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RINGKASAN 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan nasi 
instan dengan variasi bahan perendam serta lama waktu 
perendaman yang berbeda, mengetahui karakteristik fisik dari 
nasi instan dengan menggunakan variasi bahan perendam dan 
lama waktu perendaman yang berbeda serta mengetahui 
variabel perlakuan yang paling dominan dalam mempengaruhi 
karakteristik nasi instan yang dihasilkan diantara bahan 
perendam serta lama waktu perendaman. Metode penelitian 
yang digunakan adalah Rancang Acak Kelompok dengan jenis 
bahan perendam yakni bahan alami yakni teh hijau, bahan 
sintetis yakni Na-sitrat, Disodium phosphate, dan aquades. 
Waktu perendaman dilakukan dengan 2 variasi, 2 jam dan 4 
jam. Sampel kemudian dilakukan uji rehidrasi, volume 
pengembangan, uji kadar karbohidrat, serta kadar air. Pengujian 
organoleptik dilakukan dengan Uji Hedonic Scoring. Data 
pengamatan dianalisa secara statistik menggunakan metode 
analisa ragam ANOVA (Analysis of Variance) dilanjutkan 
dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil). Jika terdapat interaksi 
diantara dua faktor maka dilakukan uji DMRT (Duncan Multiple 
Range Test). Karakteristik fisik yang dihasilkan yakni densitas 
kamba dengan nilai tertinggi pada sampel A2C3 yakni 0.26 g/ml. 
Kadar volume pengembangan tertinggi yakni pada sampel 
A1C3 yakni 31.20%. Rerata waktu rehidrasi adalah 4 menit. 
Nilai kadar air yang diperoleh adalah 14.09% tertinggi pada 
sampel A2C3 dengan rerata kadar air keseluruhan sampel uji 
yakni 11-14%. Kadar karbohidrat tertinggi yakni pada sampel 
dengan bahan perendam teh (80.1%).  
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RINGKASAN 

This research was conducted for knowing the process of instant 
rice production by using the variation types of soaking materials 
and different long time of soaking method, find out the physical 
properties of instant rice by using the the variation types of 
soaking materials and different long time of soaking method, 
and then find out the most dominant treatment variable in 
influencing the characteristic of instant rice among the types of 
soaking materials and the long time of soaking. This research 
was used a randomized group design method with the types of 
soaking materials that are green tea, Natrium citrate, Disodium 
phosphate and aquades as a control materials. The long time of 
soaking methode used two variations of time, which is 2 and 4 
hours soaking time. The sample obtained is then tested by 
rehydration test, carbohydrate test, and moisture content test. 
The organoleptic test was conducted Hedonic Scoring test. All 
data was analyzed stastically by using ANOVA variance 
analysis method, continued with the LSD test. If there is an 
interaction betwen the two factor, the DMRT test is performed. 
The physical characteristics obtained are expansion volume 
content which is highest in A1C3 sample which is 31,20%. The 
average rehydration time is 4 minutes. The value of the moisture 
content obtained was 14.09% which is highest in A2C3 sample 
with the average moisture content of the entire test sample that 
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is 11-14%. The highest carbohydrate content obtained in the 
sample that used green tea as soaking materials (80,1%).  
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kebutuhan pangan berupa beras di Indonesia masih 
menduduki posisi yang sangat strategis. Hampir sebagian besar 
penduduk mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Beras 
merupakan komoditas pangan utama dimana hampir seluruh 
penduduk di negara ini mengkonsumsi beras setiap harinya. 
Pentingnya komoditas ini menjadikan sebagian acuan dalam 
menilai kesejahteraan masyarakat serta kadang dijadikan juga 
sebagai acuan dalam menilai kondisi sosial masyarakat 
(Rohman, 2017). Agar tidak terjadi ketimpangan antara ledakan 
populasi dengan ketersediaan beras, maka diperlukan 
perencanaan kebutuhan konsumsi beras (Rejekiningrum, 2013).  

Teknologi yang berkembang untuk memenuhi 
ketersediaan prosuk beras salah satunya adalah nasi instan. 
Produk nasi instan dapat diartikan sebagai produk yang secara 
cepat dapat diubah menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi, 
atau dengan kata lain makanan instan merupakan jenis 
makanan cepat saji dan praktis untuk dikonsumsi (Luna, 2015). 
Syarat nasi dapat disebut sebagai 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 (Pamungkas, 2013). 

Produk nasi instan telah berkembang pesat di negara-
negara maju seperti Amerika dan Jepang, antara lain : Sage V 
foods dimana waktu pemasakannya adalah 5 menit dengan 
diseduh air panas; Cup rice dari Nissin Foods Company 
dimasak dengan diseduh air panas selama 5 menit; Instant rice 
dengan merk dagang uncle’s ben dengan pemasakan selama 
1.5 menit dalam microwave. Nasi instan uncle’s ben tidak 
melalui proses pembekuan dan pengeringan, hanya seperti nasi 
biasa yang diawetkan, dan bila ingin dikonsumsi hanya perlu 
dipanaskan dalam microwave kemudian siap dihidangkan 
(Luna, 2010).  
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Beras varietas Ciherang telah teruji dapat menghasilkan 
14-17 anakan produktif dalam satu rumpun padi. Hal ini tentu 
dapat memperkaya banyaknya beras yang dihasilkan nantinya. 
Namun tidak bisa dipungkiri, faktor musim yang tidak menentu 
seringkali menjadi penghambat dalam pembentukan anakan 
produktif yang dihasilkan. Beras Ciherang IR-64 memiliki 
potensi dalam setiap 1000 butirnya menghasilkan 27 gram 
beras (Chandrasari, 2018). 

Perendaman dalam larutan kimia dapat mempengaruhi 
proses penyerapan air saat pemasakan. Ia dapat meningkatkan 
penyerapan air serta pengembangan volume beras instan. 
Perendaman dengan larutan Na-Sitrat dapat menguraikan 
struktur protein beras sehingga beras menjasi lebih porous. 
Akibatnya, penyerapan air akan lebih cepat pada saat 
perendaman maupun waktu rehidrasi (Widowati, 2010).  

Proses pembuatan nasi instan diawali dengan pemilihan 
bahan perendam untuk membuat beras menjadi porous. 
Sehingga ketika di rehidrasi segera menjadi nasi. Setelah 
diketahui jenis bahan perendam, diaplikasikan pada jenis beras 
yang digunakan dengan proses pemasakan dengan 
menggunakan rice cooker, kemudian dimasukkan dalam freezer 
dengan suhu -40C selama 24 jam, lalu dilakukan thawing 
selama kurang lebih 1 menit, lalu dikeringkan. Nasi instan siap 
disajikan setelah dilakukan rehidrasi, yaitu diseduh dengan air 
mendidih dalam keadaan tertutup (Widowati, 2010). 

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kualitas 
nasi instan yang dihasilkan dengan menggunakan beras 
Ciherang IR-64, penulis berencana untuk melakukan beberapa 
pengujian pokok berikut analisanya. Pengujian sifat fisik 
dilakukan di Laboratorium TPPHP FTP-UB adapun pengujian 
karbohidrat pati dilakukan di Laboratorium Pengujian Farmasi – 
FF UNAIR. Pengujian yang dilakukan antara lain adalah uji 
rehidrasi serta uji proksimat yang meliputi kadar air, serta kadar 
karbohidrat. Dilakukan pula pengujian organoleptik dengan 
melibatkan panelis semi terlatih dengan Uji Hedonic Scoring 
meliputi komponen tekstur, rasa, aroma dan warna. 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi 
mengenai kondisi optimal perlakuan bahan perendam serta 
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waktu perendaman yang dibutuhkan dalam pembuatan nasi 
instan yang berpengaruh terhadap kualitas nasi instan siap 
santap yang dihasilkan.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembuatan nasi instan dengan 
menggunakan variasi bahan perendam, dan lama waktu 
perendaman yang berbeda? 

