OPEN ACCESS

Indonesian Journal of Human Nutrition
P-ISSN 2442-6636
E-ISSN 2355-3987
www.ijhn.ub.ac.id

Artikel Hasil Penelitian

Kandungan Gizi dan Uji Organoleptik Beras Analog Kedelai Edamame
dan Rumput Laut
Eunike Cecilia Setiawan1¸ Diyah Ayu Puspitasari1, Shinta Kirana1, Muhammad
Naufal Rizqi Alfani2, Arvin Wahyu Nor Imam3, Rahma Micho Widyanto1*)
1

Departemen Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Brawijaya
Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya
3
Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya
* Alamat korespondensi: micho@ub.ac.id
2

Diterima: September 2021

Direview: Desember 2021

Dimuat: Juli 2022

ABSTRACT
Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a disease characterized by hyperglycemia caused by insulin
resistance, impaired insulin secretion, or both. T2DM can be improved through nonpharmacological management, medical nutrition therapy is one of them. Analog rice is an alternative
solution for healthier carbohydrate sources as a substitute for white rice for people with T2DM. This
study aimed to make product analog rice with a combination of edamame soybean flour and seaweed
to determine the organoleptic result and nutritional contents. An organoleptic test was conducted on
25 trained panelists to decide the level of preference based on taste, aroma, color, and texture. To
determine nutritional content, a proximate test and anthrone test were carried out. This research is
an experimental study with 5 treatments and 3 replications. Data from the analysis were tested
statistically using the ANOVA test and continued with the Post Hoc Tukey test. The highest
percentage of preference level overall was found in analog F3 rice (50%TE+50%TRL) which
contained 83.71 g carbohydrates, 2.76 g protein, 0.23 g fat, 12.89 ml water, 0. 41 g ash, 0.18 g sugar,
3.89 g soluble fiber, 3.44 g insoluble fiber, 7.29 g total fiber and 346.92 kcal energy in 100 g. The
results of statistical tests showed there was a significant difference between the nutritional content
of analog rice and white rice (p<0.05).
Keywords: Analog rice, diabetes mellitus, edamame, and seaweed.
ABSTRAK
Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) merupakan penyakit dengan karakteristik hiperglikemia yang
disebabkan oleh resistensi insulin, gangguan sekresi insulin, maupun keduannya. DMT2 dapat
diperbaiki melalui penatalaksanaan secara non farmakologi salah satunya melalui terapi nutrisi
medis. Beras analog menjadi solusi alternatif bahan pangan sumber karbohidrat yang lebih sehat
sebagai pengganti beras putih bagi pasien DMT2. Penelitian ini bertujuan untuk membuat produk
beras analog kombinasi tepung kedelai edamame dan rumput laut untuk mengetahui hasil
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organoleptik dan kandungan gizinya. Uji organoleptik dilakukan kepada 25 panelis terlatih untuk
mengetahui tingkat kesukaan berdasarkan rasa, aroma, warna, dan tekstur. Untuk mengetahui
kandungan gizi, dilakukan uji proksimat dan uji anthrone. Penelitian ini merupakan penelitian
eksperimental dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Data hasil analisis diuji secara statistik
menggunakan uji ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Post Hoc Tukey. Persentase tingkat kesukaan
tertinggi secara keseluruhan berada pada beras analog F3 (50%TE+50%TRL) yang mengandung
karbohidrat sebesar 83,71 g, protein 2,76 g, lemak 0,23 g, kadar air 12,89 ml, abu 0,41 g, gula 0,18
g, serat larut 3,89 g, serat tidak larut 3,44 g total serat 7,29 g dan energi sebesar 346,92 kkal dalam
100 g. Uji statistika menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kandungan gizi beras
analog dengan beras putih (p<0,05).
Kata kunci: beras analog, diabetes melitus, edamame dan rumput laut.

