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ABSTRAK 
 
 

PEMBUATAN PAPAN KOMPOSIT DENGAN MENGGUNAKAN FILLER 
 SABUT KELAPA DAN JERAMI DAN MATRIK PLASTIK BEKAS HDPE 

 
 

Farid Mulana 
Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 

Jl. Tgk. Syech Abdurrauf No. 7 Darussalam, Banda Aceh – 23111 
E-mail: farid.mulana@che.unsyiah.ac.id 

 
Mengingat pencampuran filler biomassa yang bersifat hidrofilik dengan matrik plastik yang bersifat 
hidrofobik tidak dapat bercampur dengan sempurna maka penggunaan coupling agent dalam penelitian 
ini sebagai compatibilizer dapat meningkatkan ikatan adhesi antara biomassa dengan plastik. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel jenis limbah padat, ukuran partikel filler dan 
rasio berat limbah padat dan plastik terhadap kualitas komposit yang dihasilkan. Papan komposit ini 
dibuat dari plastik bekas HDPE sebagai matrix dan sabut kelapa dan jerami sebagai filler dan juga 
penambahan Maleid Anhydrida (MA) sebagai coupling agent. Proses pengempaan dilakukan pada suhu 
168 oC selama 15 menit. Setelah proses pendinginan, maka  produk komposit yang diperoleh dilakukan 
uji tarik, uji modulus patah dan uji termal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kekuatan tarik 
tertinggi diperoleh pada papan komposit berbasis jerami yaitu sebesar 8,04 MPa pada rasio berat jerami 
dan plastik = 50:50 dan ukuran partikel 50-60 mesh. Sedangkan nilai modulus patah yang tertinggi 
sebesar 3,04 MPa diperoleh pada rasio berat jerami dan plastik = 40:60 dan ukuran partikel 50-60 mesh. 
Komposit yang berbasis jerami mempunyai nilai entalpi yang tertinggi yaitu sebesar 6,53 kJ/g yaitu 
pada rasio jerami dan plastik = 70:30 dan ukuran partikel 25-50 mesh. 
 

 
Kata kunci : coupling agent, jerami, komposit, limbah plastik sabut kelapa. 
 

PERANCANGAN PERALATAN DESTILASI FRAKSINASI MINYAK NILAM  
SKALA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) 

 
 

Syarifuddin 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 
Jln Cut Nyak Dhien No.377 Lamteumen Timur Banda Aceh 

E-mail:  sharif_alashi76@yahoo.co.id 
 

Perancangan peralatan ini dilakukan untuk memisahkan komponen terpen (alpha-Copaene) dengan 
komponen hidrokarbon beroksigen (patchouli alkohol). Spesifikasi peralatan destilasi fraksinasi skala 
IKM meliputi volume tangki umpan 35 liter, volume minyak nilam yang diisi 28 liter, tinggi kolom 1,5 
meter, dengan diameter 0,15 meter, pendingin vakum 2 buah dengan panjang 0,5 meter dan diameter 
0,1 meter, pendingin distilat 1 buah dengan panjang 1 meter dan diameter 0,1 meter, penampung distilat 
5 liter, oil separator 0,5 meter dan pompa vakum. Kondisi operasi peralatan destilasi fraksinasi vakum 
minyak nilam dilakukan pada tekanan vakum 20 mmHg, temperatur 140 oC dan waktu destilasi 3 jam. 
Minyak nilam dari desa Teladan - Kecamatan Lembah Seulawah sebelum didestilasi fraksinasi 
dianalisa dengan GC-MS dengan kadar patchouli alkohol 26,90% dan kadar alpha-copaene 0,775%. 
Kadar patchouli alkohol setelah proses destilasi fraksinasi adalah 33,641% dan kadar alpha copaene  
0.364%. Uji fisiko-kimia minyak nilam setelah proses destilasi fraksinasi vakum memenuhi syarat 
standar minyak nilam SNI 06-2385-2006. 
 
Kata Kunci : destilasi fraksinasi, minyak nilam, patchouli alkohol. 
 
 



Hasil Penelitian Industri  Volume 25, No. 2, Oktober 2012 
 

v

 

JURNAL HASIL PENELITIAN INDUSTRI 
 Volume 25, No. 2, Oktober 2012 

 

ABSTRAK 
 

 
 
 

MUTU SOYGHURT DITINJAU DARI JENIS GULA DAN  
PERSENTASE GELATIN 

 
 

Alfrida Lullung1*,  Medan Yumas1, dan Andi Abriana2 
1 Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar 

2Jurusan Tehnologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 45 Makassar 
*E-mail: alfridalullung@yahoo.com 

 
 
Penelitian mutu soyghurt ditinjau dari jenis gula dan persentase gelatin telah dilakukan. Proses 
pembuatan soyghurt diawali dengan pembuatan susu kedelai dengan variasi penambahan jenis gula dan 
konsentrasi gelatin, kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi menggunakan starter  
Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus. Variabel pengamatan adalah derajat 
keasaman (pH), total padatan terlarut, kadar protein, total asam, dan uji organoleptik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa soyghurt dari hasil fermentasi susu kedelai dengan penambahan sukrosa 7 % dan 
gelatin 5 % (perlakuan A1B2) yang memenuhi SNI 01 – 2891 – 1992  dan yang paling disukai oleh 
panelis dengan tingkat kesukaan terhadap rasa (5,0),  aroma (3,3), warna (4,1) dan tekstur (4,9).  
  
Kata kunci : fermentasi, gelatin, gula, soyghurt, susu kedelai. 
 
 

 
 

PENGARUH PENGGUNAAN  METANOL DAUR ULANG SEBAGAI PELARUT 
TERHADAP RENDEMEN DAN MUTU PRODUK BIODIESEL 

 
 

Mahlinda* dan Lancy Maurina 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 
Jln Cut Nyak Dhien No.377 Lamteumen Timur Banda Aceh 

*E-mail: mahlinibr_aceh@yahoo.com 
 

 
Penelitian tentang pengaruh penggunaan metanol daur ulang sebagai pelarut terhadap rendemen dan 
mutu produk biodiesel telah dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses 
produksi biodiesel menggunakan metanol bekas yang telah didaur ulang, serta membandingkan kualitas 
dan kuantitas mutu produk biodiesel yang dihasilkan antara penggunaan metanol daur ulang dan 
metanol baru. Rasio molar minyak terhadap metanol yang digunakan adalah 1:4, 1:6, 1:8, 1:10 dan 1:12 
dengan konsentrasi katalis 1% b/b dari minyak yang digunakan, pada temperatur proses 45, 50, 55, 60 
dan 65 oC serta waktu proses 40, 60, 80, 100 dan 120 menit. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 
perbedaan signifikan antara penggunaan metanol daur ulang dan metanol baru terhadap rendemen dan 
mutu biodiesel. Hasil identifikasi Gas Kromatografi terhadap senyawa produk biodiesel menggunakan 
metanol daur ulang menunjukkan kadar alkil ester mencapai 98,07% dan telah memenuhi persyaratan 
SNI 04 -7182 : 2006.  
 
Kata kunci: biodiesel, metanol daur ulang, metanol baru, transesterifikasi. 
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ABSTRAK 
 
 

PANGAN ALTERNATIF PENGGANTI BERAS BERBASIS BAHAN BAKU LOKAL 
 

Nanik Indah Setianingsih 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 

Jln Cut Nyak Dhien No.377 Lamteumen Timur Banda Aceh 
E-mail: indahsnanik@yahoo.co.id 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan teknologi proses serta formula terbaik dalam menghasilkan 
produk pangan alternatif pengganti beras dengan nilai gizi yang mendekati beras. Bahan utama yang 
digunakan untuk membuat pangan pengganti beras adalah pati sagu dan bahan tambahan lain yang terdiri 
dari kacang kedelai dan kacang hijau. Pati sagu diformulasikan dengan tepung kacang hijau dan kacang 
kedelai dalam empat formula. Teknologi proses yang dilakukan meliputi tahap pencampuran, tahap 
granulasi, tahap pregelatinisasi dan tahap pengeringan. Hasil analisa nutrisi menunjukkan beras sagu formula 
2 (75% sagu, 25% kedelai) mengandung kadar karbohidrat mendekati beras serta nutrisi protein, lemak dan 
serat yang paling tinggi. Beras sagu formula 4 (70% sagu, 15% kedelai, 15% kacang hijau) memiliki nilai 
karbohidrat setara dengan beras, serta mengandung nilai nutrisi protein, lemak dan serat yang mendekati 
beras. Hasil uji organoleptik secara hedonik menunjukkan panelis menyukai tekstur dari nasi beras sagu 
secara umum dan menyukai rasa serta warna nasi beras sagu dengan pemasakan kombinasi 70% beras dan 
30% beras sagu. Hasil analisa umur simpan dengan parameter mikrobiologi menunjukkan bahwa beras sagu 
masih memenuhi persyaratan dengan waktu penyimpanan selama empat bulan. 
 
Kata kunci : alternatif, beras, pangan, sagu. 
 
 

PRODUKSI ROTI TAWAR DARI LABU KUNING DENGAN PERSENTASE SUBSTITUSI 
TEPUNG TERIGU DAN KONSENTRASI EMULSIFIER YANG BERBEDA 

 
Murna Muzaifa*, Zalniati Fonna Rozali,  dan Rasdiansyah 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian - Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 
*E-mail : murnathp@yahoo.com 

 
Tepung terigu  digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan roti. Indonesia hingga saat ini masih 
mengimpor terigu dalam jumlah besar. Substitusi tepung terigu dengan produk labu kuning sangat mungkin 
dilakukan karena kaya karbohidrat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisikokimia roti 
tawar yang disubstitusi sebagian dengan pasta beku labu kuning. Penelitian ini menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) pola faktorial yang terdiri atas 2 faktor, yaitu persentase substitusi sebagian tepung 
terigu dengan pasta labu kuning (R1 = 10%, R2 = 20%, R3 = 30%, dan R4 = 40%) dan konsentrasi bahan 
pengemulsi yang digunakan  (S1 = 0,5% dan S2 = 1%). Parameter yang diamati meliputi kadar air, kadar 
abu dan kadar betakaroten untuk bahan baku labu kuning, dan analisis kadar abu, kadar air, kadar 
betakaroten, rasio pengembangan adonan roti dan volume spesifik untuk roti tawar. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor persentase substitusi pasta labu kuning memberikan pengaruh sangat nyata 
(P≤0,01) terhadap kadar abu dan kadar betakaroten, dan berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar 
air, volume spesifik dan rasio pengembangan adonan roti tawar. Faktor konsentrasi bahan pengemulsi 
memberikan pengaruh nyata (P≤0,05) terhadap rasio pengembangan adonan roti tawar dan berpengaruh 
tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar air, kadar abu, kadar betakaroten dan volume spesifik roti tawar setelah 
pemanggangan. Tidak terdapat interaksi keduanya (P>0,05) terhadap semua parameter yang diuji. Semakin 
tinggi persentase substitusi pasta labu kuning yang digunakan, maka kadar betakaroten pada roti tawar 
semakin meningkat. Kadar betakaroten tertinggi terdapat pada persentase substitusi pasta labu kuning 40 %. 
Rasio pengembangan adonan yang lebih tinggi didapatkan pada konsentrasi bahan pengemulsi 1%. 
 
Kata kunci: betakaroten, pasta labu kuning, roti tawar. 
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ABSTRACT 
 

 
THE MANUFACTURE OF COMPOSITE BOARD BY USING FILLER OF  

COCO FIBER AND RICE STRAWS AND HDPE PLACTIC WASTE 
 
 

Farid Mulana 
Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 

Jl. Tgk. Syech Abdurrauf No. 7 Darussalam, Banda Aceh – 23111 
E-mail: farid.mulana@che.unsyiah.ac.id 

 
Considering  the mixing of hydrophilic biomass as filler with hydrophobic plastic matrix can not be 
mixed perfectly, then  the use of coupling agent in this study as a compatibilizer improve the adhesion 
bond between biomass and plastic. The aim of study is to know the effect of the variable types of solid 
wastes, particle size of filler and the weight ratio of solid waste and plastic toward the quality of 
produced composite.Composite board was produced from recycled polyethylene plastic as matrix and 
coco fiber, paddy straws as filler and addition of maleic anhydride (MA) as coupling agent. The hot 
press process was conducted at 168 oC for 15 minutes. After the cooling process, the produced 
composites were performed of tensile strenght test, bending test and thermal test. The results showed 
that the highest tensile strength values was obtained in straw-based composite board that is equal to 
8.04 MPa at weight ratio straw and plastic = 50:50 and particle size of 50-60 mesh. While the highest 
value of bending strenght was 3.04 MPa at weight ratio of straw and plastic = 40:60 and particle size of 
50-60 mesh. Straw-based composites have the highest enthalpy value of 6.53 kJ/g at the ratio of straw 
and plastic = 70:30 and particle size of 25-50 mesh. 
 
Keywords: coco fiber, composite, coupling agent, paddy straw, plastics waste. 
 

 
THE DESIGN OF FRACTIONAL DISTILLATION EQUIPMENT OF  

PATCHOULI OIL FOR IKM SCALE 
 
 

Syarifuddin 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 
Jln Cut Nyak Dhien No.377 Lamteumen Timur Banda Aceh 

E-mail:  sharif_alashi76@yahoo.co.id 
 

The design of this equipment is made to separate the components of terpenes (alpha-Copaene) with 
oxygenated hydrocarbon components (Patchouli Alcohol). Specifications of distillation fractionation 
equipment for IKM scale are volume 35 liter, the volume of patchouli oil filled 28 liter, height of the 
column 1.5 meter, diameter of the column 0.15 meter, 2 vacuum cooling with a length of 1 meter and a 
diameter of 0.1 meter, 1 distillate cooler with a length of 1 meter and a diameter of 0.1 meter, distillate 
reservoir 5 liter, oil separator 0.5 meter and vacuum pump. The conditions of operating equipment of 
vacuum distillation fractionation of patchouli oil performed at a vacuum pressure of 20 mmHg, 
temperature of 14 oC and distillation time of 3 hours. Patchouli oil from the Teladan village – Lembah 
Seulawah District before distillation fractionation process was analyzed by GC-MS with patchouli 
alcohol content level of 26.90% and 0.775% alpha-copaene. Patchouli alcohol content after distillation 
fractionation process is 33.641% and the levels of alpha copaene 0.364%. Physico-chemical testing of 
patchouli oil after vacuum fractional distillation qualified SNI 06-2385-2006 standard.  
 
Keywords: fractional distillation, patchouli alcohol, patchouli oil. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

REVIEW OF QUALITY SOYGHURT BASED SUGAR TYPE AND  
PERCENTAGE OF GELATIN 

 
 

Alfrida Lullung1*,  Medan Yumas1, and Andi Abriana2 
1 Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar 

2Jurusan Tehnologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 45 Makassar 
*E-mail: alfridalullung@yahoo.com 

 
 

The research of soyghurt quality in term of type sugar and gelatin percentage has been conducted. 
Soyghurt precess was begin with making of soy milk by addition of sugr concentration and gelatin 
concentration. Followed by fermentation process using starter that consist of Streptococcus 
thermophillus and Lactobacillus bulgaricus. The variable observations are degree of acidity (pH). Total 
dissolved solid protein content, total acid and organoleptic test. The research result showed that 
soyghurt of soy milk fermented with addition of 7 % sucrous and 5 % gelatin (treatmen (A1B1) has 
been qualified in accordance with SNI 01 – 2891 – 1992 and the most preferred by panelist with the joy 
are the sense of (5.0), aroma (3,3), colour (4,1) and texture (4,9). 
 
Keywords: fermentation, gelatin, soyghurt, soy milk, sugar. 
 
 
 
 

 
 
 
 

EFFECT OF USING  RECOVERY METHANOL AS SOLVENT  ON YIELD AND 
QUALITY OF BIODIESEL PRODUCT 

 
 

Mahlinda* and Lancy Maurina 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 
Jln Cut Nyak Dhien No.377 Lamteumen Timur Banda Aceh 

*E-mail: mahlinibr_aceh@yahoo.com 
 
 
Research on effect  using  methanol recovery as solvent on  yield and quality of biodiesel product has 
been done. The aim of this research was to study biodiesel production using recovery methanol, to 
compare quality and quantity of biodiesel product between using recovery methanol and fresh 
methanol. The molar ratio of oil and methanol used in this process was 1:4, 1:6, 1:8, 1:10 dan 1:12 with 
catalyst concentration 1%/vol, in  temperature process 45, 50, 55, 60 and 65 oC and time process 40, 60, 
80, 100 and 120 minutes. The result of research showed no significant different between using recovery 
methanol and fresh methanol on yield and quality of biodiesel. Identification result by Gas 
Chromatography  of biodiesel chemical compound using recovery methanol showed ester alkyl reached 
98,07% and already to fulfill Indonesia Standar of biodiesel 04 -7182 - 2006.  
 
Keywords: biodiesel, fresh methanol, recovery methanol, transesterification. 
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ABSTRACT 
 
 

FOOD ALTERNATIVES TO RICE BASED ON LOCAL RAW MATERIAL 
 

Nanik Indah Setianingsih 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 

Jln Cut Nyak Dhien No.377 Lamteumen Timur Banda Aceh 
E-mail: indahsnanik@yahoo.co.id 

 
This research aims to obtain the best technology process and the formula to produce food alternatives to 
rice with nutritional value close to rice. The main ingredient used to make is sago starch and other 
additional material are consist of soy bean and green bean. Sago starch powder is formulated with green 
beans and soybeans in the four formulas. Technological processes performed included the mixing stage, 
the stage of granulation and drying stages pregelatinization. Nutritional analysis results show sago rice 
formula 2 (75% sago, 25% soy) contain high levels of carbohydrates close to the rice and nutrients 
protein, fat and fiber are the highest.  Sago rice formula 4 (70% sago, 15% soybeans, green beans 15%) 
had a value of carbohydrate equivalent to rice and contains the nutritional value of protein, fat and fiber 
close to the rice. The results of organoleptic tests show panelists liked the texture of cooked rice sago 
rice in general and like the flavor and color rice sago rice by cooking a combination of 70% rice and 
30% sago rice. The results of shelf life analysis of microbiological parameter indicates that the rice sago 
still meet the requirements of ISO (3549:2009) with storage time for four months. 
 

Keywords: alternatives, food, rice, sago. 
 

 

PRODUCTION OF YELLOW PUMPKIN BREAD WITH DIFFERENT 
PERCENTAGE OF WHEAT FLOUR SUBTITUTION AND  

EMULSIFIER CONCENTRATION 
 

Murna Muzaifa*, Zalniati Fonna Rozali,  and Rasdiansyah 
Jurusan Teknologi Hasil Pertanian - Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 

*E-mail : murnathp@yahoo.com 
 

Wheat flour is raw material on bread production. Indonesia is still import the wheat flour in large 
amount. The substitution of wheat flour with pumpkin is possible because it is rich in carbohydrate. The 
aim of this research were to study the physicochemical characteristics of the partially substituted plain 
bread with pumpkin pasta. This study used a randomized block design factorial pattern consisting of 
two factors, percentage of partial substitution of wheat flour with pumpkin pasta (R1 = 10%, R2 = 20%, 
R3 = 30%, R4 = 40%) and concentration of emulsifiers (S1 = 0.5%, S2 = 1%). The parameters observed 
include moisture content, ash content, and beta-carotene levels for  pumpkin  and analysis of ash 
content, moisture content, the levels of beta-carotene, the expansion of ratio and the specific volume of  
dough for bread. The results showed that the percentage of pumpkin pasta substitution affected ash 
content and levels of beta-carotene highly significant (P ≤ 0.01) and was not affected significant (P> 
0.05) on moisture content, specific volume and the expansion of ratio plain bread. The factors of 
emulsifiers concentration significantly affected (P ≤ 0.05) the ratio of the bread dough expansion and 
was not significant (P>0.05) on moisture content, ash content, beta-carotene levels and specific volume 
of bread after baking. There is no interaction of the factors (P>0.05) for all parameters tested. The more 
of substitution of pumpkin pasta, the higher of beta-carotene. The highest levels of beta-carotene found 
in 40 % of pumpkin pasta substitution. Dough development ratios obtained at higher concentrations of 
1% emulsifiers. 
 

Keywords: beta-carotene, bread, pumpkin pasta. 
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ABSTRAK.  Mengingat pencampuran filler biomassa yang bersifat hidrofilik dengan 
matrik plastik yang bersifat hidrofobik tidak dapat bercampur dengan sempurna maka 
penggunaan coupling agent dalam penelitian ini sebagai compatibilizer dapat 
meningkatkan ikatan adhesi antara biomassa dengan plastik. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh dari variabel jenis limbah padat, ukuran partikel filler dan 
rasio berat limbah padat dan plastik terhadap kualitas komposit yang dihasilkan. Papan 
komposit ini dibuat dari plastik bekas HDPE sebagai matrix dan sabut kelapa dan jerami 
sebagai filler dan juga penambahan Maleid Anhydrida (MA) sebagai coupling agent. 
Proses pengempaan dilakukan pada suhu 168 oC selama 15 menit. Setelah proses 
pendinginan, maka  produk komposit yang diperoleh dilakukan uji tarik, uji modulus patah 
dan uji termal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kekuatan tarik tertinggi 
diperoleh pada papan komposit berbasis jerami yaitu sebesar 8,04 MPa pada rasio berat 
jerami dan plastik = 50:50 dan ukuran partikel 50-60 mesh. Sedangkan nilai modulus 
patah yang tertinggi sebesar 3,04 MPa diperoleh pada rasio berat jerami dan plastik = 
40:60 dan ukuran partikel 50-60 mesh. Komposit yang berbasis jerami mempunyai nilai 
entalpi yang tertinggi yaitu sebesar 6,53 kJ/g yaitu pada rasio jerami dan plastik = 70:30 
dan ukuran partikel 25-50 mesh. 
 

