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ABSTRACT
Rice is the staple food of about 90% Indonesian people that contributed to 50% of
carbohydrate requirement. The objectives of this research were to determine the weight
loss, moisture content, density, texture, carbohydrate, colour and flavor of brown rice,
polished rice I, and polished rice II packaged by modified atmosphere packaging (MAP).
Experimental-descriptive method with 2 factors was used in this research. First factor
was types of rice (brown rice, polished rice I, and polished rice II) and second factor was
gas composition (99.56% CO2, 100% N2; and normal atmosphere 78% N2, 20.8% O2,
0.03% CO2, and 1.17% other gasses). The packaging material was polyethylene 0.08
mm in thickness. Each treatment was replicated three times. The results showed that
storage with N2 can reduced weight loss, moisture content, and density. On the other
hand, texture, carbohydrate, color and flavor of brown rice, polished rice I, and polished
rice II were relatively stable. Storage with CO2 keep the low moisture content of rice.
MAP of all types of rice was better tan normal atmosphere storage.
Keywords: brown rice, polished rice, CO2, N2, modified atmosphere packaging
PENDAHULUAN

sangat baik jika digunakan dalam penyimpanan.
Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui perubahan susut berat, kadar air,
densitas, tekstur, karbohidrat, warna dan
aroma selama penyimpanan beras pecah
kulit, beras sosoh I, dan beras sosoh II
dengan cara MAP.

Penyimpanan gabah atau beras saat
ini masih banyak menggunakan teknologi
yang konvensional. Salah satunya yaitu
penyimpanan di udara terbuka atau dikemas dengan karung goni tanpa pelapis
apapun, sehingga beras yang sudah pecah
kulitnya ataupun beras giling akan mengalami kerusakan struktur fisik dan kimiawi
akibat reaksi oksidasi. Jika kelembapan
udaranya tinggi maka beras akan cepat
terserang penyakit gudang yaitu munculnya bintik kehitam-hitaman disertai munculnya kapang.
Untuk mengatasi hal tersebut perlu
dilakukan penyimpanan dengan menggunakan pengemasan atmosfir termodifikasi
(MAP, Modified Atmosphere Packaging)
yaitu penyimpanan dengan menggunakan
gas nitrogen 100% dan gas karbondioksida 99,56%. Nitrogen adalah gas yang
inert atau netral terhadap bahan dan dapat
mencegah tumbuhnya kapang sehingga

BAHAN DAN METODE
Alat dan bahan
Alat-alat yang digunakan adalah
timbangan, oven, brazilian test, gelas
ukur, termometer, suntikan, stopwatch,
kantong plastik, cawan, sealer, dan
tabung berisi gas N2 dan CO2
Bahan yang digunakan adalah plastik
polietilen ketebalan 0,8 mm, gas CO2 dan
N2, beras pecah kulit, beras sosoh I,
beras sosoh II jenis padi Serang yang
diperoleh dari Desa Ngumpul, Kec.
Jogoroto, Kab. Jombang. Beras yang
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digunakan dipilih adalah yang berukuran
seragam dan utuh.

penyimpanan dengan N2 secara berurutan sebesar 0,048, 0,065, dan 0,078%.
Grafik perubahan susut berat pada beras
pecah kulit beras sosoh I dan beras sosoh
II selama penyimpanan ditunjukkan pada
Gambar 1, 2, dan 3.