PENDAHULUAN
Diabetes
Melitus
(DM)
merupakan penyakit kronis yang
disebabkan oleh kegagalan tubuh dalam
memproduksi cukup insulin atau ketika
tubuh tidak dapat menggunakan insulin
yang dihasilkan secara efektif. DM Tipe
2 (DMT2) merupakan kategori DM yang
paling umum diderita oleh masyarakat
seiring dengan terjadinya perubahan
kondisi
sosial,
budaya,
serta
meningkatnya tren makanan dengan
kandungan lemak dan gula yang tinggi
[1]. Berdasarkan diagnosa dokter pada
penduduk umur ≥ 15 tahun, prevalensi
DM di Indonesia terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya, bahkan
pada tahun 2030 diperkirakan akan
mencapai 21,3 juta jiwa [2].
Asupan makanan tinggi lemak,
gula serta rendah serat, berhubungan
dengan progresifitas penyakit serta
keparahan gejala pada penderita DMT2
[3]. DMT2 dapat diperbaiki melalui
penatalaksanaan secara farmakologi
melalui obat oral hipoglikemik atau terapi
insulin dan non farmakologi salah
satunya melalui pengaturan asupan
makan [4]. Pengaturan asupan makanan
diperlukan sebagai upaya preventif dan
kuratif terhadap peningkatan kadar
glukosa darah, lemak, dan tekanan darah
pada penderita DM, salah satunya melalui
konsumsi makanan dengan kadar gula
yang rendah [5]. Makanan dengan kadar
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gula rendah terbukti menjadi solusi yang
efektif dalam mereduksi HbA1c, glukosa
puasa, IMT, kolesterol total, dan LDL [6].
Saat ini masyarakat Indonesia memiliki
ketergantungan dalam mengkonsumsi
beras putih, bahkan Badan Pusat Statistik
(BPS) pada 2018 menyatakan rata-rata
konsumsi beras putih masyarakat
indonesia meningkat sebesar 67% dalam
delapan tahun terakhir, padahal beras
putih pulen dengan kandungan amilosa
yang sangat rendah memiliki dampak
yang kurang baik apabila dikonsumsi
berlebih oleh penderita DM karena
memiliki indeks glikemiks yang cukup
tinggi [7]. Oleh karena itu pemanfaatan
bahan pangan lokal dengan kandungan
serat dan protein yang tinggi, serta
kandungan gula total yang rendah penting
untuk dikembangkan secara maksimal
sebagai upaya diversifikasi pangan, salah
satunya melalui inovasi pembuatan beras
analog [8].
Salah satu bahan pangan lokal
yang bisa dimanfaatkan adalah kedelai
edamame, yang merupakan tanaman
dengan ketersediaan yang melimpah di
Indonesia. Produksi edamame di
Indonesia rata-rata sebesar 3,5 ton ha-1
lebih tinggi dari pada produksi tanaman
kedelai biasa yang memiliki rata-rata
produksi 1,7±3,2 ton ha-1 [9]. Kedelai
edamame juga mengandung komponen
fitokimia yaitu isoflavon (0,1-3%), sterol
(0,23- 0,46%), saponin (0,12-6,16%)
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serta memiliki kadar gula total yang lebih
rendah dibandingkan dengan beras putih
sehingga dapat menurunkan resiko
penyakit degeneratif termasuk diabetes
[10][11]. Disisi lain, Indonesia dikenal
sebagai negara maritim dengan produksi
rumput laut yang melimpah. Salah
satunya adalah Eucheuma cottonii yang
mengandung alkaloid, tannin, saponin,
serta flavonoid di dalamnya [12]. Studi
pendahuluan
menunjukkan
bahwa
ekstrak etanol rumput laut dosis 100
mg/kg BB terbukti efektif dalam
menurunkan kadar glukosa darah dengan
nilai rata-rata 122,25 mg/dL dan efektif
meregenerasi jaringan ginjal tikus putih
jantan dengan nilai rata-rata kerusakan
1,9 [13].
Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui hasil uji organoleptik
beras analog kombinasi tepung kedelai
edamame dan rumput laut berdasarkan 5
formulasi
yang
telah
ditetapkan,
mengetahui tiga formulasi terbaik beras
analog kombinasi tepung kedelai
edamame dan rumput laut berdasarkan
analisis hasil organoleptik, mengetahui
komposisi proksimat beras analog
kombinasi tepung kedelai edamame dan
rumput laut serta mengetahui kadar gula
total beras analog kombinasi tepung
kedelai edamame dan rumput laut.
.
METODE PENELITIAN
Rancangan/Desain Penelitian
Penelitian
ini
merupakan
penelitian quasi experiment. Perlakuan
penelitian
adalah
perbandingan
komposisi antara Tepung Edamame (TE)
dan Tepung Rumput Laut (TRL) sebagai
bahan dasar pembuatan beras analog yang
terdiri atas 5 formulasi yang terdiri atas
komposisi sebagai berikut:
NO
F1
F2
F3
F4
F5