Kata kunci : coupling agent, jerami, komposit, limbah plastik, sabut kelapa. 
 

ABSTRACT.  Considering  the mixing of hydrophilic biomass as filler with hydrophobic 
plastic matrix can not be mixed perfectly, then  the use of coupling agent in this study as a 
compatibilizer improve the adhesion bond between biomass and plastic. The aim of study 
is to know the effect of the variable types of solid wastes, particle size of filler and the 
weight ratio of solid waste and plastic toward the quality of produced 
composite.Composite board was produced from recycled polyethylene plastic as matrix 
and coco fiber, paddy straws as filler and addition of Maleic Anhydride (MA) as coupling 
agent. The hot press process was conducted at 168 oC for 15 minutes. After the cooling 
process, the produced composites were performed of tensile strenght test, bending test and 
thermal test. The results showed that the highest tensile strength values was obtained in 
straw-based composite board that is equal to 8.04 MPa at weight ratio straw and plastic = 
50:50 and particle size of 50-60 mesh. While the highest value of bending strenght was 
3.04 MPa at weight ratio of straw and plastic = 40:60 and particle size of 50-60 mesh. 
Straw-based composites have the highest enthalpy value of 6.53 kJ/g at the ratio of straw 
and plastic = 70:30 and particle size of 25-50 mesh. 
 

Keywords : coco fiber, composite, coupling agent, paddy straw, plastics waste.  
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1.  PENDAHULUAN 
 

Pembuatan komposit dengan 
menggunakan limbah plastik atau plastik 
bekas dapat mengurangi pembebanan 
lingkungan terhadap melimpahnya limbah 
plastik di alam dan juga menghasilkan 
produk inovatif sebagai bahan pengganti 
kayu untuk berbagai keperluan. 
Keunggulan produk komposit ini antara 
lain biaya produksi lebih ekonomis, bahan 
baku mudah didapat, fleksibel dalam 
pembuatannya dan memiliki sifat – sifat 
mekanis yang lebih baik (Setyawati, 2003). 

Provinsi Aceh sebagai salah satu 
daerah berbasis pertanian memiliki banyak 
hasil samping produk pertanian yang 
belum dimanfaatkan secara maksimal 
diantaranya sabut kelapa dan jerami. 
Limbah-limbah padat tersebut sebenarnya 
masih dapat diolah lanjut menjadi suatu 
material baru dengan cara 
memcampurkannya dengan plastik agar 
diperoleh material yang memiliki sifat 
yang berbeda dengan sifat dasarnya 
(Anonimous, 2005). 

Bahan berbasis biomassa seperti 
kayu, sabut kelapa ataupun jerami bersifat 
hidrofilik, kaku serta dapat terdegradasi 
secara biologis. Sifat – sifat tertentu dalam 
bahan biomassa ini menyebabkan bahan 
tersebut kurang cocok bila digabungkan 
dengan material non organik seperti plastik 
tanpa adanya penambahan coupling agent 
yang berfungsi sebagai bahan peningkat 
kekompakan antara matrix dengan filler 
(Hans. GS dan Shiraishi. N, 1990). Tujuan 
penambahan coupling agent ini adalah 
untuk memperbaiki sifat fisis dan mekanis 
dari komposit yang dihasilkan. Telah 
diketahui banyak coupling agent yang 
dapat digunakan dalam WPC (Wood 
Polymer Composites) seperti coupling 
agent organik, anorganik dan organik-
anorganik, (Maldas dan Daneault, 1989; 
Xu, M dan Li, S, 2006). Penggunaan 
coupling agent organik jenis anhidrida 
yaitu Maleid Anhydrida (MA) dengan 
limbah plastik jenis polietilen lebih cocok 
karena MA dapat meningkatkan ikatan 

antar fasa secara efektif antara kayu yang 
polar dengan poletilen yang nonpolar 
(Iswanto, 2002). 

Pada penelitian sebelumnya oleh 
Farid M, (2011) ikatan antara jerami dan 
plastik HDPE dalam komposit tidak terlalu 
kuat sehingga baik kekuatan tarik maupun 
nilai modulus patahnya juga tidak tinggi. 
Lemahnya ikatan antar fasa ini diakibatkan 
oleh tidak sempurnanya ikatan yang 
terbentuk karena sifat hidrofilik dan 
hidrofobik dari jerami dan plastik HDPE 
yang membatasi dapat terikatnya kedua 
bahan tersebut dengan sempurna. Untuk 
mengatasi ketidaksempurnaan ikatan yang 
lemah ini maka penambahan coupling 
agent  ke dalam komposit merupakan suatu 
alternatif yang dapat dilakukan. 
Memperhatikan sifat-sifat komposit pada 
penelitian sebelumnya maka dalam 
penelitian ini Maleid Anhidrida digunakan 
sebagai coupling agent. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
variabel jenis limbah padat yaitu jerami 
dan sabut kelapa, ukuran partikel filler dan 
rasio berat limbah padat dan plastik 
terhadap kualitas komposit yang 
dihasilkan. 
 
2.  METODOLOGI 
 
2.1 Bahan dan Alat 
 

Bahan-bahan yang digunakan adalah: 
sabut kelapa dan jerami sebagai filler, 
plastik bekas jenis polietilen sebagai 
matrik, serta Maleid Anhydrida (MA) 
sebagai coupling agent. Sabut kelapa dan 
jerami diperoleh dari kawasan Kabupaten 
Aceh Besar, plastik bekas diperoleh dari 
hasil sortiran dari jenis dan warna yang 
sama yang diperoleh dari seputaran kota 
Banda Aceh. Sedangkan alat-alat yang 
digunakan adalah: tangki berpengaduk 
yang terdiri dari labu leher tiga (Pyrex), 
motor pengaduk dan pengaduk (Fisher 
Scientific, kecepatan maksimal 250 rpm), 
penangas minyak (Corning), hot press 
(Rakitan,  25-300 oC), ball mill dan ayakan 
berukuran 25-50, 50-60, 60-100 dan 100-
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200 mesh (Macross Testing Sieve), oven, 
25 - 400 oC (Gallenkamp), timbangan 
digital, 0-1000 gram (Metler Toledo), 
termometer, 0 –  200 °C, pengatur suhu, 
50-500 °C dan cetakan untuk pengepresan 
(terdiri dari dua plat besi dan sebuah 
bingkai).  
 
2.2 Perlakuan dan Rancangan 

Penelitian 
 
 Kondisi dan variabel dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Kondisi yang ditetapkan terdiri dari: 

a. Waktu pengempaan: 15 menit  
b. Suhu pengempaan: 168 0C 
c. Jumlah coupling agent: 2% berat 

2. Kondisi yang diteliti terdiri dari: 
a. Limbah padat yang digunakan: sabut 

kelapa dan jerami 
b. Ukuran partikel sabut kelapa dan 

jerami : 25-50 mesh, 50-60 mesh, 60-
100 mesh dan 100-200 mesh 

c. Perbandingan komposisi berat 
limbah : plastik, yaitu 40:60, 50:50, 
60:40, dan 70:30 (%berat). 

 
2.3 Prosedur Penelitian 
 
2.3.1 Penyiapan Sampel 
 
  Sabut kelapa dan jerami dihaluskan 
dan diayak untuk menyamakan ukuran dan 
dikeringkan dengan menggunakan oven 
pada suhu 105 oC selama 24 jam untuk 
mengurangi kadar air yang terkandung di 
dalamnya (Choi, 2006). 
 
2.3.2 Proses Pembuatan 
 
 Plastik bekas HDPE sebanyak 50 
gram dimasukkan ke dalam labu leher tiga 
dan ditambahkan pelarut xylene 20% 
sebanyak 200 ml untuk mencairkan bijih 
plastik (Carrol, dkk, 2001). Selanjutnya 
dihidupkan penangas dan diset temperatur 
sekitar 105-130 oC. Kemudian sabut 
kelapa/jerami sebanyak 50 gram 
dimasukkan setelah plastik bekas mencair 
dan diaduk hingga homogen selama ± 20 

menit disertai penambahan coupling agent 
2 wt% dari total berat filler dan matriks 
yang digunakan. Campuran yang sudah 
homogen dikeluarkan dari labu dan 
dibiarkan dingin hingga pelarut menguap 
selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan 
proses pengempaan dengan metode hot 
press pada suhu 168 °C selama 15 menit. 
Kemudian komposit dibiarkan dingin 
secara alamiah. Akhirnya produk komposit 
dilakukan pengujian uji tarik, modulus 
patah dan termal untuk mengetahui sifat 
fisis dan mekanis dari komposit yang 
dihasilkan (Harper and Charles A., 1999). 
 
2.3.3 Tahap Analisa dan Pengujian 
  
 Adapun analisa dan pengujian yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah: Uji 
tarik menggunakan alat Tensile Strength 
pada Laboratorium Material Fisika MIPA 
Unsyiah;  Uji modulus patah menggunakan 
alat Hung ta Load Cell Type : HT-8336 
China pada Laboratorium Material Fisika 
MIPA Unsyiah;  Uji termal menggunakan 
DSC (Differential Scanning Calorymeter) 
di Laboratorium Katalis dan Katalisis 
Teknik Kimia Unsyiah. 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Kekuatan Tarik (Tensile Strength)  
 

Hasil pengujian kekuatan tarik 
(tensile strength) untuk komposit berbasis 
jerami ditunjukkan pada Gambar 1.   

 

 
Gambar 1. Hubungan antara rasio berat filler: 

matrik dengan kekuatan tarik 
(tensile strength) untuk komposit 
berbasis filler jerami 
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 Dari Gambar tersebut terlihat bahwa 
pengaruh rasio berat filler : matrik terhadap 
nilai kekuatan tarik sangat dominan untuk 
papan komposit dengan ukuran partikel 50-
60 mesh. Sedangkan pada ukuran partikel 
100-200 mesh, perubahan rasio berat filler: 
matrik yang digunakan sangat kecil 
pengaruhnya. Keadaan ini dikarenakan 
pada ukuran partikel yang terlalu kecil 
menyebabkan ikatan antara plastik dan 
filler tidak begitu kuat. Dari gambar 
terlihat bahwa ukuran partikel yang 
digunakan sangat mempengaruhi nilai 
kekuatan tarik dari papan komposit 
terutama pada rasio berat filler : matrik 
yang seimbang (50:50). Sedangkan untuk 
persentase filler terhadap matrik 70% atau 
terlalu banyak menggunakan bahan 
pengisi, maka ukuran partikel relatif tidak 
berpengaruh terhadap nilai kekuatan tarik. 
Hal ini disebabkan pada persentase filler 
terhadap matrik yang mencapai 70% 
mengakibatkan banyaknya partikel yang 
tidak terikat dengan baik dengan plastik 
sehingga mengakibatkan komposit 
memiliki kekuatan tarik yang rendah. Nilai 
kekuatan tarik terbesar diperoleh untuk 
papan komposit dengan ukuran partikel 50-
60 mesh dan persentase filler terhadap 
matrik 50% atau pada perbandingan 
seimbang yaitu 8,04 MPa. John, dkk 
(2005) menemukan bahwa semakin besar 
ukuran filler maka nilai kekuatan tariknya 
semakin berkurang karena semakin 
banyaknya matrix yang berkurang 
menyebabkan banyaknya filler yang tidak 
berikatan dengan matrix sehingga papan 
menjadi rapuh dan tidak terikat dengan 
baik antar partikel. Menurut standar SNI 
03-2105-1996 kekuatan tarik minimum 
yang ditetapkan adalah 0,15 MPa. Jadi 
berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa semua papan 
komposit yang dibentuk memenuhi standar 
kekuatan tarik minimum yang telah 
ditetapkan.  

Hasil pengujian kekuatan tarik 
(tensile strength) untuk komposit berbasis 
sabut kelapa ditunjukkan pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Hubungan antara rasio berat filler: 

matrik dengan kekuatan tarik 
(tensile strength) untuk komposit 
berbasis filler sabut kelapa 

 
Gambar di atas menunjukkan bahwa 

rasio berat filler : matrik  sangat 
mempengaruhi nilai kekuatan tarik dari 
komposit yang dihasilkan. Hal ini 
disebabkan karena jumlah matrik yang 
semakin sedikit menyebabkan banyaknya 
filler yang tidak berikatan dengan matrix. 
Gambar 2 juga menunjukkan bahwa 
ukuran partikel filler juga mempengaruhi 
nilai kekuatan tarik secara signifikan 
dengan nilai kekuatan tarik yang diperoleh 
antara 0,59 – 4,12 MPa. Nilai kekuatan 
tarik terbesar untuk komposit berbasis filler 
sabut kelapa diperoleh pada ukuran partikel 
25-50 mesh dan persentase filler terhadap 
matrik 40% yaitu 4,12 MPa. Dari data 
penelitian yang diperoleh diketahui bahwa 
semua hasil papan komposit memenuhi 
kekuatan tarik standar sesuai SNI 03-2105-
1996. 
 
3.2 Modulus patah (bending strength)  
 

Hasil pengujian modulus patah untuk 
filler jerami ditunjukkan pada Gambar 3. 
Dari Gambar tersebut diperoleh bahwa 
rasio berat filler : matrik tidak terlalu 
berpengaruh secara signifikan pada nilai 
modulus patah. Namun demikian ukuran 
partikel filler yang digunakan berpengaruh 
terhadap nilai modulus patah. Berdasarkan 
gambar di bawah nilai modulus patah yang 
terbesar didapat pada rasio berat filler : 
matrik = 40 : 60 untuk ukuran partikel 
filler 50-60 mesh yaitu sebesar 3,04 MPa. 
Gambar di bawah juga memperlihatkan 
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bahwa ketidakseragaman hasil yang 
didapat kemungkinan disebabkan oleh 
proses pencampuran yang tidak homogen. 

Berdasarkan standar SNI 03-2105-
1996 modulus patah standar minimum 
yang dibolehkan adalah 9,81 MPa. Papan 
komposit yang mengunakan filler jerami 
dan sabut kelapa ini dengan menggunakan 
standar pengujian tipe ASTM 638-99 
belum memenuhi standar SNI 03-2105-
1996. 

 

 
Gambar 3. Hubungan antara rasio berat filler: 

matrik dengan modulus  patah 
(bending strenght) untuk 
komposit berbasis filler jerami 

 
Hasil pengujian modulus patah 

(bending strength) untuk filler sabut kelapa 
ditunjukkan pada Gambar 4. Gambar 
tersebut menunjukkan bahwa pada papan 
komposit berbasis filler sabut kelapa 
memiliki kekuatan modulus patah 
maksimum pada perlakuan ukuran partikel 
50-60 mesh dengan persentase filler 
terhadap matrik yang mencapai 70% yaitu 
sebesar 3,04 MPa. Gambar 4 juga 
memperlihatkan bahwa ukuran partikel 
filler yang digunakan berpengaruh yang 
signifikan terhadap nilai modulus patah 
dimana nilai modulus patah yang tertinggi 
diperoleh untuk papan komposit yang 
menggunakan ukuran partikel 50-60 mesh. 

Berdasarkan standar SNI 03-2105-
1996 bahwa untuk modulus patah standar 
minimum yang dibolehkan adalah 9,81 
MPa. Sehingga hasil penelitian dengan 
komposit berbasis filler jerami dan sabut 
kelapa dengan standar pengujian ASTM 
638-99 tipe belum memenuhi standar SNI 
03-2105-1996. 

 
Gambar 4.  Hubungan antara rasio berat filler : 

matrik dengan modulus patah 
(bending strenght) untuk 
komposit berbasis filler sabut 
kelapa 

 
3.3 Entalpi (∆H) dan titik leleh (Tm) 
 

Gambar 5 memperlihatkan hubungan 
antara rasio berat filler : matrik dengan 
nilai entalpi untuk papan  komposit yang 
berbasis filler jerami. Nilai entalpi ini 
merupakan jumlah kalor yang diperlukan 
untuk mulai terjadinya proses pelelehan 
papan komposit berbasis filler jerami 
karena diberikan panas secara kontinu. 
Jumlah kalor terbesar yang diperlukan 
untuk melelehkan papan komposit berbasis 
jerami terdapat pada komposit yang dibuat 
dengan rasio berat filler : matrik = 70:30 
pada ukuran partikel 25-50 mesh yaitu 6,53 
kJ/g. Sedangkan jumlah kalor terendah 
terdapat pada rasio berat filler : matrik = 
40:60 dengan ukuran partikel 100-200 
mesh yaitu 0,301 kJ/g.  

Secara umum semakin meningkatnya 
rasio berat filler : matrik maka semakin 
banyak kalor yang dibutuhkan untuk 
melelehkan papan komposit. Namun pada 
pada beberapa sampel rasio berat filler : 
matrik = 60:40 terlihat nilai kalornya lebih 
sedikit daripada nilai kalor pada rasio berat 
filler : matrik = 50:50. Hal ini disebabkan 
kemungkinan karena ada bagian sampel 
yang digunakan pada saat pengujian 
dengan alat DSC adalah bagian sampel 
yang tidak tercampur dengan sempurna 
pada saat proses pencampuran dilakukan 
selama proses pembuatan komposit 
sehingga mempengaruhi jumlah entalpi 
yang terdeteksi pada alat DSC.  
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Sama halnya dengan hasil pengujian 
untuk komposit yang berbasis filler jerami, 
hasil pengujian panas untuk komposit yang 
berbasis filler sabut kelapa juga 
memberikan hasil dan pengaruh yang 
sesuai dengan kecendrungan data diatas 
namun berbeda dalam jumlah kalor yang 
dibutuhkan. Secara umum hasil pengujian 
entalpi dengan alat DCS untuk komposit 
yang berbasis filler sabut kelapa 
menunjukkan bahwa semakin besar 
kandungan filler yang digunakan dalam 
proses pembuatan komposit maka nilai 
entalpi yang dihasilkan juga semakin besar. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
jumlah kalor yang dibutuhkan untuk 
memulai proses melelehkan papan 
komposit berbasis sabut kelapa yang 
terbesar didapat pada rasio berat filler : 
matrik = 70:30 dengan ukuran partikel 50-
60 mesh yaitu 5,24 kJ/g, sedangkan nilai 
kalor terkecil didapatkan pada rasio berat 
filler : matrik = 40:60 dengan ukuran 
partikel 50-60 mesh adalah 0,244 kJ/g. 
Dari pengujian dengan alat DSC juga dapat 
diketahui temperatur leleh (Tm) dari setiap 
papan komposit yang diproduksi. 
Temperatur leleh (Tm) yang diperoleh 
adalah berbeda-beda untuk setiap variasi 
yang digunakan. Secara umum untuk 
komposit yang berbasis filler jerami rata-
rata mempunyai temperatur leleh sekitar 
133,87 °C sedangkan untuk komposit yang 
berbasis filler sabut kelapa memiliki 
temperatur leleh rata-rata sekitar                
134,05 °C. 
 

 
Gambar 5. Hubungan antara rasio berat filler: 

matrik dengan nilai entalpi untuk 
papan  komposit yang berbasis 
filler jerami 

3.4 Pengaruh Penggunaan Coupling 
Agent Maleid Anhydrida (MA) 

 
Dari hasil penelitian sebelumnya oleh 

Farid (2011) yang menggunakan filler 
jerami dan plastik bekas HDPE tanpa 
menggunakan coupling agent dalam proses 
pembuatannya didapat nilai maksimum 
pada uji tarik yaitu 4,41 MPa. Sedangkan 
hasil penelitian ini didapat nilai kekuatan 
tarik maksimum untuk komposit berbasis 
filler jerami sebesar 8,04 Mpa atau terjadi 
peningkatan kekuatan tarik sebanyak 
hampir 100%. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa papan komposit yang menggunakan 
coupling agent Maleid Anhydrida memiliki 
nilai uji tarik yang lebih baik dibandingkan 
dengan yang tidak menggunakan coupling 
agent. 

Keberadaan sejumlah Maleid 
Anhydrida dalam campuran antara matrik 
dan filler menyebabkan meningkatnya sifat 
adhesi antara jerami dengan HDPE yang 
disebabkan oleh terjadinya proses 
esterifikasi antara gugus anhidrida dari 
Maleid Anhydrida dengan gugus hidroksil 
yang membentuk jerami, dan sebagai 
hasilnya maka ikatan antara matrik dengan 
filler menjadi meningkat sebagaimana hasil 
kekuatan tarik perbandingan antara 
komposit yang dibuat dengan jerami dan 
HDPE dengan menggunakan Maleid 
Anhydrida sebagai coupling agent dan 
tanpa menggunakan Maleid Anhydrida. 
Selain itu peneliti yang lain yaitu Kamal, 
dkk (2008) menemukan bahwa 
peningkatan kekuatan tarik disebabkan 
oleh pembentukan ikatan ester antara 
kelompok anhidrida karbonil dari coupling 
agent dan kelompok hidroksil dari filler. 
 