Metode penelitian
Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan dua variasi
perlakuan. Perlakuan pertama adalah
kemasan penyimpanan (M) yaitu: M1 =
Beras Pecah Kulit, M2 = Beras sosoh I
dan M3 = Beras sosoh II. Perlakuan kedua
adalah komposisi gas (K), terdiri dari tiga
macam, yaitu K1 = 99,56% CO2, K2 = 100%
N2, K3 = Atmosfer Normal.
Prosedur penelitian
Bahan baku yang berupa beras pecah kulit, beras sosoh I (penyosohan satu
kali), dan beras sosoh II (penyosohan dua
kali) ditimbang sebanyak 200 g. Kemasan
plastik kosong (vacuum) dikemas dengan
sealer. Kemasan plastik yang telah dikemas dilubangi dengan cara digunting di
bagian pojok kemasan sesuai dengan besar diameter corong pemasukan. Selang
tabung gas CO2 atau N2 dimasukkan ke
dalam kemasan plastik polietilen dengan
ketebalan 0.8 mm melalui corong yang disertai dengan klep karet, agar udara dari
luar tidak masuk kedalam kemasan. Kran
tabung gas CO2 atau N2 dibuka untuk memasukkan 99.56% gas CO2 atau 100%N2
ke dalam kemasan. Beras yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam kemasan.
Lubang masukan dipegang agar udara dari
luar tidak masuk kedalam kemasan, ditutup dengan merekatkan bagian plastik
yang terlubangi dengan sealer. Kemasan
disimpan selama 60 hari. Pengamatan
susut berat, kadar air, Aw, densitas, tekstur, karbohidrat, warna beras, dan aroma
pada beras pecah kulit, beras sosoh I, dan
beras sosoh II dilakukan tiap 15 hari.

Gambar 1. Susut berat beras pecah kulit

Gambar 2. Susut berat beras sosoh I

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 3. Susut berat beras sosoh II

Susut Berat
Susut berat beras pecah kulit, beras
sosoh I dan beras sosoh II pada hari ke60 yang tertinggi adalah pada penyimpanan dengan CO2 secara berurutan sebesar
0,17, 0,19, dan 0,29% dan terendah pada

Penyimpanan beras pecah kulit, beras sosoh I, dan beras sosoh II menggunakan gas CO2 memiliki nilai susut berat
yang tertinggi. Beras pecah kulit dengan
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menggunakan CO2 pada hari ke-30 kondisi kemasan masih dalam keadaan
vakum. Kondisi vakum ini disebabkan
adanya proses penyerapan gas O2 oleh
bahan (beras) sehingga ketersediaan O2
berkurang. Pada saat respirasi terjadi
pembentukan CO2 di dalam kemasan,
sehingga kadar CO2 dalam kemasan
sangat tinggi.
Menurut
Nurgani
(2005)
pada
umumnya bahan hasil pertanian setelah
dipanen masih melakukan proses respirasi
serta metabolisme lain sampai bahan tersebut menjadi rusak dan proses kehidupan berhenti.
Sifat gas karbondioksida
sendiri juga mudah larut dalam bahan
pertanian.
Menurut Ranken (1993) karbondioksida dapat larut pada produk makanan
sesuai dengan kadar vakum tertentu dan
pada suhu rendah, sehingga dapat mengubah bentuk kemasan. Persentase karbondioksida tinggi mencegah pertumbuhan mikrob, khususnya pada temperatur
dingin dan juga mengurangi pH pada
produk makanan (Mannaperuma et al,
1989).
Penyimpanan beras pecah kulit, beras sosoh I, dan beras sosoh II menggunakan gas N2 memiliki nilai susut berat
yang terendah, karena tidak adanya pengaruh gas terhadap bahan, dimana sifat
gas N2 yang inert (netral) terhadap bahan
makanan. Menurut Parry (1993) nitrogen
dapat bertindak sebagai filler atau pengisi
dan mencegah kerusakan bahan pangan
dalam kemasan yang dapat mengabsorbsi
CO2 dan gas inert yang tingkat kelarutannya dalam air dan lemak sangat rendah.
Selain itu, nitrogen tidak akan menimbulkan efek samping pada produk bila digunakan dalam konsentrasi tinggi. Menurut
Ranken (1993) nitrogen dapat digunakan
enzim dengan konsentrasi 100%, artinya
tanpa campuran gas-gas lainnya, dikarenakan sifatnya yang netral terhadap produk.

nyimpanan. Kadar air beras pecah kulit
pada hari ke-60 yang tertinggi adalah
pada penyimpanan dengan N2 sebesar
11,81% dan terendah pada atmosfer normal sebesar 11,52%. Kadar air beras
sosoh I dan beras sosoh II tertinggi pada
penyimpanan atmosfer normal berturutturut 11,72 dan 11,89% dan terendah pada penyimpanan dengan CO2 sebesar
11,42 dan 11,60%. Grafik perubahan kadar air pada beras pecah kulit dan beras
sosoh I selama pe-nyimpanan ditunjukkan
pada Gambar 4 dan 5.