2 Bagaimana karakteristik fisik dari nasi instan dengan 
menggunakan variasi bahan perendam, dan lama waktu 
perendaman yang berbeda? 

3 Apakah variabel perlakuan yang paling dominan dalam 
mempengaruhi karakteristik nasi instan yang dihasilkan 
diantara bahan perendam serta lama waktu perendaman 
berdasarkan metode rancang acak kelompok? 
 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui proses pembuatan nasi instan dengan variasi 
bahan perendam serta lama waktu perendaman yang 
berbeda 

2. Mengetahui karakteristik fisik dari nasi instan dengan 
menggunakan variasi bahan perendam, dan lama waktu 
perendaman yang berbeda  

3. Mengetahui variabel perlakuan yang paling dominan dalam 
mempengaruhi karakteristik nasi instan yang dihasilkan 
diantara bahan perendam serta lama waktu perendaman 
berdasarkan metode rancang acak kelompok 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari percobaan ini adalah 
sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  
- Penulis mengetahui proses pembuatan nasi instan 

dengan variasi bahan perendam serta lama waktu 
perendaman yang berbeda  
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- Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah 
didapatkan selama masa perkuliahan dan juga penulis 
dapat menambah wawasan dan pengetahuan pada 
bidang penelitian terkait 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Manfaat untuk penelitian ke depan adalah penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan 
penelitian selanjutnya.  

3. Bagi Masyarakat  
Memberikan wawasan mengenai sifat fisik nasi instan hasil 

variasi bahan perendam dan lama waktu perendaman yang 
dihasilkan 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium 
2. Penelitian ini tidak membahas lebih dalam mengenai 

karakteristik biologis dan kimiawi dari nasi instan yang 
dihasilkan 

3. Penelitian ini hanya membahas pengaruh variasi bahan 
perendam dan lama waktu perendaman dalam pembuatan 
nasi instan 

4. Tidak membahas secara detail mengenai pengaruh variasi 
jenis beras serta pengaruh jenis alat pengering yang 
digunakan 

5. Tidak menjelaskan analisis ekonomi dan energi. 
 

1.6 Hipotesis 

Jenis bahan perendam dan lama waktu perendaman beras 
dalam larutan bahan perendam yang berbeda mempengaruhi 
nilai sifat fisik dan sifat kimia pada nasi instan yang dihasilkan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Beras 

Beras merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat 
Indonesia. Hampir 90% penduduk mengonsumsi beras. Beras 
sebagai bahan makanan mengandung nilai gizi yang cukup 
tinggi. Dalam 100 g beras terdapat kandungan karbohidrat 78%, 
protein sebesar 6.7%, lemak sebesar 3.6%, serat (NSP) 0.4%, 
vitamin B1 0.41% mg, vitamin B2 0.02 mg, niasin 5.8 mg dan 
kandungan mineral seperti Ca dan Fe masing-masing 6 dan 0.8 
mg. Ada dua kelompok beras yaitu beras ketan (waxy rice) 
dengan kandungan amilopektin tinggi (amilosa rendah) dan 
beras non ketan atau disebut beras (non-waxy rice) dengan 
kandungan amilopektin rendah (amilosa tinggi), Sebagian beras 
tropis mempunyai kandungan amilosa lebih dari 20%. 
Kandungan amilosa dikelompokkan menjadi rendah (<20%), 
sedang (20-24%), dan tinggi (>25%) (Luna, 2015). 

 
Tabel 2.1 Komposisi Kimia Beras 

Kandungan Beras (100 gram) 

Kadar Air 12%  
Kcal 363% 
Protein Kasar 6.70% 
Lemak Kasar 0.40% 
Abu 0.50% 
Total CHO 80.40% 
Serat 0.30% 
Kalsium 24 mg 
Fosfat 94 mg 
Zat Besi 0.80 mg 
Sodium 5 mg 
Pottasium 92 mg 
Thiamin  0.07 mg 
Riboflavin 0.03 mg 
Niasin  1.60 mg 

Sumber : Luh (1980) 
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2.2 Nasi Instan 

Teknologi yang berkembang untuk memenuhi ketersediaan 
produk beras salah satunya adalah nasi instan. Produk instan 
dapat diartikan sebagai produk yang secara cepat dapat diubah 
menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi. Penyajiannya 
dapat dilakukan dengan menambahkan air panas sesuai 
dengan selera (rehidrasi). Lee and Wissgott (2011) dalam 
Huang dan He (2013) menyatakan bahwa nasi instan 
merupakan nasi yang dapat direhidrasi dalam periode waktu 
yang relatif singkat, baik dengan penambahan air panas atau 
dengan penambahan air dan pemanas microwave, setelah itu 
beras siap untuk dikonsumsi. 

Produk nasi instan menjadi semakin populer karena 
manfaatnya. Mengurangi kemampuan cerna olah pati beras 
instan dapat meningkatkan potensi manfaat kesehatannya (Hsu 
et.al, 2015). Produk nasi instan telah berkembang pesat di 
negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang. Produk nasi 
instan sangat bervariasi dalam hal tekstur, berat jenis, 
kegunaan, rasa dan kualitas sesuai dengan kegunaan bagi 
konsumen. Dalam pembuatan nasi instan perlu diketahui 
terlebih dahulu karakteristik beras yang digunakan sebagai 
bahan baku. Karakteristik utama yang diamati adalah komponen 
utama yakni pati, terutama amilosa (Luna, 2015). Parameter 
penting untuk menunjukkan kualitas nasi instan adalah nasi 
berwarna putih dan laju rehidrasinya cepat (Yu, et.al, 2017).  

Amilosa mempunyai kemampuan untuk membentuk gel 
setelah pati tergelatinisasi dan membentuk pasta. Sifat ini umum 
terjadi pada pati yang mengandung amilosa. Pembentukan gel 
terutama disebabkan oleh penggabungan kembali (re-asosiasi) 
dari pasti terlarut setelah pemasakan dan terjadi secara cepat 
jika rantai pati merupakan rantai linear amilosa. Sifat amilopektin 
berbeda dengan amilosa karena mempunyai banyak 
percabangan, seperti retrogradasi lambat dan pasta yang 
terbentuk tidak dapat membentuk gel tetapi bersifat lengket 
(kohesif) dan elastic (gummy texture) (Estiasih, 2005). 
Berdasarkan kadar amilosa, semakin tinggi kadar amilosa 
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kekerasan dan elastisitas beras semakin rendah sehingga 
berpengaruh terhadap waktu rehidrasi (Luna, 2015).  

Beras dengan kadar amilosa rendah bila dimasak 
menghasilkan nasi yang basah dan lengket, sedangkan beras 
dengan kadar amilosa menengah menghasilkan nasi yang agak 
basah dan tidak menjadi keras bila didinginkan. Perbandingan 
antara amilosa dengan amilopektin dapat menentukan tekstur 
apakah pera atau tidaknya nasi yang dihasilkan, cepat atau 
tidaknya nasi itu mengeras serta lengket atau tidaknya nasi 
(Astawan, 2002). 