4. KESIMPULAN 
 
1. Komposit berbasis filler jerami dan 

matrik plastik bekas HDPE 
menghasilkan nilai kekuatan tarik 
maksimal sebesar 8,04 MPa. Sedangkan 
komposit berbasis filler sabut kelapa 
dan matrik plastik bekas HDPE 
menghasilkan nilai kekuatan tarik 
maksimal sebesar 4,12 MPa. 
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2. Komposit berbasis filler jerami dan 
sabut kelapa dan matrik plastik bekas 
HDPE menghasilkan nilai modulus 
patah maksimal masing-masing sebesar 
3,04 MPa.  
 

3. Nilai entalpi maksimum yang dihasilkan 
untuk komposit berbasis filler jerami 
adalah 6,53 kJ/g yang diperoleh pada 
komposisi filler 70% dengan ukuran 
partikel 25-50 mesh. Sedangkan nilai 
entalpi maksimum yang dihasilkan 
untuk komposit berbasis filler sabut 
kelapa adalah 5,24 kJ/g pada komposisi 
filler 70% dengan ukuran partikel 50-60 
mesh. 
 

4. Temperatur leleh (Tm) rata-rata untuk 
komposit yang berbasis filler jerami dan 
sabut kelapa masing-masing adalah 
sekitar 133,87 °C dan 134,05 °C. 

 
5. Dengan adanya penambahan Maleid 

Anhidrida sebagai coupling agent maka 
nilai kekuatan tarik komposit dapat 
ditingkatkan secara signifikan. 
Peningkatan ini disebabkan oleh 
meningkatnya sifat adhesi antara filler 
dengan matrik plastik HDPE. 
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PERANCANGAN PERALATAN DESTILASI FRAKSINASI MINYAK 
NILAM SKALA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) 
(The Design of Fractional Distillation Equipment of Patchouli Oil 
 for IKM Scale) 
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Artikel masuk: 25 Juni 2012 ; Artikel diterima: 12 Agustus 2012 

 
ABSTRAK. Perancangan peralatan ini dilakukan untuk memisahkan komponen terpen 
(alpha-Copaene) dengan komponen hidrokarbon beroksigen (Patchouli Alkohol). 
Spesifikasi peralatan destilasi fraksinasi skala IKM meliputi volume tangki umpan 35 liter, 
volume minyak nilam yang diisi 28 liter, tinggi kolom 1,5 meter, dengan diameter 0,15 
meter, pendingin vakum 2 buah dengan panjang 0,5 meter dan diameter 0,1 meter, 
pendingin distilat 1 buah dengan panjang 1 meter dan diameter 0,1 meter, penampung 
distilat 5 liter, oil separator 0,5 meter dan pompa vakum. Kondisi operasi peralatan 
destilasi fraksinasi vakum minyak nilam dilakukan pada tekanan vakum 20 mmHg, 
temperatur 140 oC dan waktu destilasi 3 jam. Minyak nilam dari desa Teladan - 
Kecamatan Lembah Seulawah sebelum didestilasi fraksinasi dianalisa dengan GC-MS 
dengan kadar patchouli alkohol 26,90% dan kadar alpha-copaene 0,775%. Kadar 
patchouli alkohol setelah proses destilasi fraksinasi adalah 33,641% dan kadar alpha 
copaene  0.364%. Uji fisiko-kimia minyak nilam setelah proses destilasi fraksinasi vakum 
memenuhi syarat standar minyak nilam SNI 06-2385-2006. 
 
Kata Kunci : destilasi fraksinasi, minyak nilam, patchouli alkohol. 
 
 
ABSTRACT. The design of this equipment is made to separate the components of terpenes 
(alpha-Copaene) with oxygenated hydrocarbon components (Patchouli Alcohol). 
Specifications of distillation fractionation equipment for IKM scale are volume 35 liter, the 
volume of patchouli oil filled 28 liter, height of the column 1.5 meter, diameter of the 
column 0.15 meter, 2 vacuum cooling with a length of 1 meter and a diameter of 0.1 meter, 
1 distillate cooler with a length of 1 meter and a diameter of 0.1 meter, distillate reservoir 
5 liter, oil separator 0.5 meter and vacuum pump. The conditions of operating equipment 
of vacuum distillation fractionation of patchouli oil performed at a vacuum pressure of 20 
mmHg, temperature of 140 oC and distillation time of 3 hours. Patchouli oil from the 
Teladan village – Lembah Seulawah District before distillation fractionation process was 
analyzed by GC-MS with patchouli alcohol content level of 26.90% and 0.775% alpha-
copaene. Patchouli alcohol content after distillation fractionation process is 33.641% and 
the levels of alpha copaene 0.364%. Physico-chemical testing of patchouli oil after vacuum 
fractional distillation qualified SNI 06-2385-2006 standard.  
 
Keywords: fractional distillation, patchouli alcohol, patchouli oil. 
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1. PENDAHULUAN 
 

 Nilam Aceh dengan nama botani 
Pogostemon cablin Benth merupakan jenis 
tanaman nilam yang banyak tumbuh di 
daerah Aceh. Penyulingan daun dan 
batang, tanaman nilam ini menghasilkan 
minyak nilam (Patchouli oil) yang 
mengandung kadar minyak 2,5-5%, yang 
berbeda dengan jenis  nilam Jawa yang 
hanya mengandung kadar minyak 0,5-1,5% 
dengan komposisi minyak berbeda dengan 
jenis nilam Aceh (Mayumi, 2006). 

Berdasarkan laporan Marlet Study 
Essentcial Oil and Oleoresin, produksi 
minyak nilam dunia mencapai 500 – 550 
ton per tahun, dimana produksi minyak 
nilam Indonesia sekitar 450 ton per tahun, 
kemudian disusul Cina 50 – 80 ton per 
tahun (Sufriadi, 2004). Sampai saat ini 
Aceh masih menjadi sentra tanaman nilam 
terluas di Indonesia terutama di Aceh 
Selatan dan Aceh Tenggara, kemudian 
disusul di Sumatera Utara, Sumatera Barat, 
Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah dan 
Jawa Timur. Luas areal tanaman nilam di 
Aceh pada tahun 2011 sekitar 2.859 ha 
dengan produksi minyak nilam 253 ton 
(BPS, 2012).  

Di dalam minyak nilam kadar 
Patchouli alkohol dan alpha-Copaene 
dapat dipisahkan berdasarkan  perbedaan 
titik didih. alpha-Copaene yang bertitik 
didih rendah akan tersuling sebagai distilat 
bersama-sama dengan senyawa terpen 
yang bertitik didih rendah dan patchouli 
alkohol akan tertinggal di dalam residu 
sebagai fraksi berat. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi peningkatan kadar 
patchouli alkohol dan penurunan kadar 
alpha-Copaene pada peralatan destilasi 
fraksinasi tekanan vakum adalah 
perubahan tekanan vakum, perubahan 
temperatur dan waktu destilasi. 

Sebagian besar minyak nilam terdiri 
dari campuran komponen – komponen 
hidrokarbon (monoterpen dan 
sesquiterpen), senyawa hidrokarbon 
teroksigenasi dan sejumlah kecil parafin 
dan lilin. Patchouli alkohol merupakan 

golongan persenyawaan hidrokarbon 
teroksigenasi yang merupakan komponen 
yang menentukan kualitas minyak nilam. 
Semakin besar kadar patchouli alkohol, 
maka semakin baik mutu minyak nilam 
yang dihasilkan. Dalam susunan komponen 
minyak nilam, patchouli alkohol 
merupakan senyawa hidrokarbon yang 
mempunyai titik didih tinggi yaitu     287oC 
pada 760 mmHg (Guenther, 1948). 

Perbedaan titik didih dalam 
komponen minyak nilam merupakan dasar 
dari pemilihan distilasi fraksinasi untuk 
pemisahan komponen dalam minyak nilam. 
Komponen dengan titik didih rendah dalam 
minyak nilam adalah senyawa-senyawa 
terpen seperti alpha pinen (157oC pada 760 
mmHg), beta pinen (166oC pada 760 
mmHg) dan alpha Copaene (246oC pada 
760 mmHg). Komponen minyak nilam 
dengan titik didih tinggi termasuk dalam 
komponen hidrokarbon beroksigen seperti 
patchouli alkohol (287oC pada 760 
mmHg). 

Minyak nilam yang diperoleh dari 
hasil penyulingan rakyat masih 
mengandung kadar patchouli alkohol yang 
rendah, disebabkan karena penanganan 
bahan baku sebelum proses penyulingan 
kurang baik dan kondisi penyulingan yang 
tidak dapat dikontrol (Alam, 2006). 
Varietas unggul tanaman nilam yang 
disarankan adalah varietas Lhokseumawe, 
varietas Tapaktuan dan varietas Sidikalang, 
ketiga varietas tersebut tahan terhadap 
hama dan mempunyai kadar minyak yang 
tinggi (Nuryani, 2006). 

Mutu minyak nilam sangat 
dipengaruhi oleh kandungan komponen 
patchouli alkohol. Secara umum, 
kandungan dari minyak nilam merupakan 
senyawa hidrokarbon seperti terpen, 
seskuiterpen, senyawa hidrokarbon 
teroksigenasi dan senyawa lain. Pada 
industri pembuatan parfum dan obat-
obatan, minyak nilam harus bebas dari 
fraksi terpen (terpeneless), karena senyawa 
terpen lebih mudah membentuk resin 
dengan adanya udara dan tidak larut dalam 
alkohol (Ketaren, 1985). 
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Dalam minyak nilam komponen 
patchouli alkohol termasuk ke dalam 
persenyawaan hidrokarbon teroksigenasi. 
Patchouli alkohol memiliki titik didih yang 
relatif tinggi 250 0C – 280 0C pada tekanan 
1 atm dan senyawa alpha-Copaene 
termasuk dalam senyawa terpen yang 
memiliki kisaran titik didih 1500C – 1600C 
pada tekanan 1 atm (Ketaren, 1987). 
Komponen penyusun minyak nilam dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya untuk peningkatan mutu 
minyak nilam antara lain: Pengurangan 
senyawa terpen dan peningkatan kadar 
patchouli alkohol dapat dilakukan dengan 
ekstraksi dengan pelarut etanol (Silviana, 
2006). Pengurangan komponen terpen 
dalam minyak nilam dengan teknologi 
distilasi vakum (Purba, 2006). Penambahan 
asam tartarat selain menurunkan kadar Fe 
juga dapat meningkatkan kadar patchouli 
alkohol (Sari, 2006). 

 
Tabel 1. Sifat-sifat fisika komponen penyusun minyak nilam (Guenther, 1948). 

No Komponen Berat molekul 
(g/mol) 

Rumus 
molekul 

Titik didih (oC) pada 
tekanan 1024 mbar 

1. Αlpha-pinen 136,24 C10H16 157 
2. Βeta-pinen 136,24 C10H16 166 
3. Alpha-Copaene 204,35 C15H24 156-171 
4. Βeta-Patchoulene 244,42 C15H24 255-256 
5. Βeta-Caryophyllene 204,36 C15H24 256-259 
6. Seychellene 204,35 C15H24 250-251 
7. Αlpha-Guaiene 204,35 C15H24 281-282 
8. Αlpha-Patchoulene 204,35 C15H24 262-263 
9. Bulnesene 204,35 C15H24 274-275 

10. nor-Patchoulenol 206,33 C14H22 62oC pada 0,2 mbar 
11. Patchouli alkohol 222,37 C15H260 287 
12. Pogostol 222,37 C15H260 303-304 

 Sumber: Guenther,1948 
 

Persenyawaan hidrokarbon 
teroksigenasi merupakan penyebab utama 
wangi dalam minyak nilam, sedangkan 
senyawa terpen mudah mengalami proses 
oksidasi dan resinifikasi di bawah 
pengaruh cahaya dan udara atau pada 
kondisi penyimpanan yang kurang baik, 
sehingga merusak aroma dan menurunkan 
kelarutan dalam alkohol (Ketaren, 1985). 

Di pasaran internasional minyak 
nilam dengan kadar patchouli alkohol 
tinggi mempunyai nilai jual yang tinggi 
dan juga sebaliknya. Standar Nasional 
Indonesia yang di keluarkan oleh Badan 
Standar Nasional (BSN), dengan nomor 
SNI 06-2385-2006 di persyaratan kadar 
Patchouli Alkohol dalam minyak nilam 
minimal 30% dan kadar alpha-Copaen 
maksimal 0,5% (BSN, 2006). Minyak 
nilam yang dihasilkan oleh petani nilam di 
Aceh mempunyai kadar patchouli alkohol 

dibawah 30% dan kadar alpha-copaene 
tinggi (http://www.pikiranrakyat.com, 
2007). Hal ini menunjukkan mutu minyak 
nilam Aceh masih rendah, sehingga harga 
jualnya pun  rendah dan menyebabkan 
biaya produksi tidak sebanding dengan 
harga jual. 

Salah satu cara untuk meningkatkan 
kadar patchouli alkohol pada minyak nilam 
Aceh adalah dengan cara destilasi 
fraksinasi bertekanan vakum dengan 
menggunakan kolom isian. Proses distilasi  
fraksinasi pada minyak nilam didasarkan 
pada perbedaan titik didih, komposisi 
senyawa dalam minyak nilam dapat 
dipisahkan dengan memanaskan minyak 
nilam pada kondisi operasi bertekanan 
vakum. Agar komposisi dalam minyak 
nilam tidak rusak, suhu operasi harus 
dijaga pada kisaran 110oC – 150oC pada 
tekanan vakum (Ketaren, 1985). 
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Secara umum penelitian ini 
mengambarkan secara deskriptif cara 
pemurnian minyak nilam dan  dilakukan 
dengan menerapkan prinsip dasar ekstraksi 
pada proses deterpenisasi minyak nilam 
melalui teknologi tepat guna dan lebih 
ekonomis. Sasaran dari penelitian 
pemurnian minyak nilam adalah untuk 
mendapatkan mutu minyak nilam dengan 
kadar patchouli alkohol yang tinggi dan 
menghilangkan kadar alpha-Copaene, 
sehingga memenuhi persyaratan mutu 
minyak nilam yang dipersyaratkan oleh 
BSN. 
 Kondisi operasi optimum yang 
diperoleh antara interaksi tekanan vakum, 
waktu distilasi dan temperatur operasi pada 
penelitian ini, sehingga diperoleh mutu 
minyak nilam dengan kadar patchouli 
alkohol yang tinggi. Data hasil penelitian 
ini dapat digunakan untuk dikembangkan 
ke skala pilot plant atau pada industri-
industri pengolahan minyak nilam di 
Provinsi Aceh, sehingga petani nilam di 
Aceh dapat meningkatkan mutu minyak 
nilam dengan menggunakan peralatan 
destilasi fraksinasi minyak nilam skala 
IKM. 

  

 
Gambar 1. Peralatan Destilasi Fraksinasi 

Minyak Nilam Skala IKM 
 

Peralatan destilasi fraksinasi minyak 
nilam dirancang untuk memisahkan 
komponen-komponen terpen yang bersifat 

tidak larut dalam alkohol dan 
mempengaruhi  mutu minyak nilam. 
Komponen tersebut mempunyai titik didih 
yang rendah seperti alpha-Pinen, beta-
Pinen dan alpha-Copaene, komponen 
tersebut harus dihilangkan dalam minyak 
nilam. Komponen dengan titik didih tinggi 
yang larut dalam alkohol dan diharapkan 
dalam minyak nilam dengan konsentrasi 
yang tinggi adalah komponen hidrokarbon 
beroksigen seperti patchouli alkohol. 
 Kapasitas distilasi fraksinasi 
didasarkan pada  skala Industri Kecil 
Menengah (IKM) adalah ±20 liter/batch 
minyak nilam. Kapasitas tersebut 
diharapkan digunakan sebagai penelitian 
awal untuk pengembangan ke skala pilot 
plant. Proses destilasi fraksinasi ini 
merupakan proses pemurnian minyak 
nilam pasca penyulingan daun dan batang 
nilam, bahan baku yang digunakan pada 
proses ini adalah minyak nilam dari 
penyulingan rakyat yang mutunya rendah 
dan kadar patchouli alkohol masih dibawah 
Standar Nasional Indonesia (SNI). 

 
3.  METODOLOGI  

 
Waktu dan tempat perancangan 

peralatan ini dilakukan di Laboratorium 
Proses Balai Riset dan Standardisasi 
Industri Banda Aceh. Analisis sampel 
dilakukan di Laboratorium Kimia Umum 
Balai Riset dan Standardisasi Industri 
Banda Aceh dan  untuk analisa kadar 
patchouli alkohol dan kadar alpha-
Copaene dilakukan di Laboratorium Kimia 
Organik Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta. 

Bahan yang digunakan adalah 
minyak nilam dari hasil penyulingan rakyat 
di Desa Teladan, Kecamatan Lembah 
Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, etanol 
96%, KOH 0,5 N, indikator phenolpthalen, 
HCl 0,5 N, dietil eter, gas hidrogen.  

Peralatan yang digunakan adalah 
seperangkat peralatan destilasi fraksinasi 
skala IKM dengan spesifikasi meliputi 
volume tangki umpan 35 liter, volume 
minyak nilam yang diisi 28 liter, tinggi 
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kolom 1,5 meter, dengan diameter 0,15 
meter, pendingin vakum 2 buah dengan 
panjang 0,5 meter dan diameter 0,1 meter, 
pendingin distilat 1 buah dengan panjang 1 
meter dan diameter 0,1 meter, penampung 
distilat 5 liter, oil separator 0,5 meter dan 
pompa vakum. Untuk peralatan analisa 
menggunakan  gas kromatografi Hewlett 
Packard 5890 series II (Hewlett Packard, 
USA), GC-MS Shimadzu 2010 (Shimadzu, 
Japan) corong pemisah, labu didih, 
pendingin tegak, piknometer, polarimeter 
AP-100 automatic (Atago, Japan), Abbe 
refraktometer reichert mark II plus 
(Reichert leica, USA), penangas air, 
timbangan kasar, heater (Barnstead 
Electrothermal, UK), termometer, neraca 
analitik (Mettler Toledo, USA) dan 
peralatan  gelas. 

Variabel tetap pada penelitian ini 
adalah jumlah minyak nilam yang akan 
didestilasi yaitu 20 liter, tekanan 20 mmHg 
dan waktu proses 3 jam. Variabel berubah 
antara lain temperatur operasi penelitian  
130 oC dan 140 oC. 

Minyak nilam hasil penyulingan 
rakyat dari Desa Teladan, Kecamatan 
Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar 
sebelum dilakukan  penelitian disimpan   
selama 2 minggu dari waktu penyulingan 
di lapangan, sehingga kadar air berkurang 
dan berat jenis minyak nilam bertambah. 
Kemudian minyak nilam dilakukan analisa 
awal karakteristik sifat fisik seperti warna, 
bobot jenis, indeks bias, kelarutan dalam 
alkohol, bilangan asam, bilangan ester dan 
kadar patchouli alkohol dan alpha-
copaene. Hasil akhir penelitian berupa 
residu dianalisa  kadar patchouli alkohol 
dan kadar alpha-copaene. 

Penelitian diawali dengan mengambil 
sampel minyak nilam dari Desa Teladan 
Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh 
Besar. Minyak nilam tersebut dianalisis 
dengan Gas Chromatography Mass 
Spectra (GC-MS) Shimadzu 2010 
(Shimadzu, Japan), untuk mengetahui 
kadar awal patchouli alkohol, alpha-
Copaene dan dianalisis juga sifat-sifat 
fisika-kimia lainnya. 

Penentuan mutu minyak nilam 
dilakukan dengan menganalisa sifat-sifat 
fisiko-kimia yang didasarkan pada standar 
mutu minyak nilam SNI 06-2385-2006. 
Dengan mengetahui sifat fisiko-kimia dari 
minyak nilam, dapat dideteksi jika 
terjadinya pemalsuan, mengevaluasi mutu 
dan kemurnian minyak. Minyak nilam 
yang sudah mengalami proses distilasi 
fraksinasi pada tekanan vakum pada skala 
IKM, selain mengalami perubahan sifat 
fisika-kimia, juga mengalami perubahan 
dalam jumlahnya. 

Kondisi operasi peralatan fraksinasi 
skala IKM dilakukan pada tekanan vakum 
(20 mmHg), temperatur 140 0C, dan waktu 
operasi 3 jam dapat meningkatkan kadar 
patchouli alkohol sampai 33,641%. 
Pemilihan kondisi tersebut disebabkan 
karena komponen-komponen pada minyak 
nilam mempunyai  perbedaan titik didih. 
Komponen dengan titik didih rendah akan 
tersuling sebagai produk atas dan 
komponen dengan titik didih tinggi akan 
tertinggal didalam residu sebagai produk 
bawah. 