Edamame (%)
30
40
50
60
70

Rumput Laut (%)
70
60
50
40
30
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Penelitian ini dilakukan secara bertahap
yaitu 1) Uji pendahuluan untuk
menentukan standart formulasi 2)
Pembuatan beras analog dengan 5
formulasi 3) Uji organoleptik 5 formulasi
4) Penentuan 3 formulasi terbaik 5) Uji
proksimat dan uji anthrone 6) Analisis
Statistik.
Sumber Data Penelitian
Seluruh data merupakan data
primer yang diambil melalui beberapa
metode. Data kesukaan untuk kelima
formulasi
dilakukan
melalui
uji
organoleptik.
Untuk
data
kadar
karbohirat, protein, lemak, serat, abu dan
kadar air dilakukan melalui uji proksimat
sedangkan data kadar gula total dilakukan
menggunakan metode anthrone.
Pembuatan Tepung Edamame dan
Rumput Laut
Penelitian
diawali
dengan
pembuatan tepung edamame dan rumput
laut. Kedelai edamame yang digunakan
adalah jenis Ryokkoh yang didapatkan
dari produsen kedelai edamame di
Kabupaten Jember. Sedangkan rumput
laut menggunakan jenis Eucheuma
Cottoni yang didapatkan dari produsen
rumput laut yang berasal dari Maluku.
Pembuatan tepung kedelai edamamae dan
rumput laut dilakukan di UPT
Laboratorium Herbal Materia Medica,
Kota Batu. Pembuatan tepung kedelai
edamame dan rumput diawali dengan cara
pengupasan dan pencucian kemudian
kedelai dicincang kasar. Hasil cincang
kasar kedelai edamame selanjutnya
dikeringkan
menggunakan
oven.
Edamame yang sudah dikeringkan
selanjutnya dihaluskan dan diayak
menggunakan ayakan 100 mesh.
Proses Pembuatan Beras Analog
Pembuatan beras analog diawali
dengan menyiapkan seluruh bahan dan
alat yang dibutuhkan. Bahan yang
diperlukan antara lain tepung edamame,
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tepung rumput laut, tepung tapioca (5%),
tepung maizena (5%), CMC (0.5%),
pewarna makanan, dan daun pandan.
Setelah itu semua bahan yang telah siap
dilakukan pencampuran sehingga adonan
menjadi homogen dan dilanjutkan dengan
proses ekstrusi dan penyempurnaan
bentuk adonan hingga menyerupai beras.

antara lain kadar karbohidrat, protein,
lemak, air, abu, serat larut, serat tidak
larut, dan total serat. Pengujian
kandungan
gizi
dilakukan
di
Laboratorium Gizi Fakultas Kesehatan
Masyarakat, Universitas Airlangga.
Kadar
karbohidrat
dianalisis
menggunakan metode Luff Schoorl
(g/100g), Kadar protein dianalisis dengan
metode Metode Semi-Mikro Kjedhal
(g/100g). Kadar lemak dianalisis dengan
metode Soxhlet (g/100g). Kadar air
dianalisis dengan metode oven kering
(ml/100g). Kadar abu dilakukan dengan
metode pengabuan (g/100g). Kadar serat
dihitung berdasarkan SNI 01-2891-1992
dan gula dianalisis menggunakan metode
anthrone.

Uji Organoleptik Beras Analog
Uji Organoleptik formulasi beras
analog dilakukan menggunakan penilaian
hedonik. Penilaian hedonik dilakukan
terhadap 4 parameter antar lain warna,
rasa, aroma, dan tekstur. Skala yang
digunakan adalah 1-5 dengan skala 1
sampai 5 terdiri dari 1 (sangat tidak suka),
2 (tidak suka), 3 (biasa), 4 (suka), dan 5
(sangat suka). Uji organoleptik dilakukan
oleh 25 panelis terlatih. Panelis yang
dilibatkan pada penelitian ini merupakan
mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Gizi,
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas
Brawijaya Angkatan 2019 dan 2018 yang
telah mendapatkan teori pada praktikum
uji organoleptik pada mata kuliah
Pengolahan dan Pengawetan Makanan.
Uji mutu organoleptik dalam penelitian ini
telah mendapatkan Sertifikat Laik Etik
Penelitian dari Komisi Etik Fakultas
Kedokteran
Universitas
Brawijaya
Malang dengan Nomor Sertifikat Laik
Etik Penelitian yaitu 189/EC/KEPKS1/07/2021.
Perhitungan Indeks Efektivitas
Hasil perlakuan terbaik pada
penelitian ini ditentukan berdasarkan hasil
uji indeks efektivitas menggunakan rumus
sebagai berikut:

𝑁𝐸 =

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘

Uji Proksimat dan Anthrone Beras
Analog
Kandungan gizi beras analog
yang dianalisis dalam penelitian ini

Perhitungan Besaran Kalori
Data hasil uji proksimat berupa
karbohidrat, protein dan serat selanjutnya
dilakukan perhitungan besaran kalori
dengan
menggunakan
persamaan
dibawah ini:
Total kalori= (4 x KP) + (4 x KK) + (9 x
KL)
Keterangan:
KP = kadar protein (g)
KK = kadar karbohidrat (g)
KL = kadar lemak (g)

1.