 

2.3 Tinjauan Bahan Perendam 

2.3.1 Bahan Kimia Perendam 

Perendaman dalam larutan kimia dapat mempengaruhi 
proses penyerapan air saat pemasakan. Ia dapat meningkatkan 
penyerapan air serta pengembangan volume beras instan. 
Perendaman dengan larutan Sodium Sitrat dapat merusak atau 
menguraikan struktur protein beras, sehingga beras menjasi 
lebih porous dan menyebabkan rendemen dari beras instan 
menurun. Akibatnya, penyerapan air akan lebih cepat pada saat 
perendaman maupun waktu rehidrasi (Widowati, 2010). Adapun 
pembuatan beras instan dengan perlakuan bahan kimia 
senyawa fosfat sebagaimana dijelaskan oleh Cahyantiy (2016) 
bertujuan untuk menjadikan butir-butir beras menjadi porous, 
sehinga proses penyerapan air menjadi lebih cepat pada waktu 
penambahan air panas atau pemasakan. Penambahan ini 
menyebabkan pH menjadi agak asam yaitu sekitar 5.2. 
 Beberapa penelitian pembuatan nasi instan dengan 
larutan kimia sebagai perendam pernah dilakukan oleh 
Kumalasari, dkk. (2015) dengan menggunakan Natrium Sitrat 
1% selama 2 jam. Luna, dkk (2015) menggunakan Beras 
Ciherang dengan variasi bahan perendam Natrium Sitrat 1, 3, 
dan 5 % serta Natrium Fosfat 1 ; 1,5 ; dan 2% selama 2 jam 
dengan perbandingan banyak beras dan air perendam adalah 
1:2.  
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2.3.2 Ekstrak Teh Hijau 

Proses pembuatan beras instan fungsional dengan  
memanfaatkan ekstrak teh hijau dapat menurunkan daya cerna 
pati in vitro dan indeks glikemiknya (dari 66 menjadi 49), 
sehingga berpotensi sebagai diet bagi penderita diabetes 
mellitus (Widowati 2007). Teh hijau diketahui kaya akan 
senyawa bioaktif berupa polifenol. Senyawa kompleks yang 
terjadi antara pati dengan polifenol menyebabkan sisi atau 
bagian pati yang secara normal dihidrolisis oleh enzim 
pencernaan menjadi tidak dikenali. Semakin banyak ikatan pati 
dengan polifenol maka semakin banyak sisi-sisi yang tidak 
dapat dikenali oleh enzim pencernaan, sehingga kemampuan 
hidrolisis pati menurun. Akibatnya, daya cerna pati menjadi 
rendah. Kecernaan pati yang rendah akan menghasilkan respon 
insulin yang rendah juga sehingga dapat menekan kadar gula 
darah dalam tubuh (Septianingrum et.al, 2016). 
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Tabel 2.2 Kandungan daun teh hijau 

Kandungan % Berat Kering 

Kafein 7,56 
Theobromin 0,69 
Theofilin 0,25 
(-) Epicatechin 1,21 
(-) Epicatechin gallat 3,86 
(-) Epigallocatechin 1,09 
(-) Epigallocatechin gallat 0.30 
Glikosida flavonol Trace 
Bisflavanol Trace 
Asam Theaflavat Trace 
Theaflavin 2,62 
Thearubigen 35,90 
Asam gallat 1,15 
Asam klorogenat 0,21 
Gula  6,85 
Pektin 0,16 
Polisakarida 4,17 
Asam oksalat 1,50 
Asam malonate 0,02 
Asam suksinat 0,09 
Asam malat 0,31 
Asam akonitat 0,01 
Asam sitrat 0,84 
Lipid 4,79 
Kalium (potassium) 4,83 
Mineral lain 4,70 
Peptida 5,99 
Theanin 3,57 
Asam amino lain 3,03 
Aroma 0,01 

Sumber : Halimah (2018) 
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2.4 Proses Produksi Nasi Instan 

Proses pengolahan nasi instan yang telah dikembangkan 
adalah kombinasi perlakuan dengan menggunakan bahan kimia 
perendam dalam waktu tertentu dan pembekuan serta 
pemanasan dengan microwave. Nasi instan yang dihasilkan 
dapat berbeda dalam jenis dan mutunya disebabkan adanya 
perbedaan dalam kadar air, waktu dan suhu pemasakan. Variasi 
mutu yang paling penting adalah dalam hal kecepatan 
pengolahan beras menjadi nasi yang berkisar antara 10-15 
menit, 5 menit atau 1-2 menit (Susanti, 2011). 
     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 pada suhu kamar. 

Kadar air beras meningkat menjadi 30%. Kemudian 
perebusan dilanjutkan selama 8-10 menit sehingga kadar 
air meningkat menjadi 65-70%. Setelah itu dilakukan 
penirisan, pendinginan, dan pencucian dengan air dingin 
selama 1-2 menit dan dihamparkan untuk dikeringkan. 
Ruang pengering harus mempunyai suhu yang relatif tinggi 
dengan udara yang mengalir didalamnya. Suhu yang 
digunakan adalah 140 0C dengan kecepatan aliran udara 
yang melewati batas 60m/menit. Pengeringan dilakukan 
sampai kadar air beras 8-14%. Kondisi pengeringan dalam 
hal ini suhu dan kecepatan aliran udara sangat penting 
untuk menghasilkan struktur nasi yang berpori (porous). 

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 
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dengan pengembangan pada tekanan dan suhu tinggi 
untuk memperoleh struktur berpori-pori yang diinginkan.  

3. Beras tergelatinisasi, 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 udara panas yang mengalir 
cepat pada suhu 65.6-315.60C untuk membuat proses 
dekstrinasi pati pada beras, membuat pori-pori atau 
megembangkan butiran beras. Dalam proses ini tidak ada 
perlakuan pemasakan dan pengukusan. 

5. Beras dimasak, kemudian dibekukan lalu di-thawing 
(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. Pembuatan nasi instan dengan metode pembekuan atau 
penyimpanan beku 

8. Perlakuan atau pemberian bahan kimia 
9. Kombinasi 2 atau lebih metode diatas 
10. Pembuatan nasi instan dengan kombinasi perlakuan 

perendaman dengan metode pembekuan 
 

2.5 Proses Produksi Nasi Instan dengan Variasi Bahan 

Perendam 

 

Proses pengolahan nasi instan yang telah dikembangkan 
adalah kombinasi perlakuan dengan menggunakan bahan kimia 
perendam dalam waktu tertentu dan pembekuan serta 
pengeringan. Nasi instan yang dihasilkan dapat berbeda dalam 
jenis dan mutunya disebabkan adanya perbedaan dalam kadar 
air, waktu dan suhu pemasakan. Variasi mutu yang paling 
penting adalah dalam hal kecepatan pengolahan beras menjadi 
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nasi yang berkisar antara 10-15 menit, 5 menit atau 1-2 menit 
(Susanti, 2011). 

 

2.5.1 Pencucian 

Pencucian dilakukan dengan air mengalir. Mencuci 
beras dengan air mengalir sebelum memasak adalah hal yang 
biasa dilakukan untuk menghilangkan debu giling dan dedak 
(Yu, 2017). Setelah perendaman, beras dicuci kembali 
sebanyak 3 kali pencucian untuk menghilangkan sifat-sifat 
bawaan dari bahan perendam yang dalam hal ini bahan 
perendam yang digunakan adalah Na-Sitrat, Disodium phospat, 
ekstrak teh hijau, serta aquades sebagai kontrol. Hal ini juga 
dimaksudkan agar produk yang sudah jadi nanti tidak berasa 
asam sebagai akibat dari kandungan asam dari bahan 
perendam yang melingkupi beras. 

 

2.5.2 Perendaman 

Merendam beras dalam air berlebih sebelum memasak 
adalah praktik tradisional yang banyak dilakukan di Jepang, 
Korea, dan negara-negara Asia lainnya.Hal ini merupakan faktor 
yang mempengaruhi kualitas memasak dengan perendaman 
yang biasanya dilakukan di bawah gelatinisasi, suhu tepung 
beras, pada tingkat tekanan yang berbeda. Air akan mengalami 
difusi kedalam butiran beras karena perbedaan konsentrasi 
(gradien konsentrasi) antara permukaan dan pusat butiran, serta 
berdifusi lebih cepat ke dalam butir giling beras melalui celah 
dan daerah berkapur sebelum berdifusi ke lapisan luar. Butiran 
pati dinyatakan membengkak dan membesar selama 
pemasakan, hal ini telah ditemukan menyebabkan gelatinisasi 
pati yang lebih komplit setelah dimasak ketika dibandingkan 
dengan nasi yang tidak melalui perendaman (Yu et.al, 2017).  

