadap kadar protein yang dihasilkan. 

Menurut Hasbullah dan Riskia (2013) hal ini dapat disebabkan 

karena proses perendaman pada beras dapat menyebabkan 

kandungan protein yang masuk pada endosperm beras menjadi 

lebih banyak. Proses perendaman dapat menyebabkan protein 

yang terlarut terhidrolisis menjadi asam amino esensial ataupun 

menyebabkan terbentuknya asam amino baru yang tidak ada 

sebelumnya sehingga kadar protein dalam sampel meningkat (Aini 

et al., 2016). 

4.3.4 Uji ANOVA Kadar Protein 

Data kadar protein yang didapatkan akan dilakukan analisa 

sidik ragam (ANOVA). Analisa sidik ragam kadar protein dapat 

dilihat pada Lampiran 4.4. Hasil perhitungan kadar protein dari 

beras germinasi dianalisis lebih lanjut dengan Analysis of Variance 

(ANOVA) pada tingkat kepercayaan 5%. Pada uji ANOVA yang 

dilaukan didapatkan hasil tes homogenitas dengan nilai signifikan 

sebesar 0,510 (p>0,05). Dari nilai signifikan tes homogenitas dapat 

diartikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang homogen. 
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Kemudian pada uji ANOVA, pengaruh lama waktu perendaman 

tidak berpengaruh secara nyata terhadap kadar protein pada beras 

germinasi dengan nilai signifikansi 0,053 (p>0,05). Hal ini berarti 

pada setiap variabel tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap perubahan berat dari beras germinasi dikarenakan selisih 

nilai kadar protein  yang tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu data 

tersebut tidak dianalisis lebih lanjut dengan uji BNT. 

 

4.3.5 Kadar Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan zat gizi yang dapat ditemui dalam 

jumlah terbesar pada beras. Karbohidrat dalam serealia termasuk 

beras sebagian besar terdapat dalam bentuk pati (Argasasmita, 

2008). Karbohidrat terdiri dari pati (bagian utama), pentosan, 

selulosa, hemiselulosa dan gula bebas. Di dalam beras pecah kulit 

terkandung 85-95 % pati, 2-2,5 % pentosan dan 0,6-1,1 % gula. Di 

Indonesia beras dipakai sebagai sumber kalori sebanyak 60-80% 

(Dianti, 2010). Hasil pengujian kadar karbohidrat dihitung tanpa 

mempertimbangkan atau memasukkan kadar air, hanya 

mempertimbangkan kadar total padatan yang terdapat pada bahan 

saja (Kurniawan, 2013). Perhitungan kadar karbohidrat pada beras 

pecah kulit berkecambah dapat dilihat pada Lampiran 3.7. 

Kemudian untuk kadar karbohidrat yang diperoleh dapat dilihat 

pada Gambar 4.6. 

Dari Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kadar 

karbohidrat pada beras pecah kulit berkecambah untuk waktu 

perendaman selama 6 jam dari kontrol dengan nilai kadar 

karbohidrat sebesar 88,16% menjadi 87,80%. Namun untuk waktu 

perendaman 12 jam kadar karbohidrat mengalami kenaikan dari 

kontrol namun tidak telalu signifikan, nilai kadar karbohidratnya 

yaitu 88,88% kemudian turun kembali pada waktu perendaman 18 

jam nilai karbohidratnya menjadi sebesar 88,45%. Perubahan yang 

terjadi tidak konstan hal ini diduga karena karakteristik bahan yang 

tidak seragam, dan suhu perendaman yang tidak dikontrol. Selain 
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Gambar 4. 6 Hasil rerata Pengukuran Karbohidrat 

itu juga karena kadar komponen gizi lain yang mempengaruhi 

perhitungan kadar karbohidrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 4.6 dapat diketahui nilai rerata kadar 

karbohidrat pada beras pecah kulit berkecambah. Pada pengujian 

sifat kimia beras pecah kulit berkecambah, sebelumnya dilakukan 

proses pengeringan dengan cara di oven menggunakan suhu 

60oC. Namun untuk perlakuan kontrol, karena tidak dilakukan 

proses perkecambahan sehingga tidak dilakukan pula proses 

pengeringan dengan menggunkan oven maka hal ini berpengaruh 

terhadap kadar air beras yang dihasilkan. Sehingga untuk 

memperoleh kadar karbohidrat yang murni dapat dilakuakan 

perhitungan kadar karbohidrat tanpa memasukkan nilai kadar air 

pada beras. Sehingga diperoleh nilai kadar karbohidrat seperti 

pada Gambar 4.6. Untuk perhitungan kadar karbohidrat tanpa 

memasukkan kadar air dapat dilihat pada Lampiran 3.7. 