Proses destilasi dilakukan pada 
kondisi tekanan rendah 20 mmHg yang di 
ukur langsung kedalam reaktor dengan 
pressure gauge. Proses destilasi dalam 
keadaan vakum berguna agar suhu tidak 
begitu berpengaruh terhadap perubahan 
fisik mutu minyak nilam karena apabila 
suhu operasi terlalu tinggi akan bisa 
mengakibatkan kerusakan mutu minyak 
nilam (hangus/gosong). 
 Untuk memisahkan komponen 
minyak nilam secara sempurna maka 
digunakan temperatur operasi 140 0C. 
Temperatur tersebut dapat dicapai dengan 
menggunakan penangas minyak (minyak 
goreng) sebagai media pemanas. 
Penggunaan penagas minyak 
menguntungkan karena perpindahan panas 
dari media pemanas ke bahan (minyak 
nilam) lebih lambat, sehingga minyak tidak 
langsung mendapatkan kejutan panas dan 
minyak tidak hangus seperti pada 
pemanasan langsung (heating mantle 
jacket). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Karakteristik Sifat Fisik-Kimia 

Minyak Nilam Awal 
 

Penentuan mutu minyak nilam 
dilakukan dengan menganalisa sifat-sifat 
fisiko-kimia yang didasarkan pada standar 
mutu minyak nilam SNI 06-2385-2006. 
Dengan mengetahui sifat fisiko-kimia 
minyak nilam awal sebelum  penelitian 
dilakukan dapat membantu mengevaluasi 
mutu dan kemurnian minyak. Hasil analisa 

awal minyak nilam dapat dilihat pada 
Tabel 2. 
 Tabel 2. memperlihatkan syarat mutu 
minyak nilam dan analisa awal minyak 
nilam, dari hasil analisa di ketahui kadar 
patchouli alkohol 26,9% dan kadar alpha-
copaene 0,78%. Hasil analisa awal minyak 
nilam ini dapat digunakan sebagai 
pengontrol atau pembanding dengan hasil 
analisa minyak nilam setelah proses 
destilasi fraksinasi menggunakan bahan 
isian pada tekanan vakum. 
 
 

Tabel 2.  Syarat mutu dan hasil uji minyak nilam awal 
No Karakteristik SNI -06-2385-2006 Hasil uji minyak 

nilam awal 
1. Warna Kuning muda sampai coklat tua Coklat kekuningan 
2. Bobot jenis pada 25 oC/25 oC 0,950-0,975 0,9516 
3. Indeks bias pada  nD 20 oC  1,507-1,515 1,5074 
4. Kelarutan dalam alkohol  90%  

pada suhu 20 oC ± 3 oC 
Larutan jernih atau opalensi 
ringan dalam perbandingan 

volume 1:10 

Larutan jernih dengan 
perbandingan 1:5 

5. Bilangan asam Maks. 8 6,0306 
6. Bilangan Ester Maks. 20 17,8605 
7. Putaran optik (-)480 - (-)650 - 
8. Patchouli alkohol (C15H260) (%) Min. 30 26,90 
9. Alpha-copaene (C15H24) (%) Maks. 0.5 0,775 
10. Kandungan besi (Fe) mg/kg Maks. 25 - 

 
Tabel 3.  Sifat fisik-kimia minyak nilam hasil penelitian 

Kode Temp 
(oC) 

Tekanan 
(mmHg) 

Waktu 
(jam) 

Bilangan 
Ester 

Bilangan 
Asam 

Kadar 
PA 
(%) 

Kadar α-
Copaene 

(%) 

Bobot 
jenis 

(gr/cc) 

Indek 
Bias 

Nilam 
awal - - - 5,21 3,65 26,90 0,775 0,9516 1,5064 

A 130 20 3 5,45 3,76 33,13 0,732 0,9520 1,5072 
B 140 20 3 5,93 3,78 33,64 0,364 0,9526 1,5076 

 
3.2 Sifat Fisik-Kimia Minyak Nilam 

Hasil Penelitian   
 

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 
hasil fraksinasi dengan peralatan skala 
IKM dapat meningkatkan kadar patchouli 
alkohol dan dapat menurunkan kadar 
alpha-Copaene. Semua hasil analisa 
karakteristik minyak nilam masuk kedalam 
syarat mutu minyak nilam Standar 
Nasional Indonesia, kecuali minyak nilam 
awal untuk kadar patchouli alkohol masih 
rendah 26,9%. Setelah dilakukan fraksinasi 
kenaikan kadar patchouli alkohol sangat 

signifikan mencapai 33,134% pada 
temperatur 130 oC, tekanan 20 mmHg dan 
waktu 3 jam dan kadar patchouli alkohol 
naik menjadi 33,641% pada temperatur 
140 oC, tekanan 20 mmHg dan waktu 3 
jam. Dari data-data analisa ini berguna 
sebagai rujukan untuk data demontrasi 
peralatan destilasi fraksinasi skala IKM.  

Dari hasil demontrasi peralatan 
bahwa kadar patchouli alkohol bertambah 
seiring dengan berkurangnya volume 
residu. Fenomena ini terjadi akibat dari 
sebagian komponen dalam minyak nilam 
yang bertitik didih rendah menguap dan 
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terkondensasi menjadi distilat dan yang 
bertitik didih tinggi akan tertinggal pada 
produk bagian bawah sebagai residu yang 
kaya akan komponen yang bertitik didih 
tinggi seperti patchouli alkohol. 
 Di dalam destilat terkumpul 
komponen-komponen terpen yang 
mempunyai titik didih yang rendah seperti 
alpha-Pinen, beta-Pinen dan alpha-
Copaene, sedangkan didalam residu 
terkumpul komponen yang mempunyai 
titik didih tinggi yang sulit menguap 
seperti patchouli alkohol dan pogostol. 

Titik didih berpengaruh kepada tekanan 
uap, makin besar titik didih makin makin 
besar tekanan uap suatu komponen untuk 
menguap pada temperatur tertentu, ini 
mengikuti hukum gas ideal. Perubahan 
temperatur pada proses destilasi 
mengakibatkan komponen akan terpisah 
sebagai distilat yang bertitik didih rendah 
dan akan tertinggal di dalam residu 
komponen-komponen yang bertitik didih 
tinggi. Makin tinggi temperatur semakin 
banyak komponen yang terpisah. 
 
 

 
Gambar 2. Kromatografi Minyak Nilam Sebelum Distilasi Fraksinasi dengan kadar patchouli 

alkohol 26,90% dan kadar alpha-copaene 0,775%. 
 

 
Gambar 3. Kromatografi minyak nilam hasil distilasi fraksinasi skala IKM meningkatkan kadar 

patchouli alkohol 33,641% dan menurunkan kadar alpha-copaene 0,364% 
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4. KESIMPULAN 
 
1. Faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap proses destilasi fraksinasi 
vakum minyak nilam meliputi 
perubahan tekanan vakum, perubahan 
temperatur dan waktu destilasi. 

2. Berdasarkan uji mutu, seluruh minyak 
nilam hasil dari penelitian 
pendahuluan masuk ke dalam range 
Standar Nasional Indonesia. 

3. Kondisi operasi peralatan distilasi 
fraksinasi vakum minyak nilam 
dilakukan uji coba pada  dua kondisi 
yaitu pada tekanan vakum 20 mmHg, 
temperatur 130 oC dan waktu destilasi 
3 jam dan temperatur 140 oC. 

4. Proses destilasi fraksinasi vakum 
berpengaruh terhadap kualitas minyak 
nilam dengan meningkatnya kadar 
patchouli alkohol mencapai 33,641% 
dan dapat menurunya kadar komponen 
hidrokarbon (alpha-Copaene) sampai 
0,364% 

 
5. SARAN 
 
1. Penelitian lanjutan mengenai studi 

kelayakan pendirian industri distilasi 
fraksinasi vakum minyak nilam yang 
dihasilkan lebih berkualitas. 

2. Diperlukan adanya sosialisasi hasil 
penelitian kepada masyarakat terutama 
para pelaku usaha minyak nilam, 
tentang destilasi vakum minyak nilam 
dengan menggunakan alat skala IKM. 

3. Adanya pengembangan lebih lanjut 
mengenai teknologi proses destilasi 
vakum untuk jenis minyak atsiri yang 
lain sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas minyak atsiri 
yang dihasilkan. 
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ABSTRAK. Penelitian mutu soyghurt ditinjau dari jenis gula dan persentase gelatin telah 
dilakukan. Proses pembuatan soyghurt diawali dengan pembuatan susu kedelai dengan 
variasi penambahan jenis gula dan konsentrasi gelatin, kemudian dilanjutkan dengan 
proses fermentasi menggunakan starter Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus 
bulgaricus. Variabel pengamatan adalah derajat keasaman (pH), total padatan terlarut, 
kadar protein, total asam, dan uji organoleptik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
soyghurt dari hasil fermentasi susu kedelai dengan penambahan sukrosa 7% dan gelatin 
5% (perlakuan A1B2) yang memenuhi SNI 01 – 2891 – 1992  dan yang paling di sukai 
oleh panelis dengan tingkat kesukaan terhadap rasa (5,0),  aroma (3,3), warna (4,1) dan 
tekstur (4,9).  
  
Kata kunci: fermentasi, gula, gelatin, soyghurt, susu kedelai. 
 
 
ABSTRACT. The research of soyghurt quality in term of type sugar and gelatin 
percentage has been conducted. Soyghurt precess was begin with making of soy milk by 
addition of sugar concentration and gelatin concentration. Followed by fermentation 
process using starter that consist of Streptococcus thermophillus and Lactobacillus 
bulgaricus. The variable observations are degree of acidity (pH), total dissolved solid 
protein content, total acid, and organoleptic test. The research result showed that soyghurt 
of soy milk fermented with addition of 7% sucrous and 5% gelatin (treatmen (A1B1) has 
been qualified in accordance with SNI 01 – 2891 – 1992 and the most preferred by panelist 
with the joy are the sense of (5.0), aroma (3,3), colour (4,1) dan texture (4,9). 
 
Keywords: fermentation, gelatin, soy milk, soyghurt, sugar 
 
1.  PENDAHULUAN 
 

Biji kacang - kacangan merupakan 
sumber protein bagi sebagian besar 
penduduk dunia, khususnya bagi 
masyarakat di negara-negara berkembang 
seperti Indonesia. Bahkan dewasa ini pola 
konsumsi masyarakat telah bergeser dari 
bahan makanan hewani ke bahan makanan 
nabati. Bahan makanan hewani banyak 
mengandung kolesterol sedangkan bahan 

makanan nabati tidak demikian, terutama 
kacang kedelai (Astawan dan Mita, 1991) 

Kacang kedelai merupakan sumber 
protein yang penting bagi manusia dan 
apabila ditinjau dari segi harga merupakan 
sumber protein termurah sehingga sebagian 
besar kebutuhan protein nabati dapat 
dipenuhi dari hasil olahan kedelai dan 
hanya sebagian kecil yang dikonsumsi 
secara langsung (Diki, dkk., 2000). 
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Banyak produk makanan yang dibuat 
dari bahan baku kedelai dan salah satunya 
adalah susu kedelai dari ekstrak kedelai. 
Susu kedelai mempunyai nilai gizi yang 
mirip dengan susu sapi dimana kadar 
protein dan komposisi asam amino serta 
lemak dalam susu kedelai hampir sama 
dengan susu sapi, namun komposisinya 
tergantung pada varietas kedelai dan cara 
pengolahannya dengan sedikit 
suplementasi khusus, susu kedelai dapat 
menggantikan susu sapi secara baik. 
Namun demikian pemanfaatan susu kedelai 
masih terbatas karena cita rasa yang kurang 
disenang atau bau langu. 

Keterbatasan susu kedelai tersebut 
dapat dikurangi melalui proses  fermentasi 
susu kedelai menjadi yoghurt yang lebih 
dikenal dengan istilah soyghurt. Soyghurt 
merupakan makanan berupa gel hasil 
fermentasi asam laktat terhadap susu 
kedelai dengan menggunakan bakteri 
Streptococcus thermophillus dan 
Lactobacillus bulgaricus yang telah umum 
dipakai dalam proses pembuatan  yoghurt 
(Yusmarini, 1998). 

Hal terpenting yang harus 
diperhatikan agar fermentasi susu kedelai 
dapat berhasil yaitu susu kedelai terlebih 
dahulu ditambah sumber gula sebelum 
diinokulasi karena karbohidrat susu kedelai 
berbeda dengan susu sapi. Karbohidrat 
susu kedelai terdiri atas golongan 
oligosakarida yang tidak dapat digunakan 
sebagai sumber energi maupun karbon oleh 
kultur starter. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi informasi bagi masyarakat secara 
keseluruhan dalam upaya meningkatkan 
nilai gizi dengan mengkonsumsi susu 
nabati yang bermutu. Selain itu 
kemampuan daya beli konsumen yang 
sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan 
gizi sehingga beralih untuk mengkonsumsi 
susu nabati. Dilain pihak konsumen yang 
beralih mengkonsumsi susu nabati tidak 
mengetahui mutu susu nabati/soyghurt 
yang dihasilkan dan baik untuk 
dikonsumsi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh jenis gula dan 
persentase gelatin terhadap mutu soyghurt 
yang dihasilkan. 
   
2.  METODOLOGI  
 
2.1 Bahan dan Alat 
  
 Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari bahan baku dan 
bahan kimia.  Bahan baku yang digunakan 
adalah kacang kedelai, sukrosa, laktosa 
glukosa, gelatin, bakteri Streptococcus 
thermophillus dan Lactobacillus 
bulgaricus. Bahan tambahan yang 
digunakan adalah NaOH, H2SO4, H2BO3, 
K2SO4, CuSO4.5H2O, HgO Na2S2O3, 
Indikator  MM, HCl, Hexan dan aquades. 

Peralatan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah baskom, panci, 
kompor blender, saringan, inkubator, 
laminar flow, oven, timbangan analitik, pH 
meter, desikator,  seperangkat alat destilasi, 
alat titrasi, automatic stirrer dan alat – alat 
gelas. 

 
2.2 Prosedur Penelitian 
 
2.2.1 Penyiapan Bahan Baku 
 
 Kacang kedelai diperoleh dari petani. 
Dilakukan penyortiran yang dikumpulkan 
dari para petani dengan kriteria masak 
optimal dan tidak cacat.  Buah  yang telah 
disortir dibersihkan dari kotoran yang 
melekat dan siap untuk digunakan pada 
pembuatan susu kedelai. 
 
2.2.2 Proses Pembuatan Susu Kedelai 
  
 Biji kedelai direndam dalam larutan 
NaHCO3 0.5 % selama 12 jam 
(perbandingan kedelai dengan larutan 
perendam adalah 1 : 3) kedelai ditiriskan 
dan blanching dengan larutan NaHCO3 
0,5% selama 30 menit. Kulit kedelai 
dibuang dan dicuci dengan air bersih dan 
ditiriskan. kedelai dihancurkan dengan 
menggunakan blender sambil ditambah 
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dengan air panas (80 – 100 oC) dengan 
perbandingan air dan kedelai sebanyak 1:7. 
Penggilingan dilakukan selama 7 menit 
kemudian disaring. Susu kedelai yang telah 
disaring selanjutnya digunakan untuk 
pembuatan soyghurt. Proses pembuatan 
susu kedelai dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Susu 

Kedelai (Yusmarini, dkk, 1998) 
 

2.2.3 Pembuatan Soyghurt 
 
Susu kedelai  yang telah digiling dibagi 
menjadi 3 bagian ke dalam wadah  yang 
berbeda dan masing-masing bagian 
sebanyak  900 ml. Wadah pertama 
ditambah sukrosa sebanyak 7%  ditambah 
dari volume susu kedelai,  wadah kedua 
ditambah glukosa sebanyak 7%  ditambah 
dari volume susu kedelai,  wadah ketiga 
ditambah laktosa sebanyak 7%  ditambah 
dari volume susu kedelai. wadah  pertama 
dibagi menjadi 3 bagian masing – masing  
sebanyak 300 ml, pada masing – masing  
tersebut ditambahkan 3%, 5%  dan 7% 
gelatin. Demikian pula pada wadah II dan 
III. Diaduk hingga gula, gelatin dan skim 
yang ditambahkan menjadi larut, 

selanjutnya susu kedelai  dipasteurisasi 
pada suhu 70 oC selama 15 menit, 
didinginkan dengan cepat hingga mencapai 
suhu 45 oC. Selanjutnya diinokulasikan 
dengan starter yang terdiri dari bakteri 
Streptococcus thermophillus dan 
Lactobacillus bulgaricus masing – masing 
sebanyak 15% dari volume susu kedelai. 
Setelah diinokulasi susu kedelai di inkubasi 
pada suhu 37 oC selama 18 jam. Proses 
pembuatan susu kedelai dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 
Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan 

Soyghurt   
 
2.3 Metode 
 

Penelitian ini dilakukan dengan 
mennggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) pola faktorial.  Faktor yang diteliti 
yaitu penambahan Jenis gula  (A) yang 
terdiri dari 3 (tiga) taraf yaitu A1 = 
Sukrosa 7% ;  A2  = Glukosa 7% ; A3 =  
Laktosa 7% ; dan penambahan gelatin (B) 
terdiri dari 3 (tiga) taraf yaitu B1 =  3%;  
B2 = 5%;  B3 = 5%;  Kombinasi perlakuan 
adalah 3 x 3 x 2 pengulangan sehingga 
diperoleh 18 satuan percobaan. Analisis 
data menggunakan analisis sidik ragam 

Susu  Kedelai  Segar 

Penambahan Gula dan 
Gelatin 

Pasteurisasi 70oC 
15  Menit 

Pendinginan  45oC 

Inokulasi 

Sukrosa 7% 
Glukosa 7% 
Laktosa  7% 

Gelatin 
3% ; 5% ; 7% 

Inkubasi 37oC  
18  Jam 

SOYGHURT 

Kedelai  (1 Kg) 

Sortasi 

Perendaman 
12 Jam 

NaHCO3 0,5 % 
Ratio bahan : larutan: 

1 : 3 

Penirisan & Blanching 
NaHCO3 0,5 % 

30 Menit  

        Pencucian 

    Penghancuran   
7 Menit 

SUSU  KEDELAI 

Air  Panas  
Ratio: 1: 7 
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(ANOVA) dan dilakukan uji lanjutan 
apabila Fhitung>FTabel pada taraf 
kepercayaan 5% dan 1% menggunakan uji 
Beda Nyata Jujur (BNJ). 

 
2.4 Analisis Data 
 
 Parameter yang diamati adalah 
derajat keasaman dengan metode AOAC 
(1995), total padatan terlarut dengan 
metode Sudarmadji, dkk (1984), kadar 
protein dengan metode kjeltec TM 2200,  
total asam dengan metode Hadiwiyoto 
(1982) dan uji organoleptik (Rampengan et 
al., 1985) meliputi   tekstur, warna, aroma, 
dan rasa. Uji organoleptik menggunakan 
metode hedonik dengan cara panelis 
memberikan penilaian berdasarkan tingkat 
kesukaan. Skor untuk tekstur, aroma, 
warna, dan rasa dituliskan dalam bentuk 
skala 1-5 (1 = sangat tidak suka; 2 = tidak 
suka; 3 = netral; 4 = suka; dan 5 = sangat 
suka). Penilaian terhadap soyghurt yang 
dihasilkan dilakukan oleh 20 orang 
responden. Soyghurt yang diajukan ke 
responden adalah soyghurt dengan derajat 
keasaman (pH), total padatan terlarut, 
kadar protein, dan total asam yang sesuai 
dengan SNI 01 – 2891 – 1992. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Derajat Keasaman  (pH)  
 
 Nilai pH setara dengan total asam 
dalam hal ini banyaknya asam laktat yang 
dihasilkan akan memberikan nilai pH yang 
semakin rendah. Selama proses fermentasi 
susu kedelai menjadi soyghurt terjadi 
perubahan pH. Susu kedelai awalnya 
mempunyai pH 6,76 setelah proses 
fermentasi selama 18 jam dengan 
menggunakan bakteri Streptococcus 
Thermophillus dan Lactobacillus 
Bulgaricus  mengalami penurunan pH. 
 Nilai pH produk soyghurt yang 
dihasilkan berkisar antara 3,99 sampai 
5,03. Pada Gambar 3  dapat dilihat bahwa  
penambahan sukrosa  dan  gelatin (A1B1) 
memiliki nilai pH yang tertinggi  yaitu 5,03  

yang berarti memiliki derajat keasaman 
yang paling rendah. sedangkan pada 
penambahan laktosa dan  gelatin (A3B3)  
memiliki nilai pH yang terendah yaitu 
3,99, yang berarti memiliki derajat 
keasaman yang paling tinggi. Hal ini 
terjadi karena adanya penambahan 
beberapa jenis gula yang memberikan 
dampak terhadap penurunan pH pada 
soyghurt. Hasil analisi sidik ragam 
terhadap nilai pH  menunjukkan bahwa 
perlakuan penambahan jenis gula (A), 
gelatin (B),   dan interaksi kedua perlakuan 
(AB) berpengaruh tidak  nyata terhadap 
nilai pH pada produk soyghurt yang 
dihasilkan. (Fhit<Ftabel pada taraf  
kepercayaan  5%). 
 