2.
3.
4.
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Sasaran Penelitian
Kedelai edamame (varietas Ryokkoh)
yang digunakan berasal dari PT.
Mitratani 27, Kota Jember yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:
Kedelai edamame yang digunakan adalah
kedelai yangBerwarna hijau muda segar
dan merata
Dalam satu buah terdapat 2-3 polong biji
Polong berbentuk bulat/oval sempurna
(normal)
Tidak terkena serangan hama/ penyakit
serta kecacatan mekanik
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Sedangkan kriteria inklusi rumput
laut (Eucheuma cottoni) yang digunakan
dalam penelitian meliputi:
1. Berwarna kuning kemerahan
2. Tidak berjamur atau mempunyai
kecacatan fisik
Pengujian mutu organoleptik dinilai
oleh 25 panelis terlatih yang berasal dari
mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi
Fakultas
Kedokteran
Universtitas
Brawijaya angkatan 2018 dan 2019 yang
berkeinginan berpartisipasi dalam uji
organoleptik; Berbadan sehat dan tidak
dalam kondisi sakit; bebas dari penyakit
THT, tidak buta warna maupun ada
gangguan psikologis; tidak alergi atau
pantang terhadap kedelai edamame
maupun rumput laut.
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi serta perhitungan
dari setiap jenis uji. Pengumpulan data
organoleptik dilakukan melalui pengisian
google form yang berisi empat
pertanyaan mengenai warna, aroma, rasa,
dan tekstur untuk setiap formulasi.
Selanjutnya, panelis akan memberikan
nilai kesukaan dengan rentang 1-5 yang
meliputi: sangat tidak suka (1),tidak suka
(2), netral (3), suka (4), sangat suka (5).
Pengumpulan data proksimat dan
anthrone dari 3 formulasi terbaik
dilakukan dengan cara observasi serta
perhitungan dari setiap jenis uji.
Teknik Analisis Data
Data hasil uji proksimat apabila
terdistribusi normal dan homogen
dilakukan menggunakan Analysis of
Variances (ANOVA), apabila terdapat
perbedaan yang signifikan (p> 0.05) akan
dilanjutkan dengan uji Post Hoc Tukey
pada taraf kepercayaan 95% yang
bertujuan untuk mengetahui kelompok
mana yang lebih signifikan dengan
p>0.05. Namun apabila data tidak
terdistribusi normal, maka menggunakan
uji non parametrik yaitu uji Kruskal
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Wallis, apabila terdapat perbedaan yang
signifikan (p> 0.05) akan dilanjutkan
dengan uji Mann Whitney. Sedangkan
data hasil uji organoleptik berupa tingkat
kesukaan panelis terhadap aspek warna,
aroma, rasa dan tekstur dianalisis dengan
uji Kruskal-Wallis dan dilanjutkan
dengan uji Mann Whitney.
HASIL PENELITIAN
Tepung Edamame dan Rumput Laut
Tepung kedelai edamame dan tepung
rumput laut yang dihasilkan memiliki
ukuran partikel 100 mesh. Tepung
kedelai edamame memiliki aroma khas
edamame, berwarna hijau muda, dan
tidak memiliki rasa. Sedangkan tepung
rumput laut memiliki aroma khas rumput
laut, berwarna kecoklatan, dan tidak
memiliki rasa. Gambar tepung kedelai
edamame dan rumput laut disajikan pada
(Gambar 1).
Karakteristik Beras Analog
Beras analog dengan ukuran menyerupai
beras putih pada umumnya, warna
kehijauan dan tidak berbau, serta tekstur
yang menyerupai beras putih pada setelah
dilakukan pemasakan (Gambar 2).
Organoleptik
Uji organoleptik dilakukan
dengan menggunakan skala 1-5 yang
disajikan pada Tabel 1. Skala 1 yang
menunjukkan hasil sangat tidak suka,
sedangkan skala 5 yang menunjukkan
hasil sangat suka terhadap parameter
warna, rasa, aroma, dan tekstur. Hasil
penilaian hedonik pada tiap-tiap
formulasi beras analog rumput laut dan
kedelai edamame dapat disajikan pada
Tabel 2. Hasil uji Kruskal Wallis pada
tingkat kepercayaan 95% (p<0.05)
menunjukkan
bahwa
perbedaan
formulasi (F1, F2, F3, F4, F5) pada beras
analog menunjukkan perbedaan yang
signifikan terhadap parameter warna
(p=0.014), rasa (p=0.00), aroma
(p=0.005), dan tekstur (p=0.047)
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b

a

Gambar 1. Tepung Kedelai Edamame dan Rumput Laut (a) Tepung Rumput
Laut, (b) Tepung Kedelai Edamame