Gambar 4. Kadar air beras pecah kulit

Gambar 5. Kadar air beras sosoh I
Menurut Juliano (1972), kehilangan
viabilitas pada padi bersekam dan padi
tanpa sekam yang disimpan tertutup
selama empat tahun dalam gas karbondioksida atau udara biasa dapat ditekan
serendah mungkin asal saja kandungan air
benihnya lebih rendah dari 13%. Penyimpanan dengan karbondioksida sedikit
lebih menguntungkan dibanding dengan
udara biasa. Padi yang dikeringkan hingga

Kadar Air
Kadar air setelah penyimpanan cenderung menurun dibanding sebelum pe179
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berkadar air 5% dan disimpan tertutup
dalam gas nitrogen, berdaya kecambah
99% dapat disimpan selama delapan tahun, tetapi bila disimpan dengan kadar air
13%, semua benihnya mati (Wimberley,
1983). Benih berkadar air 5% maupun
13% akan kehilangan semua viabilitasnya
bila disimpan tertutup dalam karbondioksida, udara biasa atau hampa udara.

yang tetap atau pada suhu dan kelembaban nisbi yang tetap (Syarif dan Halid,
1993). Suatu bahan berada dalam keadaan
seimbang dengan kondisi sekelilingnya
bila laju kehilangan air dari bahan menuju
kondisi sekeliling (atmosfer) adalah sama
dengan laju air yang dapat dari udara
sekelilingnya (Brooker et al, 1992).
Densitas
Densitas pada akhir penyimpanan
cenderung menurun dibanding sebelum
penyimpanan. Densitas dari beras pecah
kulit, beras sosoh I dan beras sosoh II
pada hari ke-60 yang tertinggi adalah
pada penyimpanan dengan CO2 secara
3
berurutan sebesar 0.797 g/cm , 0.764
3
3
g/cm , dan 0.757 gr/cm , dan terendah
pada penyimpanan dengan N2 secara
3
berurutan sebesar 0.763 g/cm , 0.755
3
3
g/cm dan 0.737 g/cm . Grafik perubahan
densitas pada beras pecah kulit, beras
sosoh 1 dan beras sosoh 2
selama
penyimpanan ditunjukkan pada Gambar 7,
8, dan 9.

Kadar Air Keseimbangan
Hasil analisis perubahan kadar air
keseimbangan terhadap RH pada beras
selama penyimpanan atmosfer normal dapat ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar
6.
Tabel 1. Data kadar air keseimbangan
pada penyimpanan atmosfer normal
RH (%)

BPK

BS I

BS II

70

12,38

12,80

13,02

68

12,25

12,67

12,96

68

12,19

12,54

12,78

65

12,12

12,37

12,59

64

11,95

12,19

12,44

Keterangan: BPK = beras pecah kulit, BS I = beras
sosoh I, BS II = beras sosoh II

Gambar 7. Densitas beras pecah kulit

Gambar 6. Kadar air keseimbangan beras
selama penyimpanan pada atmosfer normal
Kadar air keseimbangan (Me) untuk
beras pecah kulit adalah 8,78%, beras
sosoh I adalah 7,66%, dan beras sosoh II
adalah 7,84%. Kadar air keseimbangan
adalah kadar air minimum yang dapat dikeringkan dibawah kondisi pengeringan

Gambar 8. Densitas beras sosoh I
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Gambar 9. Densitas beras sosoh II