 
Gambar 3. Pengaruh Jenis Gula Dan 

Konsentrasi Gelatin Terhadap 
Nilai pH 

 
Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai 

pH soyghurt dengan penambahan sukrosa 
mengalami penurunan seiring dengan 
penambahan konsentrasi gelatin. 
Sedangkan nilai pH pada penambahan 
glukosa dan laktosa mengalami perubahan 
secara fluktuasi. Menurut Tamime dan 
Robinson (1984) bahwa fermentasi 
karbohidrat oleh bakteri Streptococcus 
Thermophillus dan Lactobacillus 
Bulgaricus dilakukan melalui konversi 
karbohidrat. Sukrosa yang merupakan 
disakarida akan diurai terlebih dahulu 
menjadi monosakarida – monosakarida 
penyusunnya yaitu fruktosa dan glukosa. 
Glukosa kemudian difermentasi melalui 
jalur heksosa difosfat untuk memproduksi 
asam laktat sebagai produk utama.  Asam - 
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asam organik yang dihasilkan akan 
menyebabkan pH susu kedelai menjadi 
rendah. Hal ini sesuai yang dikemukakan 
oleh Gulo (2006) bahwa semakin banyak 
laktosa yang terdapat, maka asam laktat 
yang terbentuk semakin tinggi. 

 
3.2  Total Padatan Terlarut 
 
 Susu kedelai yang digunakan 
mempunyai total padatan 1,09%. Total 
padatan diperoleh dari penambahan 
perbandingan air dan kedelai 1:7 pada saat 
penggilingan dan setelah fermentasi total 
padatan berkisar antara 14,57 sampai 
16,81%. perlakuan penambahan sukrosa 
dengan konsentrasi gelatin 3% mempunyai 
total padatan paling tinggi yaitu : 16,81% 
sedangkan perlakuan penambahan laktosa 
dengan konsentrasi gelatin 7% mempunyai 
total padatan paling rendah yaitu 14,57%  
(Gambar 4).  
 

 
Gambar 4. Pengaruh Jenis Gula Dan 

Konsentrasi Gelatin Terhadap 
Nilai Total Padatan Terlarut 

 
           Rendahnya total padatan pada susu 
kedelai menyebabkan kurangnya sumber 
energi bagi mikroba untuk 
pertumbuhannya. Menurut Koswara (1995) 
bahwa karbohidrat yang terdapat pada susu 
kedelai sebagian besar terdiri dari golongan 
oligosakarida dan polisakarida yang tidak 
dapat digunakan oleh bakteri Streptococcus 
thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus 
sebagai sumber energi. Oleh karena itu 
pembuatan soyghurt perlu ditambahkan 
sumber gula yang lain untuk mencukupi 
kebutuhan mikroba tersebut. 

        Hasil analisa sidik ragam (Fhit<Ftabel 
pada taraf kepercayaan 5%) menunjukkan 
bahwa perlakuan penambahan jenis gula 
dan persentase gelatin serta interaksi antara 
penambahan jenis gula dan persentase 
gelatin tidak berpengaruh nyata terhadap 
total padatan soyghurt yang dihasilkan. 
 
3.3 Kadar Protein 
 

Kandungan protein dan susu kedelai 
dan soyghurt dapat dilihat pada Gambar 5.  

 

 
Gambar 5. Pengaruh Jenis Gula Dan 

Konsentrasi Gelatin Terhadap 
Kadar Protein 

 
Kandungan protein pada susu kedelai 

adalah 2,53% dan soyghurt yang dihasilkan 
berkiasar antara 4,035 sampai 5,4%. Hasil 
analisa protein tertinggi terdapat pada 
perlakuan penambahan laktosa dengan 
konsentrasi gelatin 7% yaitu 5,4%, 
sedangkan kadar protein terendah terdapat 
pada perlakuan dengan penambahan 
sukrosa dengan dengan konsentrasi gelatin 
3% yaitu 4,03%. Penambahan laktosa 
merupakan sumber karbon optimal bagi 
bakteri asam laktat yang digunakan. 
Bakteri  Streptococcus thermophillus dan 
Lactobacillus bulgaricus merupakan 
bakteri asam laktat yang diisolasi dari susu 
(dairy lactic acid bacteria). Sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Koswara (1995) 
bahwa laktosa (gula susu) merupakan 
karbohidrat utama dalam susu yang dapat 
digunakan oleh Streptococcus 
thermophillus dan Lactobacillus 
bulgaricus. Dalam proses pembuatan 
soyghurt ditambahkan bakteri  
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Streptococcus thermophillus dan 
Lactobacillus bulgaricus 5% dari volume 
susu akan memanfaatkan sumber nitrogen 
dan karbon yang terdapat pada susu kedelai 
untuk hidup dan berkembang biak 
(memperbanyak diri). Semakin banyak 
sumber mikrobia yang terdapat dalam 
soyghurt maka akan semakin tinggi 
kandungan proteinnya karena sebagian 
besar komponen penyusun mikrobia adalah 
protein, hal ini dikemukakan oleh 
Yusmarini dan Effendi (2005). 

Hasil analisa sidik ragam 
(Fhit<Ftabel pada taraf kepercayaan 5%) 
menunjukkan bahwa penggunaan jenis 
gula dan persentase gelatin tidak berbeda 
nyata terhadap kandungan protein begitu 
pula interaksi antara penambahan jenis 
gula dan persentase gelatin tidak 
berpengaruh nyata terhadap kandungan 
protein soyghurt yang dihasilkan. 

 
3.4 Total Asam 
 

Keasaman pada soyghurt dinyatakan 
sebagai persen asam laktat. Keasaman akan 
meningkat dengan bertambahnya waktu 
inkubasi, sehingga pada saat tertentu akan 
menjadi konstan karena tidak aktifnya 
mikroorganisme. Keasaman soyghurt 
dimulai dari penguraian secara biokimia. 
Susu kedelai sebelum fermentasi awalnya 
mempunyai total asam 0,37% setelah 
fermentasi mengalami kenaikan total asam 
yakni berkisar antara 0,5 sampai 0,90% 
seperti terlihat pada Gambar 6. 

Perlakuan penambahan laktosa 
dengan konsentrasi gelatin 7% dan 
penambahan glukosa dengan konsentrasi 
gelatin 3% menghasilkan total asam paling 
tinggi yaitu 0,09% sdangkan perlakuan 
glukosa dengan penambahan gelatin 3% 
menghasilkan total asam paling rendah 
yaitu 0,56%. Hal ini disebabkan karena 
fermentasi karbohidrat oleh bakteri 
Streptococcus Thermophillus dan 
Lactobacillus Bulgaricus  dilakukan 
melalui jalur heksosa difosfat untuk 
memproduksi asam laktat sebagai produk 
utama, hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Tamine dan Robinson 
(1984). 
 

 
Gambar 6. Pengaruh Jenis Gula Dan 

Konsentrasi Gelatin Terhadap 
Total Asam 

 
Hasil sidik ragam (Fhit<Ftabel pada 

taraf kepercayaan 5%) menunjukkan 
bahwa perlakuan jenis gula dan persentase 
gelatin tidak berbeda nyata terhadap 
kandungan total asam begitu pula interaksi 
antara penambahan jenis gula dan 
persentase gelatin tidak berpengaruh nyata 
terhadap total asam soyghurt yang 
dihasilkan. 
 
3.5  Uji  Organoleptik 
 
3.5.1 Rasa 
 

Menurut Winarno (1988) rasa adalah 
salah satu faktor yang menentukan mutu 
suatu makanan umumnya dilakukan 
dengan indera manusia melalui pencicipan. 
Penilaian untuk menentukan penerimaan 
konsumen terhadap suatu bahan makanan 
umumnya dilakukan dengan indera 
manusia melalui kuncup cicipan setelah 
serseorang menelan makanan tersebut. 

Penilaian panelis terhadap rasa 
soyghurt yang dihasilkan rata- rata berkisar 
2,8% (agak suka) sampai 5,0% (sangat 
suka) dapat dilihat pada Gambar 7. 

Penilaian tertinggi pada perlakuan 
penambahan sukrosa dan penilaian 
terendah pada perlakuan laktosa. 
Perbedaan ini disebabkan karena sukrosa 
mempunyai tingkat kemanisan yang lebih 
tinggi dibanding glukosa dan laktosa 
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sehingga soyghurt yang dihasilkan 
mempunyai rasa manis dan tidak terlalu 
asam. Menurut Poetjiadi (1994) bahwa 
tingkat kemanisan gula tertinggi berturut-
turut adalah fruktosa, glukosa , galaktosa 
dan laktosa.  
 Hasil analisi sidik ragam dimana 
Fhit<Ftabel pada taraf kepercayaan 5% 
memperlihatkan bahwa perlakuan 
persentase gelatin berpengaruh nyata  
terhadap rasa soyghurt sedangkan 
pengaruh interaksi penambahan jenis gula 
dan persentase gelatin tidak berpengaruh 
nyata  terhadap rasa soyghurt. 
 

 
Gambar 7.  Pengaruh Jenis Gula  Dan  

Konsentrasi Gelatin Terhadap 
Rasa 

 
 Hasil uji BNJ pengaruh gelatin 
terhadap rasa soyghurt menunjukkan 
bahwa persentase  gelatin 3%, 5% dan 7% 
berpengaruh nyata terhadap rasa soyghurt. 
 
3.5.2 Aroma 
 

Aroma makanan menentukan 
kelezatan dari bahan makanan. Aroma dan 
citarasa mempunyai peranan yang sangat 
penting bagi penentuan derajat penerimaan 
dan kulaitas mutu suatu bahan pangan 
(Winarno, 1988). Penilaian panelis 
terhadap aroma soygurt yang dihasilkan 
berkisar  antara 3% (suka) sampai 3% 
(agak suka) dapat dilihat pada Gambar 8. 

Penilaian tertinggi diberikan pada 
perlakuan penambahan sukrosa dengan 
konsentrasi gelatin 3% dan 7% yaitu 3,8% 
sedangkan penilaian terendah hampir 
semua terdapat untuk semua kombinasi 

perlakuan. Hal ini disebabkan oleh adanya 
aroma langu yang merupakan bau khas dari 
kacang – kacangan. Menurut Koswara 
(1995) timbulnya aroma langu disebabkan 
oleh kerja enzim lipoksigenase yang 
terdapat pada biji kedelai. Aroma langu 
muncul saat pengolahan yaitu setelah 
tercampurnya lipoksigenase dengan lemak 
kedelai. Winarno (1988) juga 
menambahkan bahwa rasa dan aroma langu 
adalah rasa yang kurang disenangi oleh 
sebagian masyarakat dan ini dapat diatasi 
dengan penambahan cita rasa baru seperti 
penambahan vanilla. 
 

 
Gambar 8.  Pengaruh Jenis Gula dan 

Konsentrasi Gelatin Terhadap 
Aroma 

 
 Hasil analisa sidik ragam dimana 
Fhit<Ftabel pada taraf kepercayaan 5% 
memperlihatkan bahwa perlakuan 
penambahan jenis gula dan persentase 
gelatin tidak berpengaruh nyata sedangkan 
pengaruh interaksi antara penambahan 
jenis gula dan persentase gelatin 
berpengaruh nyata terhadap aroma 
soygurth yang dihasilkan.  

Hasil uji BNJ menunjukkan pengaruh 
interaksi antara perlakuan penambahan 
jenis gula dan persentase  gelatin 3%, 5% 
dan 7% berpengaruh nyata terhadap aroma  
soyghurt yang dihasilkan. 

 
3.5.3 Warna 
 

Warna mempunyai peranan yang 
sangat penting terhadap produk pangan. 
Penentuan mutu suatu bahan pangan pada 
umumnya sangat tergantung pada beberapa 
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faktor, tetapi sebelum faktor lain 
dipertimbangkan secara visual faktor 
warna tampil lebih dahulu dan kadang – 
kadang sangat menentukan (Winarno, 
1998). 
 

 
Gambar 9. Pengaruh Jenis Gula  dan  

Konsentrasi Gelatin Terhadap 
Warna 

 
Warna soygurt yang dihasilkan 

(Gambar 9) berkisar antara 3,8 sampai 
4,8%. Skor ini berarti bahwa produk 
soygurt yang dihasilkan dapat diterima 
oleh panelis. Penilaian terbaik menurut 
panelis yaitu pada perlakuan penambahan 
sukrosa dengan konsentrasi gelatin 7%, 
perlakuan penambahan glukosa dengan 
konsentrasi gelatin 5% yaitu 4,8% (suka). 

Hasil analisa sidik ragam 
memperlihatkan bahwa perlakuan 
penambahan jenis gula dan persentase 
gelatin tidak berpengaruh nyata terhadap 
warna soyghurt. Hal ini disebabkan karena 
kedelai yang digunakan untuk membuat 
susu kedelai berwarna kuning sehingga 
susu dan soyghurt yang dihasilkan menjadi 
putih kekuningan serta kandungan 
riboflavin yang terdapat pada kacang 
kedelai menyebabkan warna susu kedelai 
dan soygurt menjadi kekuningan, hal ini 
dikemukakan oleh Winarno (1998). 
Penambahan beberapa jenis gula tidak 
mempengaruhi warna soygurt karena gula 
yang ditambahkan hanya akan 
dimanfaatkan oleh mikroba sebagai sumber 
energi dan sebagian akan dipergunakan 
untuk menghasilkan asam – asam organik 
dan selama fermentasi tidak terjadi 
perubahan warna pada susu kedelai. 

3.5.4 Tekstur 
 
 Tekstur suatu bahan merupakan salah 
satu sifat fisik dari bahan pangan yang 
penting. Hal ini berhubungan dengan rasa 
pada waktu mengunyah bahan pangan 
tersebut. 
 

 
Gambar 10. Pengaruh Jenis Gula dan  

Konsentrasi Gelatin Terhadap 
Tekstur 

 
Tekstur pada soygurt yang dihasilkan 

(Gambar 10) bahwa perlakuan konsentrasi 
gelatin 5% untuk setiap perlakuan 
penambahan jenis gula lebih disukai 
panelis dengan penilaian rata- rata 4,9% 
sampai 5,09% (suka). Dalam produksi 
yogurt penambahan stabilizer gelatin 
sebanyak 3 - 5% akan membantu 
mencegah terjadinya sinersis (pemisahan 
air dari sistem gel). Dalam hal ini gelatin 
akan bereaksi dengan kasein susu untuk 
mengurangi kecenderungan pemisahan air 
dari curd soygurt (Jaswir, 2007). Menurut 
Bibiana (1994) bahwa hidrolisi gelatin oleh 
mikroorganisme dikatalisasikan oleh 
ekoenxim yang disebut gelatinase, gelatin 
yang telah dicerna tidak mampu 
membentuk gel dan bersifat cair. 

Hasil analisa sidik ragam Fhit<Ftabel 
pada taraf kepercayaan 5%  menunjukkan 
bahwa perlakuan jenis gula dan persentase 
gelatin tidak berbeda nyata terhadap tekstur 
begitu pula interaksi antara penambahan 
jenis gula dan persentase gelatin tidak 
berpengaruh nyata terhadap tekstur soygurt 
yang dihasilkan.  
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4.   KESIMPULAN 
 

Soyghurt   yang memenuhi   standar 
SNI adalah perlakuan A1 (Sukrosa 7% 
dengan variasi konsentrasi penambahan 
gelatin B1 = 3% ; B2 = 5%  dan B3 = 7%). 
Soyghurt dari bahan kedelai dengan 
penambahan sukrosa 7% dan gelatin 5% 
(A1B2) mempunyai kualitas yang 
memenuhi SNI 01 – 2891 – 1992  dengan 
nilai pH 4,695; total padatan terlarut 
17,25%; kadar protein 4,605%; dan total 
asam 0,625%. Berdasarkan uji 
organoleptik terhadap produk soyghurt 
yang dihasilkan menunjukkan bahwa jenis 
gula dan konsentrasi gelatin berpengaruh 
pada penilaian panelis terhadap rasa, 
aroma, warna dan tekstur dimana rata-rata 
panelis memberikan penilaian terbaik pada 
A1B2 (sukrosa 7% dan konsentrasi gelatin 
5%) dengan skor nilai diatas 4 (suka). 

 
5. SARAN  
 

Perlu dilakukan penelitian  lebih 
lanjut antara lama penyimpanan daya 
penurunan  mutu produk soyghurt, dengan 
metode penentuan umur masa simpan. 
Selain itu perlu pula diteliti prospek 
pengembangannya ke arah diversifikasi 
produk. 
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ABSTRAK. Penelitian tentang pengaruh penggunaan metanol daur ulang sebagai pelarut 
terhadap rendemen dan mutu produk biodiesel telah dilaksanakan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mempelajari proses produksi biodiesel menggunakan metanol bekas yang 
telah didaur ulang, serta membandingkan kualitas dan kuantitas mutu produk biodiesel 
yang dihasilkan antara penggunaan metanol daur ulang dan metanol baru. Rasio molar 
minyak terhadap metanol yang digunakan adalah 1:4, 1:6, 1:8, 1:10 dan 1:12 dengan 
konsentrasi katalis 1% b/b dari minyak yang digunakan, pada temperatur proses 45, 50, 
55, 60 dan 65 oC serta waktu proses 40, 60, 80, 100 dan 120 menit. Hasil penelitian 
menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara penggunaan metanol daur ulang dan 
metanol baru terhadap rendemen dan mutu biodiesel. Hasil identifikasi Gas 
Chromatography terhadap senyawa produk biodiesel menggunakan metanol daur ulang 
menunjukkan kadar alkil ester mencapai 98,07% dan telah memenuhi persyaratan SNI 04 
-7182 : 2006.  
 

Kata kunci: biodiesel, metanol daur ulang, metanol baru, transesterifikasi. 
 
 
ABSTRACT.  Research on effect  using  methanol recovery as solvent on  yield and quality 
of biodiesel product has been done. The aim of this research was to study biodiesel 
production using recovery methanol, to compare quality and quantity of biodiesel product 
between using recovery methanol and fresh methanol. The molar ratio of oil and methanol 
used in this process was 1:4, 1:6, 1:8, 1:10 dan 1:12 with catalyst concentration 1%/vol, in  
temperature process 45, 50, 55, 60 and 65 oC and time process 40, 60, 80, 100 and 120 
minutes. The result of research showed no significant different between using recovery 
methanol and fresh methanol on yield and quality of biodiesel. Identification result by Gas 
Chromatography  of biodiesel chemical compound using recovery methanol showed ester 
alkyl reached 98,07% and already to fulfill Indonesia Standar of biodiesel 04 -7182 - 
2006.  
 

Keywords: biodiesel, fresh methanol, recovery methanol, transesterification. 
 
1.  PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

 
Biodiesel secara umum adalah bahan 

bakar mesin diesel yang terbuat dari bahan 

terbarukan baik yang berasal dari minyak 
nabati ataupun hewani, secara khusus 
biodiesel merupakan bahan bakar mesin 
diesel yang terdiri atas ester alkil dari 
asam-asam lemak. Biodiesel ini diharapkan 
dapat menggantikan  solar sebagai bahan 
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dasar mesin diesel. Keuntungan-
keuntungan dari biodiesel adalah biodiesel 
memiliki efek pelumasan yang sangat 
tinggi, sehingga membuat mesin diesel 
lebih awet, biodiesel juga memiliki angka 
setana relatif tinggi, mengurangi ketukan 
pada mesin sehingga mesin bekerja lebih 
mulus, biodiesel juga memiliki flash point 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
solar, tidak menimbulkan bau yang 
berbahaya sehingga lebih mudah dan aman 
untuk ditangani (Agarwal and Das, 2001). 
Keunggulan biodiesel lainya adalah dapat 
diperbaharui, biodegradable (dapat terurai 
oleh mikroorganisme), tidak mengandung 
sulfur dan benzen yang mempunyai sifat 
karsinogen, dapat dengan mudah dicampur 
dengan solar dalam berbagai  komposisi 
dan tidak memerluakan modifikasi mesin 
apapun, mengurangi asap hitam dari gas 
buang mesin diesel secara signifikan 
walaupun penambahan hanya 5 –10% 
volume biodiesel ke dalam solar (Destiana, 
dkk., 2007).  

Umumnya semua jenis minyak 
nabati dapat digunakan sebagai bahan 
bakar mesin diesel setelah terlebih dahulu 
dilakukan proses esterifikasi dan 
transesterifikasi yaitu mengubah asam 
lemak bebas dan trigliserida dalam minyak 
tersebut menjadi metil ester (biodiesel) dan 
gliserol (Hambali dkk, 2006). Proses  
transesterifikasi adalah cara yang paling 
banyak dilakukan karena tidak 
membutuhkan  energi  dan  suhu yang 
tinggi. Reaksi ini bersifat  reversible  dan  
akan menghasilkan metil atau etil ester dan 
gliserol. Gliserol yang dihasilkan dari 
reaksi transesterifikasi pada proses 
pembuatan biodiesel ini akan terpisahkan 
dibagian bawah reaktor sehingga dapat 
dengan mudah dipisahkan. Ester yang 
terbentuk kemudian dicuci dengan air 
untuk menghilangkan sisa katalis dan 
metanol. Untuk menyempurnakan kedua 
proses tersebut, digunakan alkohol dan 
katalis. Metanol lebih banyak digunakan 
sebagai sumber alkohol karena rantainya 
lebih pendek, lebih polar dan harganya 
lebih murah dari alkohol lainnya. Metanol 

yang digunakan dalam proses  
transesterifikasi  biasanya  dalam  jumlah  
yang berlebih untuk memicu reaksi 
pembentukan produk (Ma dan Hanna, 
1999), walaupun jenis alkohol lain juga 
dapat digunakan. Faktor utama pemilihan 
alkohol adalah tidak mudah mengikat air, 
faktor lain adalah harga, jumlah alkohol 
yang digunakan untuk reaksi, kemudahan 
dalam memperoleh kembali (recovery) dan 
mendaur ulang (recycle) alkohol. Pilihan 
terbaik saat ini, jenis alkohol yang 
digunakan adalah metanol (Knothe dkk, 
2004).  