Gambar 2. Beras Analog Kedelai Edamame dan Rumput Laut
Tabel 1. Skala Penilaian Uji Organoleptik
Skala Hedonik
Warna
Rasa
Aroma
Tekstur
Sangat tidak suka Sangat tidak sukaSangat tidak suka Sangat tidak suka
Tidak suka
Netral
Tidak Suka
Sangat suka

Tidak suka
Netral
Tidak Suka
Sangat suka

Tidak suka
Netral
Tidak Suka
Sangat suka

Skala Numerik

Tidak suka
Netral
Tidak Suka
Sangat suka

1
2
3
4
5

Tabel 2. Hasil mean nilai uji hedonik
Parameter
Warna
Rasa
Aroma
Tekstur

F1
2.64±1.254a
2.40±1.041a
3.32±1.145a
2.16±1.179a

Nilai mean uji hedonic sampel
F2
F3
F4
2.76±1.589a
3.72±0.936bc
3.12±1.364ab
2.40±1.414a
3.56±1.044b
2.88±1.536a
b
a
2.16±1,344
3.28±1.173
2.84±1.344ab
ab
b
2.88±1.509
3.36±1.287
3.00±1.384b

F5
2.76±1.665ac
3.76±1.480bc
3.28±1.720a
3.60±1.384b

Keterangan: Notasi yang berbeda pada perlakuan menunjukkan tingkat perbedaan hasil uji lanjut Mann
Whitney (p<0,05)
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Tabel 3. Hasil Proksimat, Anthrone, dan Perhitungan Energi
Parameter
Karbohidrat (g/100g)
Protein (g/100g)
Lemak (g/100g)
Air (ml/100g)
Abu (g/100g)
Gula (g/100g)
Serat Larut (g/100g)
Serat tidak larut (g/100g)
Total serat (g/100g)
Energi (kkal/100g)

Kontrol
81,51±0,03a
2,75±0,02a
0,35±0,02a
14,78±0,03a
0,60±0,02a
0,27±0,01a
1,38±0,02a
1,07±0,02a
2,46±0,01a
348.74±0.10a

F1
84,37±0,04b
2,32±0,02b
0,22±0,01b
12,72±0,03b
0,36±0,02b
0,23±0,01b
4,13±0,03b
3,91±0,02b
8,04±0,04b
347.93±0.01b

Hasil Nilai Efektivitas
Berdasarkan perhitungan nilai efektivitas
didapatkan 3 formulasi terbaik yang
disajikan dalam Tabel 3. Hasil
perhitungan nilai indeks efektivitas
tertinggi dimulai dari F3, F5, dan F1
Kandungan Zat Gizi Formula Terpilih
Kandungan zat gizi yang
meliputi karbohidrat, protein, lemak, air,
kadar abu, kadar gula total, dan serat
pangan yang dianalisis adalah formulasi
terpilih yakni F1, F3, F5, dan F0 (Beras
Putih) sebagai kontrol. Hasil kandungan
zat gizi pada seluruh formulasi terpilih
yang dibandingkan dengan beras putih
sebagai kontrol disajikan pada Tabel 3.
Kandungan Kalori
Kandungan energi yang dianalisa adalah
formulasi terpilih yakni F1, F3, F5, dan
F0 (beras putih) sebagai kontrol. Hasil
dari kadar zat gizi pada organoleptik
digunakan
sebagai
data
dalam
perhitungan
kadar
kalori/energi
menggunakan
PEMBAHASAN
Penilaian Organoleptik Warna
Fungsi warna pada suatu produk
atau makanan sangat penting, karena
warna dapat memengaruhi selera
konsumen dan dapat membangkitkan
selera makan [14].
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F3
83,71±0,05c
2,76±0,02a
0,23±0,02b
12,89±0,02c
0,41±0,01c
0,18±0,01bc
3,89±0,09c
3,44±0,01c
7,29±0,03c
346.92±0.05c

F5
83,09±0,04d
3,23±0,02c
0,18±0,02c
12,97±0,02d
0,53±0,02d
0,21±0,02bc
3,49±0,03d
3,08±0,04d
6,56±0,01d
340.21±0.07d