Menurut Juliano (1972), kadar karbohidrat beras berada pada 

kisaran 78%. Kadar karbohidrat sama halnya dengan kadar gula 
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karena gula merupakan salah satu jenis karbohidrat sederhana. 

Dengan proses perkecambahan kadar karbohidrat dan kadar gula 

menjadi turun hal ini dikarenakan karbohidrat akan dihidrolisis 

menjadi senyawa yang lebih sederhana, karena untuk dapat 

tumbuh embrio membutuhkan makanan, sehingga kadar 

karbohidratnya berkurang selama proses perkecambahan 

(Angrrahini, 2007). 

 

4.3.6 Uji ANOVA Kadar Karbohidrat 

Data kadar karbohidrat yang didapatkan akan dilakukan 

analisa sidik ragam (ANOVA). Analisa sidik ragam kadar 

karbohidrat dapat dilihat pada Lampiran 4.5. Hasil perhitungan 

kadar protein dari beras germinasi dianalisis lebih lanjut dengan 

Analysis of Variance (ANOVA) pada tingkat kepercayaan 5%. Pada 

uji ANOVA yang dilakukan didapatkan hasil tes homogenitas 

dengan nilai signifikan sebesar 0,104 (p>0,05). Dari nilai signifikan 

tes homogenitas dapat diartikan bahwa data yang diperoleh adalah 

data yang homogen. Kemudian pada uji ANOVA pengaruh lama 

waktu perendaman berpengaruh secara nyata terhadap kadar 

karbohidrat pada beras germinasi dengan nilai signifikansi 0,030 

(p<0,05). Oleh karena itu analisis dilanjutkan menggunakan uji 

BNT. Dimana tanda bintang (*) dan nilai signifikansi kurang dari 

0,05 menyatakan adanya perbedaan nyata. Berdasarkan hal 

tersebut dapat diketahui bahwa lama waktu yang berpengaruh 

nyata terhadap kadar karbohidrat adalah 6 dan 12 jam. Sehingga, 

pada lama waktu perendaman selama 18 jam tidak berpengaruh 

nyata terhadap kadar karbohidrat karena selisih dari 12 dan 18 jam 

tidak terlalu signifikan sebingga tidak berbeda jauh nilai kadar 

karbohidrat yang diperoleh pada beras germinasi. 

 

4.3.7 Kadar Abu 

Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik 

atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan 
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pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan 

sisanya merupakan unsur-unsur mineral.Kadar abu secara kasar 

dapat mencerminkan kadar mineral yang terkandung didalam 

beras yang komposisi dan jumlahnya bergantung pada jenis bahan 

pangan dan metode analisis yang digunakan. Beberapa mineral 

yang terkandung dalam abu terdapat dalam bentuk garam oksida, 

sulfat, fosfat, nitrat dan klorida. Penentuan kadar abu yaitu 

berdasarkan kehilangan bobot yang terjadi setelah sampel 

mengalami proses pembakaran pada suhu yang sangat tinggi 

(500oC-600oC). Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran 

akan terbakar tetapi komponen anorganiknya tidak, karena itulah 

disebut sebaai kadar abu (Maulana, 2016). Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan untuk mengukur kadar abu adalah metode 

gravimetri. Hasil pengujian kadar abu pada beras pecah kulit 

berkecambah dapat dilihat pada Lampiran 3.4 serta ditunjukkan 

oleh Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 7 Hasil Rerata Pengukuran Kadar Abu 

Dari Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa kadar abu pada beras 

yang diberi perlakuan meningkat seiring dengan bertambahnya 
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lama waktu perendaman jika dibandingkan dengan beras tanpa 

perlakuan. Dimana nilai kadar abu kontrol adalah sebesar 1,28%, 

sedangkan kenaikan kadar abu pada beras pecah kulit yang 

dikecambahkan adalah berkisar antara 1,32-1,36%. Kenaikan 

kadar abu tertinggi adalah pada variasi waktu perendaman 18 jam 

(1,36%) dan yang terendah adalah pada variasi waktu perendaman 

6 jam (1,32%). 