Gambar 11. Kekerasan tekstur beras sosoh I

Densitas beras pada berbagai perlakuan penyimpanan beras sosoh II menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada beras sosoh II karena lapisan pericarp
sudah tidak ada maka nilai densitas dari
beras sosoh II rendah.
Kekerasan Tekstur
Kekerasan tekstur pada akhir penyimpanan cenderung menurun dibanding
sebelum penyimpanan. Kekerasan tekstur
dari beras pecah kulit, beras sosoh I dan
beras sosoh II pada hari ke-60 yang tertinggi adalah pada penyimpanan dengan
N2 secara berurutan sebesar 161,88,
164,10, 102,61 mm/g.detik, dan terendah
pada penyimpanan dengan atmosfer
normal secara berurutan 191,07, 186,23,
dan 184,20 mm/g.detik. Grafik perubahan
kekerasan tekstur pada beras pecah kulit,
beras sosoh I dan beras sosoh II selama
penyimpanan ditunjukkan pada Gambar
10, 11, 12.

Gambar 10.
pecah kulit

Kekerasan

tekstur

Gambar 12. Kekerasan tekstur beras sosoh II
Kekerasan tekstur beras pecah kulit
pada berbagai kondisi penyimpanan lebih
baik daripada beras sosoh I dan II. Hal ini
dikarenakan pada beras pecah kulit masih
terdapat selaput pelindung yang disebut
pericarp, juga sering disebut silver skin
(kulit perak) yang terdiri dari 3 lapisan
yaitu epicarp, mesocarp dan cross layer,
sehingga meskipun disimpan lama, tekstur
beras masih keras.
Karbohidrat
Kandungan karbohidrat pada akhir
penyimpanan cenderung menurun dibanding sebelum penyimpanan. Kandungan
karbohidrat dari berat beras pecah kulit,
beras sosoh 1 dan beras sosoh 2 pada
hari ke-60 yang tertinggi adalah pada
penyimpanan dengan N2 secara berurutan
sebesar 78,23, 80,06, dan 80,34% serta
terendah pada penyimpanan dengan atmosfer normal secara berurutan sebesar
77,79, 79,25, dan 79,37%. Grafik perubahan kadar karbohidrat pada beras pe-

beras
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cah kulit, beras sosoh I dan beras sosoh II
selama penyimpanan ditunjukkan pada
Gambar 13, 14, dan 15.

Gambar 16. Aroma beras pecah kulit

Gambar 13. Kadar karbohidrat beras pecah kulit

Gambar 17. Aroma beras sosoh I

Gambar 14. Kadar karbohidrat beras sosoh I

Gambar 18. Aroma beras sosoh II
Secara keseluruhan panelis lebih
menyukai aroma beras sosoh II yang cenderung lebih berbau segar (tidak apek)
dibanding dengan beras pecah kulit dan
beras sosoh I.
Gambar 15. Kadar karbohidrat beras sosoh II

Warna
Grafik perubahan warna beras
pecah kulit, beras sosoh I dan beras
sosoh II ditunjukkan pada Gambar 19, 20
dan 21.

Uji Organoleptik
Aroma
Grafik perubahan aroma beras
pecah kulit, beras sosoh I dan beras
sosoh II ditunjukkan pada Gambar 16, 17
dan 18.
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perubahan antara beras pecah kulit, beras
sosoh I, dan beras sosoh II selama penyimpanan. Beras pecah kulit selama penyimpanan paling sedikit mengalami penyusutan jika dikemas dengan N2. Penyimpanan beras sosoh I dengan CO2
menghasilkan beras dengan kadar air
terendah. Penyimpanan MAP menghasilkan tekstur yang lebih baik dibandingkan
penyimpanan atmosfir normal. Dari segi
organoleptik beras sosoh II lebih disukai
dibandingkan beras pecah kulit dan beras
sosoh II selama penyimpanan.

Gambar 19. Warna beras pecah kulit
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Gambar 20. Warna beras sosoh I

Gambar 21. Warna beras sosoh II
Secara keseluruhan panelis lebih
menyukai warna beras sosoh II yang
cenderung lebih putih dibanding dengan
beras pecah kulit dan beras sosoh I.
SIMPULAN
Penyimpanan beras dengan menggunakan MAP dapat memperbaiki karakteristik beras dibandingkan penyimpanan
atmosfir normal.
Terdapat perbedaan
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