Perendaman dalam larutan kimia dapat mempengaruhi 
proses penyerapan air saat pemasakan. Ia dapat meningkatkan 
penyerapan air serta pengembangan volume beras instan. 
Perendaman dengan larutan Na-Sitrat dapat menguraikan 
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struktur protein beras sehingga beras menjasi lebih porous. 
Akibatnya, penyerapan air akan lebih cepat pada saat 
perendaman maupun waktu rehidrasi (Widowati, 2010). Kadar 
air yang dicapai selama perendaman beras tidak boleh kurang 
dari 30%, sehingga proses gelatinisasi pada endosperm akan 
sempurna (Bhattacharya, 1991).  

Beras yang digunakan dalam proses pembuatan nasi 
instan ini adalah beras jenis Inpari 42. Setelah dicuci, beras 
kemudian direndam selama kurun waktu 2 jam dengan bahan 
perendam Na-sitrat 5%, Disodium phospat 0.5%, ekstrak daun 
teh hijau 2%, serta kontrol aquades 100 ml. Banyaknya air yang 
digunakan adalah 1:5, hal ini didasarkan pada perlakuan 
pendahuluan. Untuk pembuatan nasi instan kapasitas 50 gram, 
banyaknya air yang digunakan adalah 250 ml.  

 

2.5.3 Pemasakan 

Pada saat proses pemasakan, banyaknya air yang 
digunakan adalah sebanyak 5 kali jumlah beras yang dipakai. 
Beras yang digunakan sebanyak 50 gram, sehingga banyaknya 
air yang digunakan adalah 250 ml. Beras yang telah dicuci 
dimasukkan ke dalam rice cooker selama 35 menit sampai 
matang. Hsu et.al (2015) menjelaskan bahwa pengaruh suhu 
dalam pemasakan akan memudahkan laju difusi air di dalam inti 
beras. Selanjutnya, air yang diserap oleh butiran pati 
menyebabkan ikatan hidrogen antara molekul pati diganti oleh 
ikatan hidrogen antara pati dan molekul air selama gelatinisasi. 
Waktu pemasakan yang optimal tergantung pada suhu 
pemasakan dan jumlah air karena air memberikan efek 
plastisisasi pada pelelehan pati. 

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 sampai 
pada batas tertentu sebelum akhirnya granula pati pecah dan 
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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). 
 Berkenaan dengan proses pemasakan nasi instan yang 
dilakukan dengan menggunakan rice cooker, semakin tinggi 
suhu pemanasan yang diberikan, maka semakin tinggi pula 
kadar karbohidrat yang dihasilkan. Adapun dalam keseluruhan 
proses pengolahan nasi instan, kadar karbohidrat diketahui 
akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan energi yang 
dikeluarkan oleh media pengering semakin besar sehingga air 
yang teruapkan semakin banyak. Pemanasan yang terus 
menerus dan semakin tinggi suhu maka akan semakin rendah 
kadar patinya karena suhu yang semakin tinggi akan 
mengakibatkan terjadinya kerusakan pada molekul pati. Namun 
dalam proses pengolahan nasi instan yang dilakukan, adanya 
proses pembekuan akan mempertahankan kondisi dan kualitas 
gizi pada nasi. Disamping itu, pengeringan dengan Tray dryer 
tetap akan mampu menjaga kualitas dari beras nasi instan yang 
dihasilkan.  
 

2.5.4 Pembekuan Nasi Instan 

Nasi yang telah matang terlebih dahulu diangin-anginkan 
sampai berkurang uap panasnya, kemudian dituang ke dalam 
nampan. Sebaran nasi diatas nampan tidak boleh terlalu tebal, 
sebab akan menyulitkan pembekuan menjadi tidak  merata 
prosesnya. Nampan lalu diberikan penutup plastic wrap agar 
tetap terjaga kondisi mutunya dan tidak tercampur dengan 
kontaminan. Pembekuan dilakukan pada suhu -160C selama 24 
jam. Ali et.al (2008) memaparkan bahwa untuk melindungi nasi 
dari kontaminasi mikroba, harus segera didinginkan setelah 
dimasak dengan menyebarkan lapisan tebal yang masuk akal di 
bawah kipas angin sebelum disimpan dalam lemari es. 

Yu et.al (2017) menegaskan bahwa pembekuan 
diterapkan untuk memperpanjang umur simpan beras. 
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Pembekuan juga telah terbukti mampu menyediakan nasi 
berkualitas tinggi dan membantu menghambat retrogradasi pati. 
Perlu dicatat bahwa retrogradasi pati dapat terjadi jika pati 
disimpan pada suhu yang sesuai, yaitu sekitar 4 0C. Pati yang 
telah mengalami retrogradasi dapat menyebabkan tekstur 
produk menjadi keras dan tidak seperti yang diinginkan 
(Rewthong et.al, 2010). Retrogradasi yang terjadi akan 
mempengaruhi kecernaan pati di dalam usus halus. Pati yang 
telah mengalami retrogradasi telah terbukti tidak tercerna secara 
sempurna di dalam usus manusia (Septianingrum et.al., 2016). 

Heldman (1977) dalam Ali et.al (2008) menjelaskan 
bahwa selama proses pembekuan kristal es terbentuk pada 
produk makanan dan ketika dipanaskan hingga suhu ruang, 
kristal ini akan meleleh dan juga diuapkan dan akibatnya kadar 
air nasi beku akan berkurang. Pembekuan 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. Proses pembekuan yang dilakukan bertujuan 
untuk menciptakan struktur microsponge (porous) pada beras 
sehingga nantinya nasi instan ini akan mudah masak karena 
dapat dengan cepat menyerap panas saat penyeduhan dengan 
menggunakan air mendidih. Proses pembekuan mesti dilakukan 
secara cepat dan tidak boleh ditunda hingga nasi dingin. Jika 
tidak dilakukan pembekuan maka hasil nasi instan tidak 
transparan dan tekstur atau bentuknya tidak utuh (Haryadi, 
1992). Setelah pembekuan, harus segera dilakukan thawing 
agar nasi instan tidak menggumpal sehingga butiran akan sulit 
dipisahkan. 

 

2.5.5 Thawing Nasi Instan 

Proses thawing dilakukan untuk menguapkan dan 
mengeluarkan kandungan air yang terkandung pada nasi hasil 
proses pembekuan. Hal ini dilakukan agar ketika nasi 
dimasukkan ke dalam mesin pengering kondisinya sudah dalam 
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keadaan normal dan tidak lagi beku. Sebab kondisi beku akan 
mempersulit proses pengeringan sehingga menjadi tidak 
optimal. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kukusan 
selama 5-10 menit pada suhu 400C diatas kompor. 

Selama proses thawing, sel tidak kembali ke wujud 
asalnya, baik bentuk maupun karakteristik pembengkakan 
granulanya (turgiditas). Tekstur produk atau bahan pangan 
menjadi lebih lunak dan komponen-komponen sel mengalami 
pelepasan dari sel-sel yang rusak. Secara umum, semakin 
rendah suhu yang digunakan pada proses pembekuan, 
perubahan mikrobiologis dan biokimiawi semakin lambat. Jenis 
mikroba yang berbeda juga mempunyai ketahanan terhadap 
pembekuan yang juga berbeda (Fellows, 1990). 