Dari Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa semakin lama waktu 

perendaman, maka kadar abu pada beras akan meningkat. 

Menurut Widowati et al., (2009) peningkatan kadar abu pada beras 

dapat disebabkan oleh terlarutnya komponen bahan termasuk 

mineral dari bekatul dan sekam yang melekat pada endosperma 

beras. Hal ini juga diduga karena kadar mineral yang termasuk 

dalam kadar abu yang terdapat pada air untuk proses perendaman 

ikut terlarut pada beras, maka semakin lama perendaman, kadar 

mineral yang terlarut pada beras akan semakin besar. 

 

4.3.8 Uji ANOVA Kadar Abu 

Data kadar Abu yang didapatkan akan dilakukan analisa sidik 

ragam (ANOVA). Analisa sidik ragam kadar abu dapat dilihat pada 

Lampiran 4.6. Hasil perhitungan kadar abu dari beras germinasi 

dianalisis lebih lanjut dengan Analysis of Variance (ANOVA) pada 

tingkat kepercayaan 5%. Pada uji ANOVA yang dilakukan 

didapatkan hasil tes homogenitas dengan nilai signifikan sebesar 

0,115 (p>0,05). Dari nilai signifikan tes homogenitas dapat diartikan 

bahwa data yang diperoleh adalah data yang homogen. Kemudian 

pada uji ANOVA, pengaruh lama waktu perendaman tidak 

berpengaruh secara nyata terhadap kadar abu pada beras 

germinasi dengan nilai signifikansi 0,630 (p>0,05). Hal ini berarti 

pada setiap variabel tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap perubahan kadar abu dari beras germinasi karena 

selisihnya yang tidak berbeda jauh. Oleh karena itu data tersebut 

tidak dianalisis lebih lanjut dengan uji BNT. 
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4.3.9 Kadar Lemak 

Lemak merupakan golongan senyawa yang tidak larut 

didalam air, namun lemak akan larut didalam pelarut organik. 

Pelarut yang umum digunakan untuk mengukur kadar lemak yaitu 

heksana, petroleum eter, dan dietil eter (Sudarmadji et al., 1996). 

Metode pengukuran lemak yang digunakan pada analisis ini adalah 

ekstraksi sokhlet. Hasil pengujian kadar lemak pada beras pecah 

kulit berkecambah dapat dilihat pada Lampiran 3 serta ditunjukkan 

oleh Gambar 4.8 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8 Hasil Rerata Pengukuran Kadar Lemak 

 

Dari Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa kadar lemak pada 

beras pecah kulit berkecambah mengalami penurunan dan 

kenaikan Pada kontrol kadar lemak adalah sebesar 2,35%. Pada 

lama waktu perendaman 6 jam kadar lemak meningkat menjadi 

sebsar 2,67%, kemudian kadar lemak turun pada lama waktu 12 

jam yaitu sebesar 2,25% dan anik lagi pada waktu perendaman 

selama 18 jam yaitu menajdi sebsar 2,55%.  
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Dalam penelitian Hasbullah dan Riskia (2013), dikatakan 

bahwa perlakuan lama waktu perendaman pada beras tidak 

berpengaruh nyata terhadap kandungan lemak pada beras. Dalam 

penelitiannya juga dikatakan bahwa beras dengan kadar lemak 

yang rendah akan memiliki daya simpan yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan beras yang memiliki kadar lemak tinggi. 

Pada penelitian (Angrrahini, 2007) lama waktu perkecambahan 

kacang hijau menyebabkan penurunan kandungan lemak pada 

bahan dan tidak berbeda nyata. Hal ini terjadi karena peningkatan 

enzim lipase, lemak digunakan sebagai sumber energi selama 

prose perkecambahan dan untuk sintesis α-tokoferol selama 

perkecambahan sehingga kandungannya akan menurun selama 

proses perkecambahan 

 

4.3.10 Uji ANOVA Kadar Lemak 

Data kadar lemak yang didapatkan akan dilakukan analisa 

sidik ragam (ANOVA). Analisa sidik ragam kadar lemak dapat 

dilihat pada Lampiran 4.7. Hasil perhitungan kadar protein dari 

beras germinasi dianalisis lebih lanjut dengan Analysis of Variance 

(ANOVA) pada tingkat kepercayaan 5%. Pada uji ANOVA yang 

dilakukan didapatkan hasil tes homogenitas dengan nilai signifikan 

sebesar 0,358 (p>0,05). Dari nilai signifikan tes homogenitas dapat 

diartikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang homogen. 