Proses esterifikasi akan 
menghasilkan fasa metanol-air, gum, dan 
metil ester, sedangkan proses 
transesterifikasi akan menghasilkan fasa 
metil ester dan gliserol. Kelebihan metanol 
yang tidak bereaksi terdistribusi dalam 
fasa-fasa tersebut (Bam et al, 1995). Hasil 
penelitian Chongkong and Tongurai (2007) 
menyatakan, untuk  proses transesterifikasi 
menggunakan katalis basa, jumlah alkohol 
yang dianjurkan sekitar 1,6 kali jumlah 
yang dibutuhkan secara teoritis. Jumlah 
alkohol yang lebih dari 1,75 kali jumlah 
teoritis tidak mempercepat reaksi bahkan 
mempersulit pemisahan gliserol. Gambar 1 
memperlihatkan reaksi transesterifikasi 
trigliserida dengan metanol untuk 
menghasilkan biodiesel. 

Penggunaan metanol dalam jumlah 
besar pada proses sintesa biodiesel akan 
menimbulkan  masalah dikemudian hari 
seperti meningkatnya biaya produksi untuk 
pembelian metanol, menghasilkan limbah 
buangan yang akan menimbulkan 
pencemaran lingkungan, mudah terjadinya 
kebakaran, kesulitan dalam transportasi 
dan penyimpanan serta akan menimbulkan 
dampak negatif terhadap kesehatan 
manusia karena metanol bersifat racun 
(Dhar and Kirtania,. 2009). Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut, maka 
metanol hasil sintesa dapat digunakan 
kembali setelah dilakukan proses recovery. 
Metanol akan mendidih pada suhu 64,70 
oC, namun mulai menguap sebelum 
mencapai titik didihnya. Metanol lebih 
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mudah diperoleh kembali dan didaur ulang 
karena tidak membentuk azeotrop dengan 
air dan relatif menghasilkan metanol murni 
yang dapat digunakan kembali. Metanol 
dapat diperoleh diakhir proses atau dari 
proses pemisahan gliserol, karena 
sekurang-kurangnya 70% dari jumlah 
kelebihan metanol berada dalam fasa 
gliserol (Gerpen dkk, 2004). Dalam 
studinya, Hasibuan dkk., (2009) 
menyimpulkan, penggunaan metanol 
recovery terdistilasi dapat menghemat 
54,8% dari total biaya pembelian metanol 
pada proses produksi biodiesel. 

1.2 Tujuan Penelitian 
 
Dari latar belakang tersebut diatas 

timbul permasalahan yang akan dijawab 
dalam penelitian ini sekaligus merupakan 
tujuan penelitian yaitu: 
1. Mempelajari proses produksi biodiesel 

dari minyak kelapa sawit 
menggunakan metanol daur ulang. 

2. Membandingkan standar mutu produk 
biodiesel yang dihasilkan antara 
penggunaan metanol baru dan metanol 
daur ulang.  

3. Mengetahui karakteristik biodiesel 
yang dihasilkan.  

 
Gambar 1. Reaksi transesterifikasi menggunakan metanol 

 
2. METODOLOGI 
 
2.1   Bahan 
 

Bahan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah: minyak kelapa sawit, 
KOH, metanol daur ulang dan metanol 
baru. Adapun bahan yang digunakan untuk 
analisis kimia yaitu aquadest, indikator pp, 
HCl 0,1 N, metanol 95%, KI 15%, KOH 
0,1 N dan bahan-bahan analisis lainnya.  
 
2.2 Alat 
 

Peralatan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah rangkaian reaktor 
kavitasi hidrodinamik, alat pemanas, 
digital thermocontroller, magnetic stirrer, 
stopwatch, corong pemisah, termometer, 
dan alat-alat gelas lainnya. Alat yang 
digunakan untuk analisis adalah timbangan 
analitik, peralatan gelas, viscometer, 
piknometer, erlenmeyer, labu ukur 500 ml, 
buret, cawan porselen dan peralatan gelas 
lainnya. 

2.3  Metode 
 
2.3.1 Prosedur Percobaan 
 

Penelitian dilaksanakan di 
laboratorium proses Balai Riset dan 
Standardisasi Industri Banda Aceh. 
Penelitian diawali dengan identifikasi 
senyawa produk metanol daur ulang untuk 
mengetahui tingkat kemurnian metanol 
yang akan digunakan kembali sebagai 
pelarut menggunakan alat Gas 
Chromatography (GC). Selanjutnya 
dilakukan proses transesterifikasi antara 
minyak kelapa sawit dan metanol recovery, 
sebagai bahan pembanding juga digunakan 
metanol baru. Rasio molar minyak 
terhadap metanol yang digunakan adalah 
1:4, 1:6, 1:8, 1:10 dan 1:12 dengan 
konsentrasi katalis KOH 1% b/b dari 
minyak yang digunakan. Variasi 
temperatur proses yang digunakan adalah 
45, 50, 55, 60 dan 65 oC serta variasi waktu 
proses 40, 60, 80, 100 dan 120 menit.    
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Metanol dan KOH diaduk selama 15 
menit menggunakan magnetic stirrer. 
Setelah bercampur, larutan dimasukan ke 
dalam reaktor kavitasi hidrodinamik yang 
telah berisi minyak yang telah dipanaskan. 
Selanjutnya alat dihidupkan sehingga 
reaktan bersirkulasi dan bereaksi sesuai 
dengan waktu reaksi yang telah ditentukan 
pada temperatur proses 60 oC. Hasil reaksi 
transesterifikasi dimasukkan ke dalam 
corong pemisah dan diendapkan selama 24 
jam. Di dalam corong pemisah akan 
terbentuk 2 fase terpisah yaitu biodiesel di 
lapisan atas dan gliserol di lapisan bawah. 
Lapisan atas hasil pemisah yang berupa 
biodiesel, masih mengandung air, alkohol 
dan sabun sehingga harus dilakukan proses 
pencucian dengan air hangat (50 oC), 
kemudian dilakukan proses pemanasan 
pada suhu 110 oC untuk menghilangkan air 
yang kemungkinan masih terikut sehingga 
dapat diperoleh biodiesel dengan 
kemurnian tinggi. 
 
2.3.2 Pengujian Produk Biodiesel  
 

Pengujian produk biodiesel meliputi 
uji massa jenis, viskositas kinematik, titik 
nyala, angka asam dan kadar ester alkil, 
Hasil yang didapat dibanding dengan 
standar SNI 04-7182:2006. Pengujian 
massa jenis, viskositas kinematik dan 
bilangan asam dilaksanakan di 
Laboratorium kimia umum Balai Riset dan 
Standardisasi Industri Banda Aceh, 
pengujian titik nyala dilaksanakan di Pusat 
Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan. 
   
2.3.3 Identifikasi Senyawa Biodiesel 
 

Identifikasi senyawa menggunakan 
alat GC dilakukan untuk menyakinkan 
bahwa produk biodiesel yang diperoleh 
memang benar merupakan senyawa 
biodiesel. Identifikasi ini dilakukan di 
Politeknik Negeri Lhokseumawe pada 
kondisi operasi temperatur kolom 250 oC, 
tekanan 100 kPa, aliran kolom                       
1,26 mL/min dan panjang kolom 30 meter. 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1   Identifikasi Senyawa Metanol 

Daur Ulang 
 

Metanol yang akan digunakan pada 
penelitian ini berasal dari campuran 
metanol proses esterifikasi dan 
transesterifikasi pada proses sintesa 
biodiesel sebelumnya dan telah dilakukan 
proses pemurnian kembali (recovery)  
menggunakan rotary evaporator.  Metanol 
yang dihasilkan tersebut untuk selanjutnya 
dilakukan proses identifikasi senyawa yang 
terkandung menggunakan alat GC untuk 
mengetahui tingkat kemurniannya. Hasil 
analisa GC disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 
Gambar 2. Hasil Analisa  GC Metanol Baru 

(A) dan Metanol Daur Ulang (B) 
 

Berdasarkan data pada Gambar 2 
diketahui bahwa tingkat kemurnian 
metanol daur ulang yang diperoleh hampir 
sama dengan metanol baru namun pada 

(B) 

(A) 
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metanol daur ulang terdapat 3 puncak 
tertinggi dengan kemurnian metanol 
mencapai 99,86% pada puncak kedua dan 
sisanya pada puncak ke satu ketiga 
merupakan pengotor. Pengotor tersebut 
kemungkinan adalah  berupa sisa gliserol, 
sabun dan katalis. 

 
3.2 Pengaruh Perbandingan Molar 

Metanol Dan Minyak Terhadap 
Rendemen Biodiesel  

 
Proses transesterifikasi merupakan 

reaksi kesetimbangan sehingga diperlukan 
metanol dalam jumlah tertentu untuk 
mendorong reaksi ke kanan sehingga 
dihasilkan metil ester yang maksimal. 
Semakin  banyak jumlah metanol yang 
digunakan maka konversi ester yang 
dihasilkan akan bertambah banyak, namun 
pada penambahan metanol yang berlebih 
dapat menurunkan konversi biodiesel. 
Penggunaan metanol yang berlebihan dapat 
menghasilkan bilangan asam yang lebih 
rendah, namun rendemen biodiesel akan 
menurun disebabkan terganggunya proses 
pemisahan gliserol. Metanol yang 
berlebihan juga akan menyebabkan 
meningkatnya kelarutan gliserol dalam 
metanol karena sisa gliserol dalam larutan 
akan membawa reaksi kesetimbangan ke 
kiri, sehingga menurunkan rendemen 
biodiesel (Komintarachat dan Chuepeng, 
2010)  

Gambar 3 menunjukkan pengaruh 
rasio molar minyak dan metanol terhadap 
rendemen biodiesel yang dihasilkan 
menggunakan metanol daur ulang dan 
metanol baru  pada temperatur proses                 
60 oC. Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat 
penggunaan metanol daur ulang pada  
perbandingan molar minyak dan metanol 
1:4 menghasilkan  rendemen biodiesel 
paling tinggi yaitu sebesar 93,44%, 
sedangkan penggunaan metanol baru 
menghasilkan rendemen biodiesel sebesar 
93,22% pada kondisi proses yang sama.  

Berdasarkan grafik, penggunaan 
metanol daur ulang tidak berpengaruh 
terhadap rendemen biodiesel yang 
dihasilkan. Hasil ini sama dengan hasil 

penelitian Hasibuan, dkk (2009) tentang 
studi efektifitas metanol recovery pada 
proses pembuatan biodiesel dari minyak 
nyamplung, menyimpulkan  pada proses 
transesterifikasi dengan metanol bekas 
terdistilasi sampai dengan 100% baik untuk 
frekuensi distilasi dan campuran tidak ada 
perbedaan dengan penggunaan metanol 
baru. 

 

 
Gambar 3. Pengaruh Perbandingan Molar 

Minyak dan Metanol Terhadap 
Rendemen Biodiesel yang 
Dihasilkan   

 
3.3 Pengaruh Temperatur Terhadap 

Rendemen Biodiesel 
 

Temperatur  sangat mempengaruhi 
kecepatan reaksi transesterifikasi dalam  
pembentukan biodiesel. Pada umumnya 
reaksi transesterifikasi dilakukan pada 
temperatur  40-60 oC pada tekanan 
atmosfer. Gambar 4 menunjukkan dengan 
terjadinya peningkatan temperatur reaksi, 
maka rendemen  biodiesel akan semakin 
meningkat juga. Rendemen maksimum 
menggunakan metanol daur ulang terjadi 
pada temperatur 55 oC yaitu sebesar 
90,04%. Sedangkan rendemen maksimum 
menggunakan metanol baru juga terjadi 
pada temperatur 55 oC yaitu sebesar 
89,7%.  

Berdasarkan data tersebut di atas 
dapat dilihat bahwa tidak ada pengaruh 
yang signifikan antara penggunaan metanol 
daur ulang dan metanol baru terhadap 
rendemen biodiesel yang dihasilkan pada 
temperatur yang sama, namun dengan 
semakin meningkatnya temperatur terjadi 
kecenderungan yang sama yaitu rendemen 
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biodiesel semakin berkurang. Peningkatan 
temperatur akan meningkatkan energi 
kinetik reaktan untuk mengatasi energi 
penghalang (energi aktivasi) sehingga 
tumbukan antara molekul trigliserida 
dengan alkohol menjadi lebih efektif 
menyebabkan produk lebih cepat terbentuk 
dalam waktu tertentu. Pada temperatur 
reaksi diatas 60 oC atau mendekati titik 
didih metanol akan menyebabkan 
kehilangan metanol akibat penguapan dan 
produk yang dihasilkan akan berwarna 
gelap (Chongkong dan Tongurai., 2007). 

 

 
Gambar 4. Pengaruh Temperatur Terhadap 

Rendemen Biodiesel yang 
Dihasilkan 

 
3.4 Pengaruh Waktu Proses Terhadap 

Rendemen Biodiesel 
 

Waktu reaksi pada proses 
transesterifikasi sangat mempengaruhi 
rendemen biodiesel yang dihasilkan.   
Semakin  lama waktu reaksi semakin 
banyak kadar metil ester yang dihasilkan 
karena situasi ini akan memberikan 
kesempatan terhadap molekul-molekul 
reaktan untuk semakin lama bertumbukan. 
Gambar 5 menunjukkan hubungan 
pengaruh waktu proses terhadap rendemen 
biodiesel yang dihasilkan menggunakan 
metanol daur dan metanol baru. 

Berdasarkan Gambar tersebut dapat 
dilihat waktu optimum yang diperlukan 
untuk mereaksikan larutan minyak dan 
metanol adalah 40 menit dengan rendemen 
sebesar 91,35% mengggunakan metanol 
daur ulang dan 90,49% menggunakan 
metanol baru. Dari Gambar 5 dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan metanol 

daur ulang dan metanol baru tidak 
mempengaruhi waktu proses, namun 
penambahan waktu yang lebih lama lagi 
menyebabkan rendemen biodiesel semakin 
berkurang. Hasil penelitian Leung dkk., 
2010, melaporkan salah satu penyebab 
menurunnya rendemen biodiesel  dengan 
penambahan waktu yang lebih lama lagi 
disebabkan oleh terjadinya reaksi balik 
pada saat proses transesterifikasi 
berlangsung yang dapat menyebabkan 
terjadinya penyabunan sehingga kadar 
metil ester  semakin berkurang. 

 

 
Gambar 5. Pengaruh Waktu Proses Terhadap 

Rendemen Biodiesel yang 
Dihasilkan 

 
3.5 Uji Karakteristik Biodiesel Yang 

Dihasilkan 
 

Hasil uji karakterisitik biodiesel 
menggunakan metanol daur ulang dan 
metanol baru yang meliputi uji massa jenis, 
viskositas kinematik, titik nyala dan angka 
asam. Hasil uji tersebut dan standar SNI 04 
-7182 : 2006 disajikan pada Tabel 1. 
 Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat 
hasil uji massa jenis biodiesel yang 
dihasilkan pada temperatur 40 oC 
menggunakan metanol daur ulang yaitu 
sebesar 882 kg/m3 sedikit lebih tinggi dari 
biodiesel menggunakan metanol baru yaitu 
sebesar 880 kg/m3 namun masih memenuhi 
persyaratan SNI biodiesel yaitu antara 
850–890 kg/m3. Perbedaan massa jenis 
biodiesel berkaitan dengan komposisi asam 
lemak dan tingkat kemurnian dari 
biodiesel, massa jenis akan naik dengan 
terjadinya penurunan panjang rantai karbon 
dan peningkatan ikatan rangkap 
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(Mittelbach dkk, 2004 dalam Sahirman 
dkk, 2008). Uji viskositas kinematik 
biodiesel yang dihasilkan menggunakan 
metanol daur ulang sebesar 4,45 mm2/s 
sedikit lebih tinggi dari nilai produk 
biodiesel menggunakan metanol baru yaitu 
sebesar 4,20 mm2/s, masih memenuhi 
persyaratan SNI antara 2,3 – 6,0  mm2/s. 
Viskositas  kinematik menjadi  parameter  
utama  dalam penentuan mutu biodiesel,  
karena memiliki  pengaruh besar terhadap 

efektivitas biodiesel sebagai bahan bakar. 
Minyak  nabati memiliki  viskositas  jauh  
lebih  besar dibanding   viskositas bahan 
bakar diesel yang menjadi kendala  
penggunaan  langsung minyak  nabati  
sebagai bahan  bakar.  Salah  satu  tujuan  
utama  transesterifikasi adalah menurunkan 
viskositas minyak  nabati  sehingga 
memenuhi standar bahan bakar diesel 
(Sumangat dan Hidayat, 2008). 
 
 

Tabel 1. Hasil Uji Karakteristik Biodiesel Yang Dihasilkan dan Standar SNI 04 -7182 : 2006 

No. Parameter Satuan Biodiesel I* Biodiesel II* SNI  
04-7182:2006 

1. Massa jenis pada 40 oC kg/m3 882 880 850 – 890  

2. Viskositas Kinematik  
pada 40 oC mm2/s (Cst) 4,45 4,20 2,3 – 6,0 

3. Angka Asam mg-KOH/gr 0,4 0,4 Maks. 0,8 

4. Titik Nyala 
(Mangkok Tertutup) 

oC 178 178 Min. 100 

Ket: Biodiesel I.   Menggunakan metanol daur ulang 
         Biodiesel II. Menggunakan metanol baru 
 

Selain viskositas dan massa jenis, 
nilai bilangan asam juga merupakan salah 
satu indikator mutu biodiesel. Hal ini 
disebabkan peningkatan bilangan asam 
seperti halnya peningkatan viskositas dan 
massa jenis adalah hasil aktifitas oksidasi 
pada metil ester (Canacki dkk, 1999). Nilai 
bilangan asam metil ester yang tinggi 
menunjukkan terjadinya  kerusakan atau 
penurunan mutu metil ester  akibat 
terjadinya oksidasi. Bilangan asam 
biodiesel  yang dihasilkan menggunakan 
metanol recovery tidak ada perbedaan 
dengan biodiesel menggunakan metanol 
baru yaitu sebesar 0,4 mg-KOH/g, standar 
mutu SNI biodiesel mensyaratkan bilangan 
asam biodiesel tidak lebih dari 0,8 mg 
KOH/g. Parameter lain yang dilakukan 
pengujian adalah uji titik nyala (flash 
point). Hasil uji titik nyala metode 
mangkok tertutup antara biodiesel 
menggunakan metanol daur ulang dan 
metanol baru menunjukkan nilai yang sama 
yaitu 178 0C lebih besar dari persyaratan 
SNI biodiesel yaitu 100oC. Titik nyala 
yang tinggi diperlukan untuk keamanan 
dari kebakaran selama proses penyimpanan 

dan transportasi. Semakin tinggi titik nyala 
tentunya sangat baik karena menunjukan 
bahwa bahan bakar tersebut lebih aman, 
karena tidak akan mudah terbakar pada 
temperatur lingkungan ambien. 
 
3.6 Identifikasi Senyawa Produk 

Biodiesel  yang Dihasilkan 
 

Analisis  GC dilakukan pada dua 
sampel yaitu produk biodiesel 
menggunakan metanol daur ulang dan 
metanol baru. Identifikasi senyawa kedua 
jenis produk biodiesel yang dihasilkan 
dilakukan untuk meyakinkan bahwa hasil 
sintesis yang dihasilkan memang benar 
merupakan senyawa biodiesel. Hasil 
analisis kedua jenis produk biodiesel 
tersebut disajikan pada Gambar 6 dan 
Gambar 7.  Identifikasi senyawa-senyawa 
yang terkandung dalam biodiesel dilakukan 
dengan menganalisa puncak-puncak yang 
memiliki persentase tertinggi. Tiap puncak 
hasil GC dibandingkan dengan data base 
yang ada. Berdasarkan Gambar 6 dan 
Gambar 7 terlihat bahwa persentase  
komposisi masing-masing senyawa ester 
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asam lemak tersebut tidak jauh berbeda 
antara senyawa ester asam lemak pada 
biodiesel menggunakan metanol daur ulang 
dan biodiesel menggunakan metanol baru. 
Urutan besarnya persentase senyawa ester 
asam lemak juga sama. Hasil  sintesis dari 
kedua jenis biodiesel tersebut adalah 
memang benar merupakan senyawa 
biodiesel, yakni metil ester asam lemak.  
Senyawa    metil  ester asam lemak yang  
diperoleh adalah  metil oleat, metil 
palmitat, metil linoleat, metil stearat dan 
metil miristat. Senyawa  metil  ester  yang  
diperoleh dalam produk biodiesel  identik  
dengan  kandungan  asam  lemak  yang  
terdapat  pada  bahan  baku minyak  kelapa 
sawit yang digunakan yaitu : asam 

palmitat, asam miristat, asam stearat, asam 
linoleat,  asam  oleat (Suirta, 2009).  
Senyawa  lain  yang  dihasilkan  dari  
analisa  dengan  kromatografi  gas,  
kemungkinan  merupakan  alkyl  ester  
turunan  dari  masing-masing asam  
lemaknya dan pengotor. Kadar alkil ester 
dalam produk biodiesel menggunakan 
metanol recovery yang merupakan total 
persentase dari 5 komponen terbesar adalah 
98,07% sedangkan produk biodiesel 
menggunakan metanol baru total 
persentase dari 5 komponen terbesar adalah 
97,77%. Hal ini sudah memenuhi 
persyaratan SNI 04-7182-2006 yaitu kadar 
alkil ester minimal 96,5%. 
 