 

2.5.6 Pengeringan 

Selain perlakuan kimia, pengeringan juga merupakan 
tahapan kritis dalam pembuatan nasi instan. Mutu nasi instan 
yang dihasilkan diperngaruhi oleh metode pengeringan yang 
tepat. Beberapa kerugian seperti penyimpangan bentuk, 
kerusakan dan hasil yang tidak bagus pada saat rehidrasi 
merupakan salah satu dampak prosedur pengeringan yang tidak 
tepat. Semakin cepat produk dikeringkan, semakin bagus 
kualitas proses rehidrasi.  

Pengeringan mencegah terjadinya retrogradasi dan 
memungkinkan nasi instan memiliki umur simpan hingga 
beberapa tahun pada suhu kamar. Selama pengeringan, air 
akan menguap dari produk dan laju penguapan dipengaruhi 
fungsi dari suhu, gradien tekanan uap, difusi massa air dari 
butiran nasi, serta jarak untuk pergerakan uap dalam butir nasi. 
Pada awalnya, permukaan nasi yang dimasak hampir jenuh 
dengan air (saturated) dan air didalamnya menggantikan 
keberadaan air di bagian permukaan nasi karena air disana 
telah menguap. Saat pengeringan berlangsung, bagian 
permukaan akan mengering dan struktur berpori terbentuk. 
Peningkatan suhu pengeringan menyebabkan peningkatan 
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kekerasan dan kekenyalan setelah nasi instan direhidrasi (Yu, 
et.al. 2017). 

Proses pengeringan akan menghasilkan struktur porous 
yang akan memudahkan air untuk meresap ke dalam beras 
pada waktu rehidrasi (Widowati, 2010). Pengeringan dilakukan 
pada suhu 700C selama 1 jam sampai nasi mengering 
seluruhnya secara  merata. Untuk efisiensi, penulis belum 
mencoba bila suhu dinaikkan, apakah bisa mempercepat waktu 
pengeringan yang dilakukan. 

 

2.5.7 Proses Rehidrasi 

Produk nasi instan sangat bervariasi dalam hal tekstur, 
berat jenis, kegunaan, rasa, dan kualitas sesuai dengan 
kegunaan bagi konsumen. Beras instan (pasca tanak) 
merupakan modifikasi pemasakan beras menjadi nasi secara 
cepat, yaitu dengan cara merehidrasi kembali nasi kering 
dengan cara menuangkan air mendidih selama beberapa waktu 
untuk menjadi nasi yang siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. 
Pemilihan bahan perendam dalam pembuatan beras menjadi 
porous akan mempengaruhi kemampuan uji rehidrasi menjadi 
nasi (Luna, 2015).   

 

2.6 Ragam Penelitian Nasi Instan 

Penelitian tentang pembuatan nasi instan telah banyak 
dilakukan. Proses pembuatan dan karakterisasi nasi instan 
dengan variasi tambahan perlakuan sorgum oleh Widowati di 
BB-Pascapanen Bogor. Penelitian yang dikembangkan adalah 
produk olahan sorgum instan antara lain nasi sorgum instan 
yang mudah untuk disajikan (ready to serve). Ketersediaan 
karbohidrat yang tinggi dalam sorgum sangat memungkinkan 
sorgum dijadikan sebagai pangan pokok harapan selain beras 
dan jagung. Penelitian dilakukan dengan menganalisa pegaruh 
dua jenis bahan perendam (Na-Sitrat dan Na-fosfat) dan tiga 
tingkat suhu perendaman (30, 40, dan 500C) terhadap 
kandungan tanin nasi sorgum instan. Meskipun tanin tergolong 
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senyawa antioksidan, namun jika ada dalam jumlah banyak 
dapat berperan sebagai zat anti gizi yang mudah teroksidasi 
menjadi asam tanat (Widowati, 2010). 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi 
Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian Keteknikan Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Pengujian 
Karbohidrat dilakukan di Unit Layanan Pengujian Fakultas 
Farmasi Universitas Airlangga. Adapun untuk waktu 
pelaksanaan penelitian akan dilakukan dari bulan Januari 
hingga bulan Mei 2019.   

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa peralatan untuk 
menunjang pelaksanaan penelitian. Alat yang digunakan dapat 
dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Alat yang digunakan dalam penelitian 

Alat Fungsi 

Rice Cooker Untuk memasak nasi 
Tray Dryer Untuk mengeringkan nasi instan 
Freezer -40C  Untuk membekukan nasi 

Gelas Ukur 
Untuk mengukur volume air yang 
dibutuhkan selama produksi nasi 
instan 

Sendok Nasi Untuk mengambil nasi sesudah 
dimasak 

Mangkok Plastik 
Sebagai wadah untuk merendam 
beras, freezing, serta pengujian 
rehidrasi 

Pengaduk Kaca Untuk melarutkan bahan perendam 
Timbangan digital Untuk menimbang masa bahan 
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3.2.2 Bahan 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Alat yang digunakan dalam penelitian 

Alat Fungsi 

Beras CIherang IR-64 Bahan baku pembuatan nasi instan  
Natrium Sitrat Bahan perendam 
Disodium Phospat  Bahan perendam 
Larutan The Bahan perendam 
Aquades  Pelarut bahan perendam 
Air Untuk memasak nasi dan thawing 

 

Beras varietas Ciherang IR-64 diperoleh dari CV 
Setyawan Makmur Sejati yang bertempat di Perumahan De-
Salvia Residence, Sukun - Malang. Adapun Disodium Phoshat, 
Natrium Sitrat serta Aquades diperoleh dari CV Makmur Sejati 
Malang. Teh hijau sendiri diperoleh dari supermarket terdekat.  

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian akan dilakukan secara eksperimental dengan 
skala laboratorium. Proses pembuatan nasi instan dibagi 
menjadi dua tahapan yakni tahapan produksi serta tahapan 
pengujian rehidrasi. Tahapan produksi secara garis besar 
meliputi perendaman beras dengan bahan perendam selama 2 
jam dan 4 jam, pemasakan nasi dengan menggunakan rice 
cooker, pembekuan dengang freezer -40C selama 24 jam, 
proses thawing, serta proses pengeringan.  

Rancangan percobaan ini menggunakan metode 
Rancang Acak Kelompok (RAK), dimana metode ini mampu 
memberikan rancangan eksperimen secara terbatas sesuai 
pengelompokan perlakuan yang diberikan, yakni dengan variasi 
bahan perendam serta lama waktu perendaman. Berdasarkan 
metode tersebut, terdiri dari dua faktor, dimana faktor pertama 
adalah pengaruh jenis bahan perendam serta faktor kedua 
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adalah pengaruh lama perendaman. Secara rinci, faktor 
perlakuan tersebut terdiri dari : 
1. Faktor pertama adalah jenis bahan perendam yang 

digunakan terdiri dari 4 jenis bahan perendam, yaitu : 
C1 = Natrium Sitrat 5% 
C2 = Disodium Phosphat 0.5% 
C3  = Larutan teh hijau 2% 
C4 = Aquades 100 ml 

2. Faktor kedua adalah lamanya waktu perendaman yang 
terdiri dari 2 macam, yakni 
A1 = 2 jam 
A2 = 4 jam 
Dari kedua faktor diatas, akan diperoleh 8 kombinasi 
percobaan sebagai berikut: 

A1C1 = bahan perendam Natrium Sitrat, perendaman 2 jam 
A1C2 = bahan perendam Disodium Phosphat, perendaman 2 
jam 
A1C3 = bahan perendam Larutan Teh Hijau, perendaman 2 jam 
A1C4 = bahan perendam Aquades, perendaman 2 jam 
A2C1 = bahan perendam Natrium Sitrat, perendaman 4 jam 
A2C2 = bahan perendam Disodium Phosphat, perendaman 4 
jam 
A2C3 = bahan perendam Larutan Teh Hijau, perendaman 4 jam 
A2C4 = bahan perendam Aquades, perendaman 4 jam 