Kemudian pada uji ANOVA, pengaruh lama waktu perendaman 

tidak berpengaruh secara nyata terhadap kadar lemak pada beras 

germinasi dengan nilai signifikansi 0,342 (p>0,05). Oleh karena itu 

data tersebut tidak dianalisis lebih lanjut dengan uji BNT. 

 

4.3.11 Kadar Gula Total 

Glukosa merupakan monosakarida yang terpenting sebagai 

sumber tenaga bagi manusia (Novianti et al., 2017). Semua jenis 

karbohidrat baik monosakarida, disakarida maupun polisakarida 
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yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan terkonversi menjadi 

glukosa dalam hati. Glukosa juga berperan sebagai salah satu 

molekul utama bagi pembentukan energi dalam tubuh. Menurut 

(Juliano, 1972), kandungan gula pada beras pecah kulit lebih tinggi 

dibandingkan dengan beras sosoh, yaitu 0,83-1,39%. Pengukuran 

total gula pada penelitian ini menggunakan metode 

spektrofotometri. Hasil pengujian kadar gula pada beras pecah kulit 

berkecambah dapat dilihat pada Lampiran 3 serta ditunjukkan oleh 

Gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 9 Hasil Pengukuran Kadar Gula Total 

Dari Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa perlakuan proses 

perendaman beras dapat menurunkan kadar gula yang terdapat 

pada beras. Pada kontrol nilai kadar gulanya adalah sebesar 

0,86%. Sedangkan untuk beras yang diberi perlakuan perendaman 

nilai kadar gulanya berkisar antara 0,67-0,77%. Nilai kadar gula 

tertinggi terdapat variasi waktu perendaman selama 18 jam 

(0,77%) dan nilai kadar gula terendah terdapat variasi waktu 

perendaman selama 6 jam (0,67%). Dari grafik dapat disimpulkan 
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semakin lama waktu perendaman maka nilai kadar gula akan 

meningkat. 

Gula total yang merupakan kandungan gula keseluruhan 

dalam suatu bahan pangan baik itu gula pereduksi maupun gula 

non-pereduksi, dan semua jenis karbohidrat dari golongan 

monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Gula 

merupakan salah satu jenis karbohidrat sederhana. Pada saat 

berkecambah terjadi hidrolisis karbohidrat, protein dan lemak 

menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga mudah dicerna. 

Karbohidrat sebagai bahan persediaan makanan dirombak oleh 

enzim alfa-amilase dan beta-amilase yang bekerja saling mengisi. 

Alfa-amilase memecah pati menjadi dekstrin, sedangkan beta-

amilase memecah dekstrin menjadi maltosa. Pada akhirnya, 

maltosa akan diubah menjadi glukosa dan fruktosa (Wachid, 2006). 

Perhitungan kadar total gula adalah untuk mengetahui jumlah 

total gula yang terdapat pada beras, baik gula reduksi maupun gula 

non reduksi seperti sukrosa dan glukosa yang termasuk dalam 

jenis karbohidrat. Pada penelitian Nurhidajah dan Nurrahman 

(2007) dikatakan bahwa kecambah beras merah mengandung 

serat pangan yang cukup tinggi. Serat pangan mampu menyerap 

air dan mengikat glukosa, sehingga glukosa yang terdapat pada 

kecambah beras dapat menurun. Glukosa adalah salah satu jenis 

karbohidrat dalam hal ini sama dengan kadar karbohidrat pada 

penelitian ini yang ditunjukkan pada Gambar 4.6 bahwa penurunan 

kadar karbohidrat yang terendah adalah sama yaitu pada waktu 

perendaman 6 jam. Kemudian setelah lewat dari 6 jam kadar gula 

naik kembali, diduga hal ini karena tingkat keseragaman bahan 

yang kurang. 