 

 
Gambar 6. Hasil GC Biodiesel Menggunakan Metanol Daur Ulang 

 

 
Gambar 7. Hasil GC Biodiesel Menggunakan Metanol Baru 
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4.  KESIMPULAN 
 
1. Metanol yang digunakan pada 

penelitian ini berasal dari campuran 
metanol proses esterifikasi dan 
transesterifikasi pada proses sintesa 
biodiesel sebelumnya dan telah 
dilakukan proses pemurnian kembali 
(recovery)  menggunakan rotary 
evaporator dengan tingkat kemurnian 
mencapai 99,86%. 

2. Proses transesterifikasi biodiesel 
menggunakan metanol daur ulang  
menunjukkan hasil tidak ada 
perbedaan signifikan dengan 
penggunaan metanol baru dilihat dari 
pengaruh perbandingan molar minyak 
dan metanol, temperatur dan waktu 
proses terhadap rendemen yang 
dihasilkan.  

3. Hasil uji karakteristik biodiesel dari 
metanol daur ulang meliputi uji massa 
jenis, viskositas kinematik, angka 
asam dan titik nyala menunjukkan 
hasil tidak ada perbedaan signifikan 
dengan penggunaan metanol baru serta  
masih memenuhi persyaratan SNI 04-
7182-2006 tentang biodiesel. 

4. Hasil identifikasi senyawa produk 
biodiesel menggunakan metanol daur 
ulang menunjukkan kadar alkil ester 
yang merupakan total persentase dari 5 
komponen terbesar adalah 98,07%, 
hasil ini tidak berbeda signifikan 
dengan hasil uji biodiesel 
menggunakan metanol baru yaitu 
97,77% dan telah memenuhi 
persyaratan SNI yaitu kadar ester alkil 
minimal 96,5%. 
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ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan teknologi proses serta formula 
terbaik dalam menghasilkan produk pangan alternatif pengganti beras dengan nilai gizi 
yang mendekati beras. Bahan utama yang digunakan untuk membuat pangan pengganti 
beras adalah pati sagu dan bahan tambahan lain yang terdiri dari kacang kedelai dan 
kacang hijau. Pati sagu diformulasikan dengan tepung kacang hijau dan kacang kedelai 
dalam empat formula. Teknologi proses yang dilakukan meliputi tahap pencampuran, 
tahap granulasi, tahap pregelatinisasi dan tahap pengeringan. Hasil analisa nutrisi 
menunjukkan beras sagu formula 2 (75% sagu, 25% kedelai) mengandung kadar 
karbohidrat mendekati beras serta nutrisi protein, lemak dan serat yang paling tinggi. 
Beras sagu formula 4 (70% sagu, 15% kedelai, 15% kacang hijau) memiliki nilai 
karbohidrat setara dengan beras, serta mengandung nilai nutrisi protein, lemak dan serat 
yang mendekati beras. Hasil uji organoleptik secara hedonik menunjukkan panelis 
menyukai tekstur dari nasi beras sagu secara umum dan menyukai rasa serta warna nasi 
beras sagu dengan pemasakan kombinasi 70% beras dan 30% beras sagu. Hasil analisa 
umur simpan dengan parameter mikrobiologi menunjukkan bahwa beras sagu masih 
memenuhi persyaratan dengan waktu penyimpanan selama empat bulan. 
 
Kata kunci : alternatif, beras, pangan, sagu. 
 
 
ABSTRACT. This research aims to obtain the best technology process and the formula to 
produce food alternatives to rice with nutritional value close to rice. The main ingredient 
used to make is sago starch and other additional material are consist of soy bean and 
green bean. Sago starch powder is formulated with green beans and soybeans in the four 
formulas. Technological processes performed included the mixing stage, the stage of 
granulation, and drying stages pregelatinization. Nutritional analysis results show sago 
rice formula 2 (75% sago, 25% soy) contain high levels of carbohydrates close to the rice 
and nutrients protein, fat and fiber are the highest.  Sago rice formula 4 (70% sago, 15% 
soybeans, green beans 15%) had a value of carbohydrate equivalent to rice, and contains 
the nutritional value of protein, fat and fiber close to the rice. The results of organoleptic 
tests show panelists liked the texture of cooked rice sago rice in general and like the flavor 
and color rice sago rice by cooking a combination of 70% rice and 30% sago rice. The 
results of shelf life analysis of microbiological parameter indicates that the rice sago still 
meet the requirements of ISO (3549:2009) with storage time for four months. 
 
Keywords : alternatives, food, rice, sago. 
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1.  PENDAHULUAN 
 

Pergeseran musim secara global 
sangat berpengaruh terhadap budidaya 
tanaman di Indonesia. Musim kemarau 
yang cenderung lebih panjang daripada 
musim hujan, menyebabkan berkurangnya 
produktivitas tanaman di Indonesia, salah 
satunya adalah padi.  

Data Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (2012) menunjukkan, konsumsi 
beras masyarakat dalam tiga tahun terakhir 
rata-rata mencapai 88,4 kg per kapita per 
tahun. Harga beras yang saat ini cenderung 
mengalami kenaikan menyebabkan 
ketidakstabilan di segala bidang. Pola 
konsumsi pangan yang bermutu gizi 
seimbang mensyaratkan perlunya 
diversifikasi pangan dalam menu sehari-
hari. Pangan yang beragam sangat penting 
karena tidak ada satu jenis pangan yang 
dapat menyediakan gizi bagi seseorang 
secara lengkap. Dengan konsumsi yang 
beragam, kekurangan zat gizi dari satu 
jenis pangan akan dilengkapi dari pangan 
lain. 
 Diversifikasi pangan sangat 
diperlukan untuk menunjang ketahanan 
pangan di Indonesia, sehingga masyarakat 
tidak hanya bergantung pada satu jenis 
makanan saja terutama beras, tetapi juga 
komoditas lainnya yang gizinya tidak kalah 
dengan beras. Program diversifikasi 
pangan dapat dilakukan dengan 
mengekplorasi jenis umbi-umbian dan 
tanaman lain sebagai sumber karbohidrat. 
 Beberapa bahan pangan yang dapat 
dijadikan sebagai pengganti beras antara 
lain sagu, jagung, singkong dan ubi jalar. 
Sagu adalah penghasil karbohidrat 
tertinggi. Menurut data Direktorat Gizi 
(2002), dalam 100 gr pati sagu terdapat 
85,9 gram karbohidrat dibanding dalam 
beras 80,4 gr, jagung 71,7 gr, singkong 
23,7 gr, dan kentang 23,7 gr. Di Provinsi 
Aceh tanaman sagu berpotensi untuk 
dikembangkan, berdasarkan data Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Aceh di dalam 
Aceh Dalam angka 2011 produksi tanaman 
sagu mengalami kenaikan yang signifikan 

dari tahun 2009 ke tahun 2010 yaitu dari 
703 ton/tahun menjadi 2875 ton/tahun. 
Sebagian besar tanaman sagu di Aceh 
hanya diolah sebatas dalam bentuk pati 
sagu dan sebagian kecil dalam bentuk 
produk olahan sebagai makanan kecil. 

Sagu dapat menjadi alternatif sebagai 
bahan makanan pokok terutama sebagai 
sumber karbohidrat, namun nilai gizinya 
masih kurang. Oleh sebab itu dalam 
memanfaatkan sagu sebagai bahan pangan 
terutama sebagai beras perlu ditambahkan 
bahan-bahan lain antara lain kacang hijau 
dan kedelai sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan nutrisi beras sagu yang 
dihasilkan.  
 
2. METODOLOGI 
 

Bahan utama yang diperlukan dalam 
penelitian ini adalah sagu, kedelai dan 
kacang hijau. Bahan-bahan pembantu yang 
diperlukan meliputi aquades, plastik PP. 
Bahan kimia yang digunakan untuk analisa 
beras sagu adalah pelarut lemak, katalis, 
HCl 0,02 N, NaOH 50%, H2SO4 6N, 
H2SO4 pekat, KI 20%, Natrium tiosulfat 
0,02N, indikator pati dan fenoftalen serta 
aseton.  

Peralatan yang digunakan dalam 
proses pembuatan beras sagu meliputi 
mesin penggiling, mesin pencampur, 
tampah bambu (digunakan dalam proses 
granulasi), kompor, pengukus, nampan dan 
toples. Sedangkan peralatan yang 
diperlukan pada analisa meliputi oven, 
neraca analitik, inkubator, autoklaf, 
soxhlet, digestor, kjedahl tech, desikator, 
labu erlemenyer, kertas saring dan cawan 
porselen.  

Pembuatan beras sagu terdiri dari 
beberapa tahapan yaitu tahap persiapan 
bahan, tahap pencampuran, tahap 
granulasi, tahap pregelatinisasi dan tahap 
pengeringan. Bahan utama yang digunakan 
untuk membuat beras sagu adalah pati sagu 
dan bahan tambahan lain yang terdiri dari 
kacang kedelai dan kacang hijau.  

Kacang hijau dan kacang kedelai 
dibersihkan dari benda-benda asing 
kemudian dijemur hingga kering. Setelah 
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kering kacang hijau dan kacang kedelai 
digiling hingga menjadi tepung. Pati sagu 
diformulasikan dengan tepung kacang 
hijau dan kacang kedelai dalam empat 
formula seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Formulasi Bahan Beras Sagu 

Bahan Formula 
F1 F2 F3 F4 

Sagu 100% 75% 75% 70% 
Kedelai - 25% - 15% 
Kacang 
hijau 

- - 25% 15% 

 
Setelah diformulasi, semua bahan 

dicampur hingga rata kemudian dibentuk 
menjadi granula dengan tambahan air. 
Proses granulasi dilakukan secara manual 
dengan menggunakan nampan bambu 
berbentuk bulat. Bahan yang telah 
berbentuk granula kemudian mengalami 
proses pregelatinasi dengan cara 
dilewatkan pada uap panas selama lima 
menit. Pregelatinasi bertujuan untuk 
memperkuat ikatan antar bahan sehingga 
granula tidak pecah. Granula yang telah 
mengalami proses pregelatinisasi kemudian 
dijemur hingga kering dengan kadar air 
berkisar antara 5-6%.  

Beras sagu dimasak dengan ditambah 
air dengan cara dibasahi kemudian dikukus 
selama kurang lebih 15 menit. Penambahan 
air dilakukan sesuai dengan selera, jika 
menghendaki tekstur yang lebih lunak 
penambahan air dapat dilebihkan. 

 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Analisa nutrisi beras sagu menunjukkan 
hasil yang beragam dari berbagai 
formulasi. Masing-masing bahan beras 
sagu yang terdiri dari sagu, kacang kedelai 
dan kacang hijau memiliki kandungan gizi 
yang berbeda, sehingga kombinasi bahan 
beras sagu sangat mempengaruhi nilai 
nutrisi beras sagu yang dihasilkan (Gambar 
1). 

Nilai karbohidrat beras sagu 
berkisar antara 61,36 sampai 76,53%. Nilai 
karbohidrat tertinggi terdapat dalam beras 
sagu F1 dimana terbuat dari 100% sagu. 

Beras sagu F1 memiliki nilai karbohidrat 
paling tinggi, namun kandungan nilai gizi 
lainnya seperti protein dan lemak sangat 
rendah. Beras sagu formula F2, F3 dan F4 
mengandung karbohidrat cukup tinggi. 
Pada beras sagu dengan formula 2, 3 dan 4 
dikombinasikan dengan bahan lain yaitu 
kacang kedelai dan kacang hijau. 
Meskipun dikombinasikan dengan kacang 
kedelai dan kacang hijau beras sagu F2, F3 
dan F4 masih memiliki nilai karbohidrat 
mendekati beras, bahkan pada beras sagu 
F3 dan F4 memiliki nilai karbohidrat yang 
lebih tinggi daripada beras. 
 

 
Gambar 1.  Grafik Kandungan Nutrisi  Beras 

Sagu 
 
Kadar protein beras sagu berkisar 

dari 0,18 sampai 8,83% nilai kadar lemak 
beras sagu berkisar antara 0,72 sampai 
3,52% sedangkan kadar serat beras sagu 
berkisar antara 1,22 sampai 4,82%. Nilai 
protein, lemak dan serat pangan paling 
tinggi terdapat pada beras sagu F2 yaitu 
beras sagu dengan kombinasi 75% sagu : 
25% kedelai. Pangan pengganti beras dari 
bahan lain antara lain ubi jalar dan ubi 
kayu memiliki nilai protein antara 3 sampai 
5,3% dan kadar lemak berkisar antara 0,8 
sampai 1% (Widowati, 2008). 

Beras sagu dengan formula 2,3 dan 4 
memiliki kandungan protein mendekati 
beras serta mengandung lemak dan serat 
yang lebih tinggi daripada beras. Lemak 
yang terdapat pada beras sagu merupakan 
lemak tak jenuh tinggi karena berasal dari 
kacang-kacangan sehingga baik untuk 
kesehatan. Beras sagu dari semua 
formulasi mengandung serat pangan yang 
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lebih tinggi daripada beras. Serat pangan 
dapat memperlambat laju pengosongan 
lambung sehingga rasa kenyang akan lebih 
lama (Astawan, 2004). 

Hasil analisa kadar air dari 
keseluruhan beras sagu menunjukkan 
bahwa beras sagu dari semua formulasi 
memiliki nilai kadar air yang lebih rendah 
daripada beras, sehingga diharapkan beras 
sagu akan memiliki umur simpan yang 
lebih lama daripada beras. Dari hasil 
analisa nutrisi, beras sagu hasil formulasi 
yang dipilih adalah formula 2 dan 4. Beras 
sagu formula 2 mengandung kadar 
karbohidrat mendekati beras serta nutrisi 
protein, lemak dan serat yang paling tinggi. 
Beras sagu formula 4 memiliki nilai 
karbohidrat setara dengan beras, serta 
mengandung nilai nutrisi protein, lemak 
dan serat yang mendekati beras.  

Setelah dilakukan analisa nutrisi 
terhadap beras sagu, ditentukan dua 
formula yang akan dilakukan uji lanjut 
secara hedonik. Formula yang dipilih 
adalah formula yang memiliki kandungan 
nutrisi mendekati beras yaitu beras sagu 
dengan formula 2 dan 3. Analisa hedonik 
beras sagu dilakukan dengan cara memasak 
beras sagu terlebih dahulu. Dalam proses 
pemasakan beras sagu diformulasikan 
dengan beras yang sudah diaron dalam 
enam formula seperti yang terlihat pada 
Tabel 2. 
 
Tabel 2.  Formulasi Pemasakan Beras Sagu 

Kode 
Sampel 

Bahan 
Beras sagu 

F2  
Beras sagu 

F3  Beras 

A 100% - - 
B - 100% - 
C 50% - 50% 
D - 50% 50% 
E 30% - 70% 
F - 30% 70% 

 
Berdasarkan persentase keseluruhan, 

nilai terbanyak yang diberikan panelis 
untuk parameter rasa beras sagu adalah 4 
hal ini berarti panelis banyak yang 
menyukai rasa beras sagu. Beras sagu yang 

paling banyak disukai panelis dari 
parameter rasa adalah beras sagu formula E 
dan F dimana pada proses pemasakan beras 
sagu dikombinasikan dengan beras dengan 
perbandingan 30% : 70%. Pada pemasakan 
100% beras sagu dan kombinasi beras sagu 
dengan beras 50% : 50% menghasilkan 
penilaian yang kurang disukai oleh panelis, 
modus penilaian panelis adalah 2 dan 3 
pada formula tersebut, tetapi pada 
pemasakan dengan kombinasi beras sagu 
dan beras 30% : 70% modus penilaian 
panelis adalah 4 yang berarti banyak 
panelis yang menyukai rasa beras sagu. 

Pada pemasakan 100% beras sagu 
dan kombinasi beras sagu dengan beras 
50% : 50% kurang disukai panelis, hal ini 
disebabkan aroma dari kacang kedelai dan 
kacang hijau terlalu tajam, namun pada 
pemasakan dengan kombinasi beras sagu 
dan beras 30% : 70% aroma kacang kedelai 
dan kacang hijau sudah tertutupi dengan 
aroma beras sehingga banyak panelis yang  
menyukai rasa beras sagu. Hal ini berarti 
beras sagu dapat dijadikan sebagai bahan 
substitusi beras dengan persentase sebesar 
30%. Rata-rata dari hasil penilaian nasi 
beras sagu dengan penambahan kacang 
hijau memiliki modus penilaian terhadap 
rasa yang lebih baik daripada nasi beras 
sagu dengan penambahan kacang kedelai. 
Hal ini dipengaruhi oleh aroma dari kacang 
kedelai yang lebih tajam dan mengandung 
lemak lebih tinggi daripada kacang hijau, 
sehingga mengurangi penilaian panelis 
pada parameter rasa dari nasi beras sagu.  

Penilaian organoleptik terhadap 
tekstur nasi beras sagu sangat dipengaruhi 
oleh kandungan air yang ditambahkan pada 
saat proses pemasakan. Pada proses 
pemasakan beras sagu ditambahkan air 
untuk menghasilkan tekstur nasi yang 
sedang yaitu dengan perbandingan antara 
beras dan air adalah 2 : 3.  

Persentase keseluruhan menunjukkan 
bahwa nilai terbanyak yang diberikan oleh 
panelis untuk parameter tekstur nasi beras 
sagu adalah 4 yaitu sebesar 61,19%. Selain 
itu hampir semua nasi beras sagu dari 
formulasi pemasakan mendapat modus 



Hasil Penelitian Industri 99 Volume 25, No. 2, Oktober 2012 

penilaian 4, hal ini berarti panelis banyak 
yang menyukai tekstur nasi beras sagu. 
Formula yang paling banyak mendapatkan 
nilai 4 adalah formula E yaitu beras sagu 
dari 75% sagu : 25% kedelai 
dikombinasikan dengan beras pada proses 
pemasakan dengan perbandingan 30% : 
70%. Panelis banyak menyukai tekstur dari 
nasi beras sagu hal ini disebabkan proses 
granulasi dapat memberikan bentuk nasi 
sagu seperti nasi beras, setelah proses 
pemasakan dengan penambahan air tidak 
terjadi penyatuan kembali antar bahan yang 
menyebabkan tekstur nasi menjadi lengket. 
Menurut Radley (1976) proses 
pregelatinasi memberi ikatan yang kuat 
antar bahan sehingga setelah proses 
pemasakan nasi beras sagu tidak hancur 
menjadi tepung kembali namun masih 
memiliki bentuk granula. 

Nasi beras sagu dengan penambahan 
kacang kedelai memiliki modus penilaian 
terhadap tekstur yang lebih disukai panelis 
daripada nasi beras sagu dengan 
penambahan kacang hijau. Hal ini 
disebabkan sifat dari bahan asal yang 
berbeda. Menurut Koshiyama (1983), 
tepung kacang hijau memiliki tekstur yang 
lebih kasar, hal ini disebabkan kacang hijau 
memiliki kulit ari yang cukup tebal, 
sehingga mempersulit pada proses 
granulasi. Tepung kacang kedelai memiliki 
tekstur yang lebih lembut daripada tepung 
kacang hijau, pada proses granulasi tepung 
kacang kedelai lebih mudah menyatu 
dengan pati sagu sehingga menghasilkan 
nasi beras sagu yang lebih lembut. 

Tabel hasil uji organoleptik untuk 
parameter warna dari nasi beras sagu 
menunjukkan bahwa nilai terbanyak yang 
diberikan panelis adalah 4 berdasarkan 
persentase keseluruhan. Namun jika dilihat 
dari modus tiap perlakuan, pemasakan 
dengan formulasi 100% beras sagu dan 
formulasi 50% beras sagu : 50% beras 
memiliki modus penilaian 2 yang berarti 
banyak panelis yang tidak menyukai warna 
dari beras sagu. Hal ini disebabkan pada 
kedua formulasi tersebut penampilan dari 

nasi beras sagu memiliki warna yang gelap 
sehingga kurang menarik penilaian panelis.  
Pada pemasakan dengan formulasi 30% 
beras sagu dan 70% beras menghasilkan 
nasi beras sagu dengan modus penilaian 
organoleptik 4 untuk parameter warna baik 
beras sagu  tersebut nasi beras sagu yang 
dihasilkan memiliki warna yang lebih 
terang karena telah tertutupi oleh warna 
nasi dari beras sehingga lebih banyak 
disukai oleh panelis.  

Nasi beras sagu dengan penambahan 
kacang hijau memiliki modus penilaian 
terhadap warna yang lebih disukai panelis 
daripada nasi beras sagu dengan 
penambahan kacang kedelai. Kacang 
kedelai mengandung protein lebih tinggi 
daripada kacang hijau, sehingga reaksi 
maillard antara karbohidrat dan protein 
penyebab terjadinya proses browning yang 
menimbulkan warna gelap lebih banyak 
terjadi pada nasi beras sagu dengan 
penambahan kacang kedelai (Anglemier & 
Montgomery, 1978). 