 
Rancangan percobaan yang akan dilakukan dapat dilihat 

pada Tabel 3.3 dibawah ini: Tabel 3.3 Faktor perlakuan waktu 
perendaman dan jenis bahan perendam 

 
 

Waktu 
perendaman 

(A) 

Jenis Bahan Perendam (C)  

Natrium 
sitrat 
(C1) 

Disodium 
Phospat 

(C2) 

Teh 
hijau 
(C3) 

Kontrol 
(Aquades) 

(C4) 

2 jam (A1) A1C1 A1C2 A1C3 A1C4 

4 jam (A2) A2C1 A2C2 A2C3 A2C4 
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Bahan perendam yang digunakan sebagai opsi dalam 
penelitian ini adalah bahan perendam alami (ekstrak daun teh 
hijau), bahan sintetis (Natrium sitrat dan Disodium Phospat) 
serta bahan perendam control (aquades). Keempat bahan 
tersebut akan dikombinasi dalam waktu perendaman selama 2 
jam dan 4 jam. Natrium sitrat yang digunakan yakni sebanyak 
5%, Disodium phospat sebanyak 0.5% serta teh hijau sebanyak 
2%. Penelitian pendahuluan terfokus pada jumlah air optimum 
yang digunakan untuk memasak nasi. Penulis membandingkan 
dengan jurnal Luna (2015) yang menggunakan perbandingan 
pemasakan 1:2 serta hasil dari penelitian penulis dalam praktek 
kerja lapang (PKL) yang telah dilakukan sebelumnya pada Juli-
Agustus 2018 di BB-Pascapanen Bogor yakni dengan 
perbandingan air 1:1.2. Berdasarkan hasil pengujian, dari 
keduanya belum diperoleh hasil yang sesuai ketika diaplikasikan 
dengan pengering Infrared dryer sehingga dilakukan 
pengembangan dengan jumlah air sebanyak 1:5 dan diperoleh 
hasil yang sesuai dari segi volume nasi dan keindahan bulir 
ketika nasi sudah matang.  

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yakni penelitian 
pendahuluan dan penelitian utama, Adapun penelitian 
pendahuluan bertujuan untuk mengetahui perlakuan terbaik 
yang dapat dikembangkan untuk pembuatan nasi instan 
selanjutnya yakni meliputi aspek bahan perendam serta jenis 
pengering yang potensial untuk menghasilkan nasi instan siap 
santap yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.  

Proses pembuatan nasi instan meliputi tahapan 
Pengolahan Bahan Baku, Pembekuan, Thawing, Pengeringan 
dan Pengemasan. Adapun diagram alir proses dapat dilihat 
pada bagan berikut: 
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Diagram Alir Proses 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencucian / Washing 

Pemasakan / Cooking 

Pembekuan / Freezing 

Proses Thawing 

Pengeringan / Drying 

Nasi Instan Kering 

Beras 

Jenis Bahan Perendam :  
1. Na-Sitrat 5% 
2. Disodium Phosphat 

0.5% 
3. Teh Hijau 2% 

 
Rasio beras dengan larutan 
bahan perendam : 1:2 
Perendaman masing-masing 
2 jam dan 4 jam 

Mulai 



23 
 

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Produksi Nasi Instan  

(Luna, 2015) 
3.5 Proses Rehidrasi Nasi Instan Siap Santap 

Proses pengujian rehidrasi dilakukan dengan menyeduh 
nasi instan menggunakan air mendidih dalam wadah tertutup. 
Pengujian dilakukan dengan membandingkan proses dalam 
kurun waktu 4 menit, 6 menit, 8 menit dan juga 10 menit dengan 
perbandingan jumlah nasi instan kering dengan jumlah air 
sebanyak 1:4 serta 1:8. Dengan kata lain bila jumlah nasi instan 
sebanyak 5 gram maka banyaknya air yang ditambahkan 
adalah 20 gram serta 40 gram. Setelah mencapai waktu yang 
ditentukan, air kemudian dibuang dan didiamkan selama 5-10 
menit waktu tanak dengan tujuan agar air sisa mampu diserap 
sempurna oleh nasi instan.  

     

1.6 Pengujian Sifat Fisik dan Kimia Nasi Instan 

Nasi instan dilakukan pengujian dengan menggunakan 
metode SNI 2891-1992 untuk parameter kadar air, kadar abu, 
kadar lemak, kadar protein dan kadar pati. Namun untuk 
efektifitas pengujian, penulis membatasi pada aspek pengujian 
kadar air. Parameter uji lainnya berupa kadar karbohidrat 
(Webster-Gandy, et al., 2014), volume pengembangan (Widara, 
2012). 

Pengembangan nasi instan kering ditentukan dengan 
mengukur selisih ketinggian nasi instan kering awal (sebelum di 
rehidrasi) dengan ketinggian akhir beras setelah matang dengan 
menggunakan penggaris. Perbandingan sampel dengan air 
mendidih yang digunakan adalah 1:4. Sampel sebanyak 5 gram 
dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian ditambahkan 20 ml 
air mendidih. Rumus perhitungan volume pengembangan : 
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1.7 Pengujian Organoleptik 

Nasi Instan siap santap yang telah direhidrasi dari perlakuan 
yang berbeda diuji tingkat penerimaan organoleptiknya. Atribut 
mutu yang diuji meliputi aroma, rasa, kekerasan, warna, dan 
kesukaan secara menyeluruh. Sampel diberikan kepada 22 
orang panelis semi terlatih untuk memberikan skor/ nilai tertentu 
dalam rentang 5 tingkat kesukaanya (1 : sangat tidak suka; 2 : 
tidak suka; 3 : biasa; 4 : suka dan 5 : sangat suka). Panelis semi 
terlatih adalah panelis yang mengetahui sifat sensorik dari 
sampel karena mendapat penjelasan atau pelatihan singkat. 
Data pengamatan organoleptik akan dianalisa secara statistik 
menggunakan uji Hedonic Scale Scoring. 
 

1.8 Analisis Data 

Seluruh data yang diperoleh akan dilakukan analisa sidik 
ragam ANOVA (Analysis of Variance) dengan menggunakan 
program SPSS 20.0. Bila terdapat perbedaan nyata antar 
perlakuan kemudian dilakukan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 
dan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) menggunakan 
selang kepercayaan 5% untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
dari tiap-tiap perlakuan. Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan 
dengan mempertimbangkan semua parameter yang diperoleh 
sesuai dengan yang ditentukan. Analisa dilakukan setelah 
dilakukan análisis pemilihan perlakuan terbaik secara kuantitatif 
yakni dengan melihat data rerata tertinggi atau terendah pada 
masing-masing parameter sesuai dengan nilai yang diharapkan.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Sifat Fisik Nasi Instan 

4.1.1 Volume Pengembangan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil 
analisa sidik ragam (ANOVA) yang diperoleh (Lampiran 2) yakni 
bahwa baik pengaruh perlakuan lama waktu perendaman 
maupun jenis bahan perendam tidak berpengaruh nyata 
(α>0.05) terhadap volume pengembangan produk nasi instan. 
Nilai volume pengembangan berdasarkan jenis perlakuan dapat 
dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini. 
 