 

4.3.12 Uji ANOVA Kadar Gula Total 

Data kadar gula total yang didapatkan akan dilakukan analisa 

sidik ragam (ANOVA). Analisa sidik ragam kadar gula total dapat 

dilihat pada Lampiran 4.8. Hasil perhitungan kadar protein dari 
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beras germinasi dianalisis lebih lanjut dengan Analysis of Variance 

(ANOVA) pada tingkat kepercayaan 5%. Pada uji ANOVA yang 

dilaukan didapatkan hasil tes homogenitas dengan nilai signifikan 

sebesar 0,169(p>0,05). Dari nilai signifikan tes homogenitas dapat 

diartikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang homogen. 

Kemudian pada uji ANOVA, pengaruh lama waktu perendaman 

tidak berpengaruh secara nyata terhadap kadar gula pada beras 

germinasi dengan nilai signifikansi 0,315 (p>0,05). Oleh karena itu 

data tersebut tidak dianalisis lebih lanjut dengan uji BNT. 

 

4.4 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik pada beras berkecambah 

dengan faktor lama waktu perendaman dilakukan dengan metode 

Zeleny dimana dilakukan penentuan awal nilai ideal maksimal atau 

minimal dari masing-masing parameter yaitu sifat fisik yang 

meliputi perubahan panjang tunas serta susut bobot dan sifat kimia 

yang meliputi kadar air, kadar protein, kadar karbohidrat, kadar 

abu, kadar lemak dan kadar total gula. Kemudian dilakukan 

perhitungan derajat kerapatan serta jarak kerapatan dari nilai ideal 

dan nilai kenyataan dengan menggunakan rumus. Lalu dilakukan 

perhitungan terhadap nilai L1, L2 dan Lmaks dari masing-masing 

perlakuan dan di total untuk mendapatkan nilai dengan perlakuan 

terbaik. Hasil nilai L1, L2, dan Lmax serta jumlahnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 

Tabel 4. 1 Perhitungan Nilai L Metode Zeleny 

Perlakuan L1 L2 LMAX JUMLAH Rank 

6 Jam 0,0650 0,0021 0,0650 0,1321 3 

12 Jam 0,0395 0,0003 0,0650 0,1049 1 

18 Jam 0,0516 0,0006 0,0650 0,1172 2 

 

Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan tingkat kerapatannya 

paling kecil. Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa perlakuan terbaik 

untuk perendaman beras berkecambah adalah pada waktu 
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perendaman 12 jam. Dari perendaman 12 jam menghasilkan 

panjang kecambah 0,83 mm, suust bobot 8,93%, kadar air 5,81%, 

kadar karbohidrat 8.88%, kadar protein 6,90%, kadar abu 1,33%, 

kadar lemak 2,25%, dan total gula  0,73%.  Untuk perhitungan 

perlakuan terbaik menggunakan metode Zeleny dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 
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BAB V PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh variasi waktu 

perendaman terhadap sifat fisikokimia beras pecah kulit 

berkecambah (Germinated Brown Rice) adalah: 

1. Perkecambahan pada beras pecah kulit dengan variasi 

waktu perendaman beras yang berbeda dapat menyebabkan 

perubahan pada sifat fisik beras tersebut diantaranya yaitu 

perubahan panjang tunas dan perubahan berat. Namun 

perubahan sifat fisik beras selama waktu perendaman 6, 12 

dan 18 jam tidak terlihat secara nyata. Panjang tunas berada 

pada kisaran 0,50-1,10 mm. Kemudian berat beras menjadi 

susut berkisar antara 8.65-9,20%. 

2. Perkecambahan pada beras pecah kulit dengan variasi 

waktu perendaman beras yang berbeda dapat menyebabkan 

perubahan pada sifat kimia beras tersebut diantaranya yaitu 

kadar air, kadar protein, kadar karbohidrat, kadar abu, kadar 

lemak dan kadar gula. Diantara sifat kimia beras tersebut 

hanya kadar karbohidrat yang berpengaruh nyata terhadap 

lama waktu perendaman.  

 

5.2 Saran 

Saran Untuk penelitian selanjutnya adalah : 

1. Sebaiknya dilakukan penelitian dengan waktu 

perkecambahan pada media lembab yang lebih lama atau 

lebih dari 24 jam agar perubahan sifat fisik dan kimia beras 

lebih signifikan. 

2. Sebaiknya dilakukan pengujian sifat antioksidant pada beras 

berkecambah. 
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3. Sebaiknya dilakukan pengujian terhadap kandungan GABA 

pada beras berkecambah.  
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