Komponen warna dapat memengaruhi
pilihan dan kesukaan seseorang. Formula
beras analog yang dihasilkan dalam
penelitian ini berwarna kehijauan.
Penilaian hedonik pada kelima formulasi
didapatkan bahwa F3 memiliki nilai
kesukaan tertinggi.
Penilaian hedonik pada parameter
warna dari ketiga formulasi terpilih,
didapatkan bahwa nilai mutu warna
semakin berwarna kehijauan dari formula
F5 sampai F1. Warna pada suatu produk
pangan dapat dipengaruhi oleh warna dari
bahan baku yang digunakan. Warna hijau
pada formulasi beras analog disebabkan
oleh adanya kandungan klorofil pada
kedelai edamame [15] serta warna
kecoklatan pada beras analog dengan
rumput laut terbanyak dipengaruhi oleh
karotenoid yang terdapat dalam rumput
laut [16].
Perbandingan komposisi bahan
yakni tepung kedelai edamame dan
rumput laut pada F3 adalah sebanyak
50% tepung kedelai edamame dan 50%
tepung rumput laut. Semakin banyak
komposisi tepung kedelai edamame pada
tiap formulasi beras analog menghasilkan
nilai warna yang semakin kehijauan.
Konsistensi warna hijau pada formula F3
yang tidak terlalu hijau dan tidak terlalu
pucat menyebabkan formula F3 menjadi
lebih disukai. Tidak hanya itu, adanya
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perbedaan warna dapat dihasilkan
tergantung pada kondisi tepung kedelai
edamame, tepung rumput laut, serta cara
pengolahan beras analog.
Rasa
Komponen
rasa
pada suatu
produk pangan atau makanan sangat
penting, karena rasa dapat memengaruhi
selera konsumen dan menjadi salah satu
faktor yang menentukan penerimaan
konsumen tersebut pada suatu produk
[17]. Apabila suatu produk memiliki
aroma atau warna yang bagus dan
menarik namun jika tidak memiliki rasa
yang disukai maka akan menyebabkan
produk tersebut sulit untuk diterima [18].
Penilaian hedonik pada kelima
formulasi didapatkan bahwa Formula F5
dengan perbandingan komposisi 70%
tepung kedelai edamame dan 30% tepung
rumput laut memiliki nilai kesukaan
tertinggi.
Aroma
Aroma merupakan suatu sensasi
bau yang kompleks dan saling terkait
pada produk makanan, bau sendiri adalah
suatu respon ketika senyawa volatil dari
suatu bahan pangan atau makanan masuk
ke dalam rongga hidung dan dirasakan
oleh sistem olfaktori. Senyawa volatil
dapat masuk kedalam hidung ketika
manusi bernapas atau menghirupnya
[19]. Penilaian hedonik pada kelima
formulasi didapatkan bahwa Formula F1
dengan perbandingan komposisi 30%
tepung kedelai edamame dan 70% tepung
rumput laut memiliki nilai kesukaan
tertinggi.
Tekstur
Tekstur sangat
mempengaruhi
makanan yang bisa dirasakan dengan
tekanan dan gerakan reseptor di mulut
[20]. Penilaian hedonik pada kelima
formulasi didapatkan bahwa Formula F5
dengan perbandingan komposisi 70%
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tepung kedelai edamame dan 30% tepung
rumput laut memiliki nilai kesukaan
tertinggi.
Formula Terpilih
Penentuan
formula
terbaik
didapatkan dengan mempertimbangkan
hasil kesukaan tertinggi pada skala
hedonik. Dari rata-rata nilai kesukaan
tertinggi di tiap parameter didapatkan
bahwa F3, F5, dan F1 merupakan
formulasi yang terbaik dan paling disukai
secara berurutan.
Panelis umumnya menyukai
Formula F3 karena proporsi tepung
kedelai edamame dan rumput laut yang
seimbang atau sama banyak, yakni
dengan perbandingan 50% tepung kedelai
edamame dan 50% tepung rumput laut.
Oleh karena itu, Formula F3 dapat
menjadi formula terpilih dibandingkan
dengan formula lainnya.
Kandungan Gizi Formula Terpilih
Kadar Karbohidrat
Kadar karbohidrat dari ketiga
formulasi beras analog terpilih yakni F1,
F3, F5, dan F0 (beras putih) sebagai
kelompok kontrol. Menghasilkan kadar
karbohidrat tertinggi pada formula F1
jika dibandingkan dengan F3, F5, dan F0.
Formula F1 memiliki perbandingan
komposisi 30% tepung kedelai edamame
dan 70% tepung rumput laut. Kandungan
karbohidrat pada formula F1 mencapai
84,37g/100 gr (Gambar 1). Pada ketiga
formulasi terpilih, semakin banyak
komposisi tepung rumput laut pada
formula beras analog, semakin tinggi
sumbangan karbohidrat yang dihasilkan.
Rumput laut memiliki kandungan zat gizi
meliputi air 76,15%; abu 5,62%; protein
2,32%;
lemak
0,11%;
dan
kandungan karbohidrat sebesar 15,8%
[21].
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Gambar 2. Grafik Kandungan Protein
Kadar Protein
Kadar protein dari ketiga formula beras
analog terbaik didapatkan bahwa
Formula F5 memiliki kandungan protein
tertinggi dengan jumlah protein sebesar
3,23g/100 gr jika dibandingkan dengan
F1, F3, dan F0. (Gambar 2)
Jenis pangan sumber protein yang
memengaruhi kadar protein produk,
jumlah banyaknya bahan pangan sumber
protein yang digunakan juga akan
memengaruhi. Semakin besar jumlah
pangan
sumber
protein
akan
meningkatkan kadar protein produk [22].
Formula F5 sebagai formulasi dengan
protein tertinggi memiliki komposisi
tepung kedelai edamame 70% dan tepung
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rumput laut 30%. Kandungan
yang tinggi pada beras
dipengaruhi oleh sumbangan
yang dihasilkan dari tepung
edamame.