 

 

Gambar 4.1 Volume Pengembangan Produk Nasi Instan 

 

Pada hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai volume 
pengembangan produk nasi instan berkisar antara 14.20 hingga 
31.20%. Nilai volume pengembangan tertinggi terdapat pada 
produk nasi instan yang diberi perlakuan lama waktu 
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perendaman 2 jam dengan bahan perendam teh hijau. Adapun 
nilai volume pengemangan terendah terdapat pada produk nasi 
instan dengan perlakuan lama waktu perendaman 2 jam dengan 
bahan aquades sebagai bahan perendam. Dapat dilihat pula 
bahwa pada lama waktu perendaman 4 jam, nilai volume 
pengembangan produk nasi instan cenderung stabil yakni 
berkisar antara 24.57 hingga 28%. 

Perlakuan lama waktu perendaman maupun 
penggunaan jenis bahan perendam secara keseluruhan terbukti 
mampu membentuk porositas bahan dalam pembuatan produk 
nasi instan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kumalasari (2015), 
salah satu faktor yang memegang peranan penting terhadap 
sifat instanisasi suatu produk adalah porositas. Celah yang 
terbentuk pada nasi instan akan memudahkan transfer air dan 
panas selama pemasakan hingga menghasilkan nasi yang lebih 
lembut. 

Lebih lanjut berkenaan dengan teh hijau sebagai bahan 
perendam yang memberikan pengaruh tertinggi pada nilai 
volume pengembangan, perlu dilakukan analisa mendalam soal 
hubungan ikatan antara komponen kimiawi teh hijau terhadap 
beras yang digunakan dalam pembuatan produk nasi instan. 
Kandungan kimiawi teh hijau antara lain dalam setiap 100 gr 
daun teh mempunyai kalori 17kJ serta mengandung 75-80% air, 
polifenol 25%, protein 20%, karbohidrat 4%, kafein 2.5-4.5%, 
serat 27% dan pektin 6% (Dalimartha, 2006).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widowati 
(2007) ekstrak teh hijau dengan komponen aktif polifenol 
berpengaruh dalam menurunkan daya  cerna pati in vitro. 
Komponen bioaktif di dalam ekstrak teh hijau adalah polifenol. 
Namun informasi mengenai tipe ikatan antara polifenol dengan 
karbohidrat masih sangat terbatas. Kemungkinan ikatan antara 
komponen fenolik dengan karbohidrat adalah ikatan antara 
komponen fenolik dengan karbohidrat adalah ikatan kovalen 
melalui jembatan eter pada C-4 karbohidrat. Kemungkinan lain 
tipe ikatan antara polifenol dengan karbohidrat melalui jembatan 
H’ dan interaksi hidrofobik sangat penting dalam bentuk 
kompleks tersebut sehingga akan memodifikasi struktur 
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polisakarida atau polifenol yang kemudian akan mengubah 
afinitasnya (Widowati, 2008).  
4.1.2 Daya Rehidrasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
kemampuan rehidrasi produk nasi instan dengan perlakuan 
jenis bahan perendam dan bahan perendam adalah 4-6 menit. 
Penelitian dilakukan dengan menyediakan sampel dari masing-
masing perlakuan dan air mendidih dengan perbandingan nasi 
dan air 4:1. Hasilnya nasi mengalami rehidrasi dengan baik dan 
tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Penelitian yang dilakukan 
dengan perbandingan nasi dan air 8:1 menghasilkan nasi yang 
terlampau lembek seperti bubur.  
 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Rehidrasi Nasi Instan 

 

Rehidrasi yang baik pada produk instan adalah dengan 
tingkat rehidrasi yang tinggi dalam waktu yang cepat 
(Kumalasari, 2015). Kunci utama terbentuknya nasi siap santap 
(nasi instan) adalah terbuka lebarnya pori-pori beras sehingga 
memudahkan rehidrasi dalam waktu yang sesingkat mungkin 
(Widowati, 2010). Porositas itu sendiri terbentuk dengan 
pengaruh bahan perendam serta lama waktu perendaman yang 
diberikan. Dari keseluruhan produk nasi instan, baik dengan 
menggunakan bahan perendam Disodium Phosphat, Natrium 

Rasio 
Penambahan Air 

Waktu Penyiapan 
(menit) 

Karakteristik 

4 4 Matang 
 6 Matang 
 8 Matang, seperti bubur 
 10 Matang, seperti bubur 
8 4 Matang 
 

6 
Matang, seperti nasi 

pulen 
 8 Matang, seperti bubur 
 10 Matang, seperti bubur 
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Sitrat serta Teh hijau setelah dilakukan rehidrasi selama 4 menit 
nasi telah matang sempurna. Adapun pengaruh lama 
perendaman baik 2 jam maupun 4 jam, secara kadar air tetap 
sama, sehingga pengaruh daya serap air ketika rehidrasi pun 
cenderung sama yakni dengan rerata waktu rehidrasi 4 menit. 

 

4.2 Sifat Kimia Nasi Instan 

4.2.1 Kadar Air Nasi Instan 

Produk nasi instan memiliki bentuk akhir sebagaimana 
beras pada umumnya. Dengan demikian, kadar air yang 
terkandung juga akan dikondisikan agar tidak melebihi 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil analisa sidik 
ragam (ANOVA) yang diperoleh (Lampiran 3) yakni bahwa 
pengaruh perlakuan lama waktu perendaman dan jenis bahan 
perendam berpengaruh nyata (α <0.05) terhadap kadar air 
produk nasi instan. Hasil ini kemudian dilakukan uji lanjutan 
dengan uji BNT dan DMRT, diketahui bahwa ada perbedaan 
pengaruh antara individu perlakuan dengan hasil kadar air yang 
diperoleh. Lebih lanjut untuk nilai kadar air berdasarkan jenis 
perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2 jam 4 jam

K
ad

ar
 A

ir
 (

%
) 

NaSitrat Disodium Phosphat Teh Aquades



29 
 

Gambar 4.2 Kadar Air produk Nasi Instan 

Tabel 4.2 Hasil Uji BNT Kadar Air Nasi Instan 

  

Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa 
nilai kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan A2C3 yakni 
produk nasi instan dengan perlakuan lama waktu perendaman 4 
jam serta jenis bahan perendam teh hijau dengan kadar air 
14,09%. Meski demikian, terdapat beberapa perlakuan yang 
memiliki kadar air yang tidak jauh berbeda yakni pada perlakuan 
A1C4, A1C2, serta A1C3 dimana masing-masing merupakan 
produk perlakuan lama waktu perendaman 2 jam dengan bahan 
aquades, Disodium phosphate serta teh hijau. Adapun 
perlakuan kadar air terendah diperoleh pada perlakuan A2C4 
yakni perlakuan lama waktu perendaman 4 jam serta aquades 
sebagai bahan peredam dengan kadar air sebesar 6.23%. 
Secara statistik berdasarkan uji lanjut BNT dapat disimpulkan 
beda sampel secara signifikan terdapat pada sampel dengan 
notasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan, menurut 
Widowati (2010) kadar air yang paling sesuai untuk produk nasi 
instan kering adalah 9 hingga 12.5%. Adapun penelitian 
Kumalasari (2015) menyarankan agar kadar air yang dihasilkan 
tidak lebih dari 14%. 

Sampel Nasi Instan Rerata 

NaSitrat 2 jam (A1C1) 11,53 b 

Disodium Phosphat 2 jam (A1C2) 13,93 c 

Teh 2 jam (A1C3) 13,86 c 

Aquades 2 jam (A1C4) 14,07 c 

NaSitrat 4 jam (A2C1) 13,00 b 

Disodium Phosphat 4 jam (A2C2) 11,11 b 

Teh 4 jam (A2C3) 14,09 c 

Aquades 4 jam (A2C4) 6,231 a 
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4.2.2 Kadar Karbohidrat Pati 

Pengujian karbohidrat pati dilakukan di Unit Layanan 
Pengujian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya 
pada bulan Mei 2019 dengan menggunakan Standar Uji SNI 01-
2891-1992. Sampel produk nasi instan yang diujikan dipilih 
hanya dari perlakuan lama waktu perendaman 2 jam serta 
bahan perendam Natrium sitrat, Disodium phospate dan teh 
hijau. Hasil uji kadar karbohidrat dapat diketahui dalam 
Lampiran 4, dimana sampel Natrium Sitrat memiliki kadar 
karbohidrat 72.7%, Disodium Phosphat 77.2% dan Teh 80.1%. 