Umur simpan merupakan waktu yang 
diperlukan oleh produk pangan dalam 
kondisi penyimpanan tertentu untuk dapat 
mencapai tingkatan degradasi mutu 
tertentu. Salah satu parameter kritis dalam 
menentukan umur simpan suatu produk 
adalah melalui analisa mikrobiologi. 
Analisa umur simpan beras sagu dilakukan 
dengan mengemas beras sagu dalam 
kemasan plastik PE kemudian disimpan 
selama empat bulan. Hasil uji mikrobiologi 
beras sagu selama penyimpanan dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
 Faktor yang sangat berpengaruh 
terhadap penurunan mutu produk pangan 
adalah perubahan kadar air dalam produk. 
Kandungan air dalam bahan pangan, selain 
mempengaruhi terjadinya perubahan kimia 
juga menentukan kandungan mikroba pada 
pangan. Dari hasil analisa mikrobiologi 
terlihat bahwa pada beras sagu F2 dan F4 
terdapat mikroba jenis kapang/khamir, 
sedangkan analisa untuk angka lempeng 
total menunjukkan hasil yang negatif. 
Menurut Herawati (2008) semakin tinggi 
aw pada umumnya semakin banyak bakteri 
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yang dapat tumbuh, sementara jamur tidak 
menyukai aw yang tinggi. Beras sagu 
disimpan dalam keadaan kering dengan 
kadar air berkisar antara 5-6 % sehingga 
jenis mikroba yang tumbuh adalah 

kapang/khamir. Hasil analisa umur simpan 
dengan uji mikrobiologi menunjukkan 
bahwa beras sagu baik formula F2 dan F4  
masih memenuhi persyaratan setelah 
disimpan selama empat bulan. 
 

Tabel 3.  Hasil Uji Mikrobiologi Beras Sagu 
Waktu Parameter F2 F4 Persyaratan 

Bulan ke-
nol 

Angka Lempeng Total 
(Koloni/g) Negatif (-) Negatif (-) Maks 

1x106 
Kapang/Khamir 

(Koloni/g) 15/6 28/12 Maks 
1x 104 

Bulan ke-
empat 

Angka Lempeng Total 
(Koloni/g) Negatif (-) Negatif (-) Maks 

1x 106 
Kapang/Khamir 

(Koloni/g) 3,1x102/7,5x101 7,9x102/1,6x102 Maks 
1x 104 

 
4.  KESIMPULAN 
 

Formula beras sagu dengan 
kandungan nutrisi yang mendekati beras 
adalah beras sagu dengan formula 75% 
sagu, 25% kacang kedelai dan formula 
70% sagu, 15% kedelai dan 15% kacang 
hijau. 

Hasil uji organoleptik secara hedonik 
menunjukkan panelis menyukai tekstur 
dari nasi beras sagu secara umum dan 
menyukai rasa serta warna nasi beras sagu 
dengan pemasakan kombinasi 70% beras 
dan 30% beras sagu. 

Hasil analisa umur simpan dengan 
parameter mikrobiologi menunjukkan 
bahwa beras sagu masih memenuhi 
persyaratan dengan waktu penyimpanan 
selama empat bulan. 
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ABSTRAK. Tepung terigu  digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan roti. 
Indonesia hingga saat ini masih mengimpor terigu dalam jumlah besar. Substitusi tepung 
terigu dengan produk labu kuning sangat mungkin dilakukan karena kaya karbohidrat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisikokimia roti tawar yang 
disubstitusi sebagian dengan pasta beku labu kuning. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial yang terdiri atas 2 faktor, yaitu 
persentase substitusi sebagian tepung terigu dengan pasta labu kuning (R1 = 10%, R2 = 
20%, R3 = 30%, dan R4 = 40%) dan konsentrasi bahan pengemulsi yang digunakan              
(S1 = 0,5% dan S2 = 1%). Parameter yang diamati meliputi kadar air, kadar abu dan 
kadar betakaroten untuk bahan baku labu kuning, dan analisis kadar abu, kadar air, kadar 
betakaroten, rasio pengembangan adonan roti dan volume spesifik untuk roti tawar. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa faktor persentase substitusi pasta labu kuning memberikan 
pengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap kadar abu dan kadar betakaroten dan 
berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar air, volume spesifik dan rasio 
pengembangan adonan roti tawar. Faktor konsentrasi bahan pengemulsi memberikan 
pengaruh nyata (P≤0,05) terhadap rasio pengembangan adonan roti tawar dan 
berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar air, kadar abu, kadar betakaroten dan 
volume spesifik roti tawar setelah pemanggangan. Tidak terdapat interaksi keduanya 
(P>0,05) terhadap semua parameter yang diuji. Semakin tinggi persentase substitusi pasta 
labu kuning yang digunakan, maka kadar betakaroten pada roti tawar semakin meningkat. 
Kadar betakaroten tertinggi terdapat pada persentase substitusi pasta labu kuning 40 %. 
Rasio pengembangan adonan yang lebih tinggi didapatkan pada konsentrasi bahan 
pengemulsi 1%. 
 

Kata kunci: betakaroten, pasta labu kuning, roti tawar. 
 
ABSTRACT.  Wheat flour is raw material on bread production. Indonesia is still import 
the wheat flour in large amount. The substitution of wheat flour with pumpkin is possible 
because it is rich in carbohydrate. The aim of this research were to study the 
physicochemical characteristics of the partially substituted plain bread with pumpkin 
pasta. This study used a randomized block design factorial pattern consisting of two 
factors, percentage of partial substitution of wheat flour with pumpkin pasta (R1 = 10%, 
R2 = 20%, R3 = 30%, R4 = 40%) and concentration of emulsifiers (S1 = 0.5%, S2 = 1%). 
The parameters observed include moisture content, ash content and beta-carotene levels 
for  pumpkin  and analysis of ash content, moisture content, the levels of beta-carotene, the 
expansion of ratio and the specific volume of  dough for bread. The results showed that the 
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percentage of pumpkin pasta substitution affected ash content and levels of beta-carotene 
highly significant (P ≤ 0.01) and was not affected significant (P> 0.05) on moisture 
content, specific volume and the expansion of ratio plain bread. The factors of emulsifiers 
concentration significantly affected (P ≤ 0.05) the ratio of the bread dough expansion and 
was not significant (P>0.05) on moisture content, ash content, beta-carotene levels and 
specific volume of bread after baking. There is no interaction of the factors (P>0.05) for 
all parameters tested. The more of substitution of pumpkin pasta, the higher of beta-
carotene. The highest levels of beta-carotene found in 40 % of pumpkin pasta substitution. 
Dough development ratios obtained at higher concentrations of 1% emulsifiers. 
 

Keywords : beta-carotene, bread, pumpkin pasta. 
 
1. PENDAHULUAN 

 
Roti merupakan salah satu makanan 

sumber karbohidrat yang banyak 
dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia 
selain nasi. Hal ini disebabkan karena roti 
merupakan sumber karbohidrat yang tinggi 
dan memiliki kandungan gizi yang lebih 
unggul jika dibandingkan dengan nasi dan 
mie (Astawan, 2006).  

Bahan utama dalam pembuatan roti 
adalah tepung terigu. Tepung terigu di 
Indonesia masih di impor, namun demikian 
konsumsi masyarakat akan terigu semakin 
hari semakin bertambah. Upaya untuk 
mengurangi ketergantungan terhadap terigu 
telah banyak dilakukan antara lain dengan 
melakukan substitusi dengan beberapa 
produk non terigu seperti ubi jalar, garut, 
jagung, tepung tapioka dan lain-lain 
(Ginting dan Suprato, 2004; Wijayanti, 
2007; Sibuea, 2001; Khusniati dan Alvi 
1992). 

Labu kuning merupakan buah yang 
masih jarang dimanfaatkan oleh industri 
pangan. Pada umumnya labu kuning hanya 
dimanfaatkan masyarakat untuk dijadikan 
sayur, kolak, dodol, manisan dan olahan 
tradisional. Padahal labu kuning sangat 
kaya dengan kandungan gizinya seperti 
vitamin C, serat, dan karbohidrat (Suprapti, 
2005). Labu kuning juga merupakan 
sumber vitamin A dengan kandungan 
betakaroten yang sangat tinggi yaitu 
180,00 SI atau sekitar 1.000 - 1.300 IU/ 
100 gr bahan (Hendrasty, 2003). 

Agar dapat diaplikasikan lebih luas, 
labu kuning diolah dulu dalam bentuk 
tepung atau pasta. Namun proses 

penepungan akan menyebabkan hilangnya 
komponen gizi penting seperti betakaroten. 
Oleh karena itu penggunaan dalam bentuk 
pasta merupakan suatu alternatif. Karena 
pasta labu kuning mempunyai daya simpan 
yang lebih pendek maka dapat ditingkatkan 
daya simpannya melalui proses pembekuan 
yang menghasilkan  pasta beku.  

Dengan alasan kaya akan 
karbohidrat, maka labu kuning berpotensi 
menjadi bahan pensubstitusi terigu dalam 
pembuatan roti. Namun demikian, 
substitusi tepung terigu dengan pasta labu 
kuning dalam pembuatan roti tidak dapat 
dilakukan sepenuhnya, karena diketahui 
bahwa tepung terigu mengandung protein 
khas yaitu gluten yang tidak dimiliki oleh 
labu kuning sehingga berpengaruh 
terhadap karakteristik roti yang dihasilkan. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
menunjukkan bahwa produk roti yang 
disubstitusi dengan tepung non terigu 
menghasilkan tekstur yang kurang baik, 
menurunkan volume spesifik dan 
keempukan serta ketidakseragaman pori-
pori dari roti tawar yang dihasilkan 
(Wijayanti, 2007; Ginting dan Suprato, 
2004; dan Sibuea, 2001). 

Handoko (2005) dan Hardoko dkk. 
(2010) menyatakan bahwa keberadaan 
bahan pengemulsi pada roti mampu 
meningkatkan kualitas roti tawar seperti 
kekalisan adonan, pembentukan adonan, 
waktu pengadukan yang lebih singkat dan 
kelembutan crumb. Penambahan bahan 
pengemulsi juga dapat meningkatkan 
keseragaman pori dan memperbaiki 
karakteristik roti tawar yang dihasilkan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka 
perlu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui pengaruh jumlah substitusi 
pasta labu kuning dan konsentrasi bahan 
pengemulsi yang digunakan terhadap 
karakteristik fisikokimia roti tawar yang 
dihasilkan. 

 
2.  METODOLOGI 
 
2.1 Pembuatan Pasta Labu Kuning 

(Respati, 2010) 
 

Proses pembuatan pasta labu kuning 
dimulai dengan pemilihan labu kuning 
yang sudah tua (sortasi), pengupasan dan 
pemotongan, pencucian, dan pengukusan 
pada suhu 100 oC selama 30 menit. Hasil 
pengukusan ini kemudian dihancurkan atau 
dilumatkan hingga menjadi pasta. Pasta 
kemudian dibekukan selama ±1 minggu 
pada suhu dibawah -7 oC. 

 
2.2 Pembuatan Roti Tawar 

(Modifikasi dari Sutomo, 2007) 
 
Bahan utama ditimbang sebanyak 

500 g yang terdiri atas campuran tepung 
terigu dan pasta labu kuning  (tepung terigu  
disubstitusi pasta labu kuning sesuai 
perlakuan yaitu 10% , 20%, 30% dan 
40%). Selanjutnya ditambahkan gula 5%, 
susu bubuk 1,6%, ragi roti 1,6%, bread 
improver 0,4%, bahan pengemulsi (0,5% 
dan 1%), dicampur sambil diaduk selama 5 
menit. Dimasukkan air hingga adonan 
menyatu ± 15 menit. Ditambahkan 
shortening (mentega) 20% dan garam 
1,2%, diaduk sampai kalis (tidak lengket 
ditangan). Setelah kalis adonan dibagi 
menjadi 2 bagian lalu dibulatkan. Setelah 
itu adonan difermentasi selama ± 20 menit 
pada suhu ruang (27-30 oC). Adonan yang 
sudah mulai mengembang dibuang gasnya 
dengan cara diulen kembali, lalu digulung 
dan dimasukkan ke dalam cetakan roti 
tawar yang telah diolesi shortening putih. 
Kemudian dilanjutkan dengan fermentasi 
kembali selama 90 menit di dalam proofer 
hingga adonan mengembang. Selanjutnya 
dilakukan pemanggangan dengan oven 

pada suhu 177 oC selama 50 menit. Setelah 
roti dikeluarkan dari oven, roti didinginkan 
pada suhu ruang. Roti tawar siap untuk 
dianalisis. 
 
2.3 Rancangan Percobaan 
 
 Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan rancangan acak kelompok 
(RAK) pola faktorial yang terdiri atas 2 
faktor yaitu persentase subtitusi sebagian 
tepung terigu dengan pasta labu kuning 
(R), yang terdiri atas 4 taraf yaitu                
R1 = 10%, R2 = 20%, R3 = 30%, dan     
R4 = 40%, dan konsentrasi pengemulsi (S) 
yang terdiri dari dua taraf yaitu S1 = 0,5% 
dan S2 = 1%. Setiap perlakuan dilakukan 3 
kali ulangan, sehingga diperoleh 24 satuan 
percobaan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Kadar Air 
 

Kadar air roti tawar yang diperoleh 
berkisar antara 28,70 – 31,52% dengan rata 
- rata 29,57%. Hasil analisis  ragam 
menunjukkan bahwa perlakuan terhadap 
persentase substitusi pasta labu kuning, 
perlakuan konsentrasi bahan pengemulsi 
serta interaksi antar perlakuan memberikan 
pengaruh tidak nyata (P > 0,05) terhadap 
kadar air roti tawar yang dihasilkan. 

Kadar air yang dihasilkan pada roti 
tawar ini telah sesuai dengan standar mutu 
roti tawar berdasarkan SNI No. 01-3840-
1995 yaitu kadar air maksimal 40%. 

 
3.2 Kadar Abu 

 
Kadar abu roti tawar yang diperoleh 

berkisar 1,53 – 2,02 % dengan rata-rata 
1,77 %. Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa perlakuan persentase subsitusi 
tepung terigu pasta labu kuning 
memberikan pengaruh sangat nyata 
(P≤0,01) terhadap kadar abu roti tawar, 
sedangkan perlakuan konsentrasi bahan 
pengemulsi dan interaksi antar perlakuan 
memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) 
terhadap kadar abu roti tawar. Pengaruh 
perlakuan persentase subsitusi pasta beku 
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labu kuning terhadap kadar abu roti tawar 
dapat dilihat pada Gambar 1 

 

 
Gambar 1. Pengaruh perlakuan persentase 

substitusi tepung terigu dengan 
past labu kuning terhadap kadar 
abu roti tawar (nilai yang dikuti 
dengan huruf yang sama 
menunjukkan perbedaan yang 
tidak nyata (P>0,05) BNT 0,01 = 
0,14, KK = 9,10 %. 

 
Hasil uji lanjut BNT0,01 menunjukkan 

bahwa perlakuan persentase substitusi 
pasta labu kuning sebesar 40% 
memberikan kadar abu tertinggi yang tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan 30% 
namun berbeda nyata dengan perlakuan 20 
dan 10%. Namun demikian, berdasarkan 
Gambar 1 terlihat adanya kecenderungan 
peningkatan kadar abu. Peningkatan kadar 
abu diduga terjadi karena kandungan 
(unsur) mineral dari labu kuning lebih 
tinggi dari terigu sehingga peningkatan 
substitusi akan meningkatkan  kadar abu. 
 
3.3 Kadar Betakaroten 
 
 Kadar betakaroten roti tawar yang 
diperoleh berkisar antara 460,55 – 890,90 
µg/g  dengan rata-rata 652,60 µg/g. Hasil 
analisis ragam kadar betakaroten 
menunjukkan bahwa perlakuan persentase 
substitusi tepung terigu dengan pasta  labu 
kuning memberikan pengaruh sangat nyata 
(P≤0,01), sedangkan perlakuan konsentrasi 
bahan pengemulsi serta interaksi antar 
perlakuan memberi pengaruh tidak nyata 
(P>0,05) terhadap kadar betakaroten roti 
tawar yang dihasilkan (Gambar 2). 

 
Gambar 2. Pengaruh perlakuan persentase 

substitusi tepung terigu dengan 
pasta labu kuning terhadap kadar 
betakaroten roti tawar (nilai yang 
dikuti dengan huruf yang sama 
menunjukkan perbedaan yang 
tidak nyata (P>0,05) BNT 0,01 = 
25,27, KK = 4,51%. 

 
Hasil uji lanjut BNT0,01  

menunjukkan bahwa perlakuan persentase 
substitusi tepung terigu dengan pasta labu 
kuning tertinggi terdapat pada substitusi 40 
% yang berbeda nyata dengan perlakuan 
lainnya. Gambar 2 memperlihatkan adanya 
peningkatan kadar betakaroten pada setiap 
penambahan pasta labu kuning. Hal ini 
disebabkan karena labu kuning 
mengandung sejumlah betakaroten 
sedangkan terigu tidak mengandung 
betakaroten (Hendrasty, 2003; Astawan, 
2006; Fang, 2008), dengan demikian jelas 
bahwa semakin meningkat substitusi terigu 
dengan pasta beku labu kuning maka akan 
meningkatkan kadar betakaroten. 

 
3.4 Rasio Pengembangan Adonan 
 

Hasil perhitungan rasio 
pengembangan adonan roti tawar yang 
disubstitusi sebagian menggunakan pasta 
labu kuning mempunyai nilai berkisar 
antara 54,87 – 63,35% dengan rata-rata 
59,17%. 

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa perlakuan persentase substitusi 
tepung terigu dengan pasta labu kuning dan 
interaksi antar perlakuan memberikan 
pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 
rasio pengembangan adonan, sedangkan 
perlakuan konsentrasi bahan pengemulsi 
memberikan pengaruh nyata (P≤0,05) 
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terhadap rasio pengembangan adonan roti 
tawar. Pengaruh perlakuan kosentrasi 
bahan pengemulsi terhadap rasio 
pengembangan adonan roti tawar dapat 
dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Pengaruh perlakuan konsentrasi 

bahan pengemulsi terhadap rasio 
pengembangan adonan roti tawar 
(nilai yang dikuti dengan huruf 
yang sama menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata 
(P>0,05) BNT 0,05 = 2,50, KK = 
6,82%. 

 
Hasil uji lanjut BNT0,05 menunjukkan 

bahwa konsentrasi bahan pengemulsi 1 % 
berbeda nyata dengan konsentrasi bahan 
pengemulsi 0,5 %. Gambar 3 menunjukkan 
bahwa rasio pengembangan adonan roti 
tawar pada 1 % lebih tinggi dibandingkan 
0,5 %, diduga semakin tinggi konsentrasi 
bahan pengemulsi maka tingkat 
pengembangan adonan akan semakin 
meningkat. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Desphade (2003) yang 
menyatakan bahwa bahan pengemulsi 
dapat meningkatkan kemampuan adonan 
dalam memerangkap gas. 
 
3.5 Volume Spesifik Roti Tawar 

Sesudah Pemanggangan 
 

Volume spesifik roti tawar sesudah 
pemanggangan berkisar antara 3,91 – 4,49 
cm3/g bahan dengan rata-rata 4,24 cm3/g 
bahan. Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa semua sumber keragaman yaitu 
perlakuan persentase substitusi tepung 
terigu dengan pasta labu kuning, perlakuan 
konsentrasi bahan pengemulsi serta 

interaksi antar perlakuan memberikan 
pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 
volume spesifik roti tawar yang dihasilkan. 
 
4.  KESIMPULAN 
 
1. Faktor persentase substitusi tepung 

terigu dengan pasta labu kuning 
berpengaruh sangat nyata terhadap 
kadar abu dan kadar betakaroten, dan 
berpengaruh tidak nyata terhadap 
kadar air, volume spesifik dan rasio 
pengembangan adonan roti tawar. 

2. Faktor konsentrasi pengemulsi 
berpengaruh nyata terhadap rasio 
pengembangan adonan roti tawar dan 
berpengaruh tidak nyata terhadap 
kadar air, kadar abu, kadar betakaroten 
dan volume spesifik roti tawar setelah 
pemanggangan. 

3. Faktor interaksi antara persentase 
substitusi tepung terigu dengan pasta 
labu kuning dan konsentrasi bahan 
pengemulsi memberikan pengaruh 
tidak nyata terhadap semua parameter 
yang diuji. 

4. Semakin tinggi persentase substitusi 
pasta  labu kuning yang digunakan, 
maka kadar betakaroten pada roti 
tawar semakin meningkat. Kadar 
betakaroten tertinggi terdapat pada 
persentase substitusi 40 %. 

5. Penggunaan bahan pengemulsi dengan 
konsentrasi 1 % menghasilkan rasio 
pengembangan adonan roti yang lebih 
tinggi. 

  
5. SARAN 
 

Perlu dilakukan penelitian 
eksperimental lainnya untuk mengkaji 
lebih lanjut faktor utama dan interaksinya 
terhadap kualitas roti tawar yang dihasilkan 
serta mengkonfirmasi karakteristik roti 
tawar  terbaik. 
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