protein
analog
protein
kedelai

Kadar Lemak
Kadar lemak pada formulasi beras
analog terpilih yakni F3, F5, F1 serta F0
(beras putih) sebagai kelompok kontrol,
menunjukkan bahwa kadar lemak
tertinggi dimiliki oleh beras putih atau F0
yakni sebanyak 0,35 g/100 gr jika
dibandingkan dengan formula F3, F5, dan
F1 (Gambar 3). Kandungan lemak
formula F5 dinilai paling rendah
dibandingkan dengan formula yang lain,
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yakni dengan nilai sebesar 0,18 g/100g.
Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya
penambahan tepung kedelai edamame
sebanyak 70% yang lebih mendominasi
dibanding tepung rumput laut pada
komposisi beras analog.
Di sisi lain, beras analog pada
ketiga formulasi tetap dapat di klaim
sebagai bahan makanan bebas lemak,
mengacu pada peraturan BPOM no. 13
tahun 2006 suatu bahan makanan dapat
dikatakan atau di klaim bebas lemak jika
apabila kandungan lemak hanya 0,5
gr/100 gr dalam bentuk padat, sedangkan
pada ketiga formulasi beras analog
kombinasi tepung kedelai rumput laut
dan pandan memiliki kandungan lemak
<0,5 gr.
Kadar Serat
Kadar serat pada formulasi beras
analog terpilih yakni F3, F5, F1 serta F0
(beras putih) sebagai kelompok kontrol,
menunjukkan bahwa kadar serat tertinggi
dimiliki oleh formula F1 yakni sebanyak
8,04 g/100 gr jika dibandingkan dengan
formula F3, F5, dan F0 (Gambar 4).
Kandungan serat pada F0 dinilai paling
rendah jika dibandingkan dengan formula
yang lain, yakni dengan nilai sebesar
2,46g/100g. Hal ini dapat dipengaruhi
oleh adanya penambahan tepung rumput
laut sebanyak 70% yang lebih
mendominasi dibanding tepung kedelai
edamame pada komposisi beras analog.
Mengacu pada peraturan kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) No. 13 tahun 2016 yakni tentang
pengawasan klaim pada label dan iklan
pangan olahan, beras analog kombinasi
tepung kedelai edamame dan rumput laut
termasuk ke dalam bahan pangan
tinggi/kaya serat karena kandungan serat
> 6 g/100gr yakni mencapai 6-8 gr.
Asupan serat yang tinggi bagi pasien
DMT2 dapat memperlambat penyerapan
glukosa darah sehingga berpengaruh pada
penurunan glukosa darah [23].
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Kadar Abu
Kadar abu dari ketiga formula
beras analog terpilih dan beras putih
sebagai kontrol menunjukkan bahwa F0
(beras putih) memiliki kandungan kadar
abu tertinggi yakni sebesar 0,60 g/100g
(Gambar 5) jika dibandingkan dengan
ketiga formula beras analog yakni F1, F3,
dan F5. Beras putih sebagai kelompok
kontrol memiliki kandungan kadar abu
yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan
dengan ketiga formulasi yakni dengan
nilai sebesar 0,60 g/100 g. Kandungan
kadar abu formula F1 dinilai paling
rendah dibandingkan dengan formula
yang lain, yakni dengan nilai sebesar 0,36
g/100 g. Hal ini dapat dipengaruhi oleh
adanya penambahan tepung rumput laut
sebanyak 70% yang lebih mendominasi
dibanding tepung kedelai edamame pada
komposisi beras analog.
Kadar Air
Kadar air dari ketiga formula
beras analog terpilih dan beras putih
sebagai kontrol menunjukkan bahwa
beras putih sebagai kelompok kontrol
memiliki kandungan kadar air tertinggi
dibandingkan dengan ketiga formula
beras analog yakni F1, F3, dan F5. Beras
putih sebagai kelompok kontrol memiliki
kandungan kadar air yang jauh lebih
tinggi jika dibandingkan dengan ketiga
formulasi yakni sebesar 14,78 ml/100 g
(Gambar 6).
Kandungan kadar air formula F1
dinilai paling rendah dibandingkan
dengan formula yang lain, yakni dengan
nilai sebesar 12,27 ml/100g. Hal ini dapat
dipengaruhi oleh adanya penambahan
tepung rumput laut sebanyak 70% yang
lebih mendominasi dibanding tepung
kedelai edamame pada komposisi beras
analog. Tepung rumput laut bersifat
mengikat air, dan kandungan air pada
beras analog dapat berpengaruh pada
rendahnya kadar air sehingga dapat
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mencegah
perkembangan
mikroorganisme dan enzim yang dapat
menyebabkan
kebusukan
dapat
terhambat atau bahkan berhenti sama
sekali [24].
Besaran Energi
Kandungan energi ketiga formula
beras analog terpilih dan beras putih
sebagai kontrol menunjukkan bahwa
beras putih memiliki kandungan energi
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
formula beras analog yakni F1, F3, dan
F5. Beras putih sebagai kelompok kontrol
memiliki kandungan energi lebih tinggi
jika dibandingkan dengan ketiga
formulasi beras analog yakni dengan nilai
sebesar 348,74 kkal/100g (Gambar 7).
Hal ini dikarenakan tingginya kadar
lemak pada beras putih sebagai kontrol
sehingga sumbangan energi dari
lemaknya pun lebih tinggi dibandingkan
beras analog.
Formula F5 memiliki kandungan
energi paling rendah yaitu sebesar 340,21
kkal/100g. Perbedaan ini disebabkan oleh
0,4