Berdasarkan literatur yang diperoleh, kandungan gizi 
beras per 100 gram bahan adalah 360 kkal energy, 6.6 gram 
protein, 5.8 gram lemak dan 79.34 gram karbohidrat (Hernawan, 
2016). Produk nasi siap santap (nasi instan) ketika belum 
direhidrasi dalam penelitian ini diupayakan sedemekian rupa 
agar memiliki kandungan sebagaimana beras pada umumnya. 
Maka disimpulkan berdasarkan data yang diperoleh dengan 
hasil literasi, kadar karbohidrat pada ketiga produk nasi instan 
yang diujikan telah memenuhi standar, yakni rata-rata sekitar 
77%. Nilai kadar karbohidrat terkecil diperoleh sebesar 72.7% 
pada sampel produk nasi instan dengan perlakuan lama 
perendaman 2 jam dan bahan perendam yang digunakan yakni 
Natrium sitrat. Adapun kadar karbohidrat tertinggi diperoleh 
pada perlakuan bahan perendaman teh selama 2 jam dengan 
kadar karbohidrat sebesar 80.1%. 
 Penggunaan bahan kimia perendam dalam hal ini 
terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap hilangnya kadar 
karbohidrat produk nasi instan, selama kadar bahan kimia yang 
digunakan tidak melebihi batas normal yang diizinkan sesuai 
SNI-01-0222-1995. Selanjutnya untuk penggunaan bahan 
organik teh hijau sebagai bahan perendam dalam pembuatan 
produk nasi instan ini potensial untuk dikembangkan karena 
terbukti mampu menjaga kadar karbohiepdrat dengan nilai 
terbaik. 
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4.3 Sifat Organoleptik 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil 
pengujian tingkat preferensi panelis terhadap kualitas produk 
nasi instan pada beberapa perlakuan ditunjukkan pada Tabel 
4.3 berikut ini. 
 
Tabel 4.3 Penerimaan panelis terhadap kualitas Nasi Instan 

Kode 
Sampel 

Rasa Tekstur Aroma Warna 
Rerata Tingkat 

Kesukaan 

A1C1 3.25b 3b 3.4c 3.65b 3.33b 
A1C2 2.85a 3.15b 3.25b 3.7b 3.24b 
A1C3 2.75a 2.65a 2.85a 2.2a 2.61a 
A1C4 3.2b 3.05b 3.35c 3.8b 3.35b 
A2C1 3.45c 3.2b 3.45c 3.6b 3.43b 
A2C2 3.05b 2.85a 3.2b 3.7b 3.2b 
A2C3 2.8a 3.1b 2.95a 2a 2.71a 
A2C4 2.45a 2.55a 2.9a 3.4b 2.83a 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang 
sama menunjukkan tidak ada beda nyata menurut 
uji hedonic 

 
Tabel diatas tersebut memperlihatkan hasil pengujian 

tingkat kesukaan pada beberapa perlakuan oleh panelis. 
Pengujian dilakukan dengan uji hedonik menggunakan 
organoleptik/ alat panca indra yang paling mudah dilakukan 
walaupun tidak selalu terkait langsung dengan komponen mutu 
(Wuryani, 2015). Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 
4.3 diketahui bahwa rerata tingkat kesukaan pada sampel 
produk nasi instan tampak berbeda signifikan pada sampel 
dengan perlakuan bahan perendam kimia (Natrium sitrat dan 
Disodium phosphate) dan bahan perendam organik yakni teh 
hijau, baik pada perlakuan perendaman 2 jam mapun 4 jam. 
Hasil lebih lanjut untuk detail setiap parameter dapat dilihat 
dalam Lampiran 5 (Rasa), Lampiran 6 (Tekstur), Lampiran 7 
(Aroma) dan Lampiran 8 (Warna). 

Secara keseluruhan, panelis lebih menyukai kualitas 
nasi instan yang tidak terlalu lembek, warna yang cerah, dan 
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mudah dicerna. Adapun pada parameter aroma serta rasa, rata-
rata panelis menunjukkan respon kesukaan yang sama sebab 
tidak terlalu nampak ciri yang menjadi pembeda pada setiap 
sampel yang diberikan. Pada pengujian warna, untuk sampel 
dengan bahan perendaman teh hijau memang meninggalkan 
sisa warna dari teh tersebut meski sudah dicuci usai 
perendaman. Hal ini yang nampaknya mempengaruhi tingkat 
kesukaan panelis terhadap sampel dengan bahan perendam teh 
hijau tersebut terbukti dengan data uji hedonik pada tabel, untuk 
sampel A1C3 memperoleh rerata 2.2a sementara sampel A2C3 
memperoleh rerata 2a. Peneliti menyadari, pengaruh warna ini 
yang akhirnya berdampak pada penilaian komponen lain 
sehingga pada akhirnya rerata tingkat kesukaan sampel dengan 
bahan perendam teh hijau pun rendah. Hal ini patut menjadi 
evaluasi dalam hal pengembangan, mengingat perlakuan 
dengan bahan perendam teh hijau memiliki kadar karbohidrat 
tertinggi sekitar 80% bila dibandingkan dengan bahan perendam 
lain. 

Pengujian ini penting untuk dilakukan, sebab ujung dari 
penilaian kualitas adalah seberapa besar penerimaan serta 
kesukaan konsumen terhadap produk tersebut ditinjau dari 
komponen kualitas. Meski pada umumnya produk pangan, nilai 
kualitas subjetifnya lebih menonjol dibansing sifat kualitas 
objektif. Sifat subjektif inilah yang lebih umum dikenal dengan 
sebutan organoleptik, yang dapat diukur hanya dengan 
instrumen manusia yang dikenal sebagai panelis (Wuryani, 
2015). 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Pemberian perlakuan lama waktu perendaman dengan jenis 
bahan perendam pada pembuatan produk nasi instan 
memberikan pengaruh yang nyata (α=0.05) pada parameter 
uji volume pengembangan, dan kadar air. Adapun pada 
parameter densitas kamba, daya rehidrasi serta kadar 
karbohidrat pati nampak tidak begitu berpengaruh hasilnya.  

1. Pengaruh lama waktu perendaman dan jenis bahan 
perendam menghasilkan karakteristik fisik yang sama untuk 
parameter uji densitas kamba serta daya rehidrasi, namun 
berbeda untuk parameter uji volume pengembangan, kadar 
air, serta kadar karbohidrat pati. 

2. Variabel terbaik untuk perlakuan adalah pada jenis bahan 
perendam teh dalam waktu 2 jam. Namun secara 
organoleptik, teh justru tidak banyak disukai karena 
warnanya yang cenderung buram dan tidak secerah bahan 
perendam lain. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan pengembangan bahan perendam organik 
lain yang pengaruh perubahan warnanya tipis atau bahkan 
tidak mempengaruhi perubahan warna bahan beras. 

2. Penggunaan teh sebagai bahan perendam dapat diteliti lebih 
lanjut untuk dilakukan modifikasi enzim penyebab 
perubahan warna pada bahan pangan 

3. Penelitian terbatas pada uji pengaruh antara perlakuan 
bahan perendam dengan lama waktu perendaman, belum 
sampai pada pengujian kadar AKG secara spesifik. Hal 
tersebut bisa jadi sangat diperlukan sebagai dasar untuk 
pengembangan produk skala luas kedepannya. 
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