rendahnya kadar lemak pada
beras analog F5 sehingga kontribusi
energi dari lemak jauh lebih rendah
dibandingkan dengan beras putih sebagai
kontrol dan beras analog formula F1 serta
F3. Berdasarkan AKG kebutuhan energi
2000 kkal, crackers terpilih F5
memberikan kontribusi energi sebesar
23,3%
Kadar Gula Total
Kadar gula total beras analog pada ketiga
formulasi yakni F1, F3, F5 menunjukkan
kadar gula yang lebih rendah
dibandingkan dengan F0 atau beras putih.
Sementara itu, diantara ketiga formula
terpilih, beras analog formula F3
memiliki kadar gula total paling rendah,
yaitu 0,18 g/100g (Gambar 8). Penelitian
lain menyatakan bahwa kandungan gula
yang berlebihan pada suatu bahan pangan
atau makanan akan berkaitan dengan
peningkatan atau kenaikan dari respons
glukosa [25].
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Gambar 4. Grafik Kandungan Total Serat
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Gambar 5. Grafik Kandungan Abu
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Gambar 6. Grafik Kandungan Kadar Air
350
348
346
344
342
340
338
336
334

348.74±0.10a

347.93±0.01b

346.92±0.05c

340.21±0.07d

Kontrol

F1

F3

Gambar 7. Grafik Besaran Perhitungan Energi

DOI: https://doi.org/10.21776./ub.ijhn.2022.009.01.1

F5

Eunike Cecilia Setiawan dkk, Kandungan Gizi dan Uji Organoleptik...13

0,3

0,27±0,01a
0,23±0,01b

0,25

0,21±0,02bc
0,18±0,01bc

0,2
0,15
0,1
0,05
0
Kontrol

F1

F3

F5

Gambar 8. Grafik Gula Total
SIMPULAN
Berdasarkan
hasil
uji
organoleptik, formula yang
terpilih
dengan tingkat kesukaan tertinggi secara
keseluruhan adalah beras analog F3 (50%
tepung edamame dan 50% tepung rumput
laut) yang mengandung karbohidrat
sebesar 83.71 g, protein 2.76 g, lemak
0.23 g, kadar air 12.89 ml, abu 0.41 g,
gula 0.18 g, serat larut 3.89 g, serat tidak
larut 3.44 g total serat 7.29 g dan energi
sebesar 346.92 kkal dalam 100 g. Beras
analog kombinasi tepung kedelai
edamame dan rumput laut dapat diklaim
sebagai bahan pangan tinggi serat karena
karena memiliki kandungan serat >6
g/100 g dan telah sesuai dengan klaim
BPOM No. 13 tahun 2016 tentang
pengawasan klaim pada label dan iklan
pangan olahan.
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