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PENGARUH PROPORSI SAWUT MOCAF DAN BERAS C4 TERHADAP
BEBERAPA KOMPONEN MUTU NASI SAWUT

Moh. Sabri , Baiq Rien Handayani dan M. Abbas Zaini
ABSTRACT
Beras merupakan makanan pokok rakyat Indonesia, beras biasanya dimasak menjadi
nasi. Kebutuhan dan ketersediaan beras di Indonesia masih mengimpor dari negara lain.
Salah satu alternatif mengurangi kebutuhan terhadap beras adalah penggunaan karbohidrat
lain. Sumber karbohidrat lain yang diproduksi dalam jumlah besar di NTB terutama di
Kabupaten Lombok Utara (KLU) adalah ubi kayu.Ubi kayu merupakan komoditas tanaman
pangan ketiga di Indonesia setelah padi dan jagung. Sawut mocaf adalah salah satu produk
olah (setengah jadi) dari parutan ubi kayu yang difermentasi. Mengingat sawut mocaf
mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga memungkinkan untuk diolah menjadi
campuran nasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui proporsi sawut
mocaf dan beras C4 yang tepat yang dapat diterima dari berbagai aspek komponen mutu baik
fisik, kimia dan organoleptik terhadap mutu nasi sawut yang dihasilkan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) menggunakan satu faktor dan dua aras yaitu sawut mocaf
(0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%) dan beras C4 (100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 0%).
Sehingga diperoleh enam kombinasi perlakuan dan setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali
sehingga diperoleh 18 unit sampel. Apabila terdapat perbedaan yang nyata diantara perlakuan
maka data diuji dengan BNJ pada taraf nyata 5%. Parameter yang diamati dalam penelitian
ini meliputi kadar air, kadar pati, kadar abu, tekstur, aroma, rasa, warna dan kepulenan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi sawut mocaf dan beras C4 yang
berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap adar air, kadar abu, kadar pati, tekstur,
aroma, rasa, warna dan kepulenan. Proporsi sawut mocaf 40% dan beras C4 60%
memberikan hasil nasi sawut yang terbaik dengan kadar air 27,48%, kadar abu 0,16% dan
kadar pati 38,75% dengan tingkat kesukaan (hedonik) panelis terhadap tekstur (agak suka),
aroma (netral), rasa (netral), warna (netral) dengan tingkat kepulenan (netral) yang diterima
oleh panelis.

Kata kunci: sawut mocaf, beras C4 dan nasi sawut.
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THE EFFECT OF SHREDDED MOCAF AND RICE C4 PROPORTION ON
THE QUALITY OF “RICE SAWUT”
Moh. Sabri, Baiq Rien Handayani dan M. Abbas Zaini.
ABSTRACT
Rice is a staple food of Indonesian. The availability of rice is really depending
on import from other countries. The use of an alternative of carbohydrate source
might be possible to reduce dependence on rice. Cassava is one of carbohydrate
source which have been cultivated intensively in large area in North Lombok, West
Nusa Tenggara. In addition, cassava is the third food source following rice and corn.
Shredded mocaf is an intermediate raw material produced by shredding the cassava
and continuing by fermenting process. Due to high content of carbohydrate,
producing of rice sawut might be potential. The purpose of this study was to
determine the effect of proportion of shredded mocaf and rice C4 on the quality of
rice sawut.
The method used was an experimental method using completely randomized
design with single factor with treatment combination of shredded mocaf: rice
proportion as follow: (0:100, 20:80, 40:60, 60 :40, 80:20 and 100:0 %). Each
treatment was repeated 3 times to obtain 18 units of treatments. Significant difference
was determined using HSD at 5 % significant level. Parameters observed in this study
were water content, starch content, ash content and organoleptic parameters including
texture, flavor (aroma and taste), color and fluffier.
The result showed that the proportion of shredded mocaf and rice C4 has
significant effect on the quality of rice sawut. The proportion of shredded mocaf : rice
C4 (40 %: 60%) indicated the best quality with water content (27.48%), ash content
(0.16 %), starch content (38.75 %) with the level of hedonic preference of panelist
for texture (kind like), aroma (neutral), taste (neutral), color (neutral), and neutral
level for the fluffier .

Keywords: shredded mocaf, rice C4 and rice sawut

3

berdampak langsung terhadap perubahan

BAB I

iklim

PENDAHULUAN

yang

menguntungkan

bagi

makhluk hidup. Kondisi ini berdampak

Latar Belakang

terhadap

Beras merupakan bahan pangan pokok
yang sangat strategis dalam tatanan
kehidupan

dan

usaha

tani.

Akibat

langsung yang dirasakan dari perubahan
iklim yang sekarang terjadi antara lain

pangan

perkembangan organisme pengganggu

nasional. Kekurangan beras dianggap

tanaman (OPT), kekeringan dan banjir.

sebagai ancaman terhadap stabilitas

Kondisi iklim selama ini sulit di prediksi

ekonomi

sehingga

sehingga menimbulkan kerugian yang

kebijakan ketahanan pangan sering

cukup besar baik terhadap penurunan

direduksi sebagai upaya pencapaian

produksi

ketahanan

(Suryana

Keadaan ini diperparah dengan semakin

2007). Oleh karena itu, di satu sisi

tingginya harga bahan pangan termasuk

produksi beras terus dipacu untuk

beras yang menyebabkan akses ke

memenuhi permintaan yang semakin

pangan

meningkat,

2010).

dan

ketahanan

pola

politik

pangan beras

di

sisi

lain

terdapat

tantangan berupa berkurangnya luas
lahan sawah produktif, persaingan
kebutuhan air untuk tanaman padi dan
industri,

perubahan

iklim

dan

produktivitas varietas unggul yang
makin menurun (Thahir, 2010).

dan

semakin

pendapatan

terbatas

petani.

(Afrianto,

Produksi beras pada tahun
2000 sebesar 32,63 juta ton bersumber
dari areal lahan sawah di Jawa dan
Bali (54,2%), sawah di luar Jawa dan
Bali (40,7%), dan lahan kering atau
padi ladang (5,1%). Sementara itu

Di Indonesia perubahan iklim

kebutuhan dan ketersediaan konsumsi

adalah datangnya musim kemarau yang

beras mencapai 36,0 juta ton yang

berkepanjangan,

menyebabkan

dialokasikan untuk konsumsi segera

Dampak

(83,5%) dan cadangan (16,5%). Oleh

terjadinya

yang

kekeringan.

kekeringan menjadi ancaman kegagalan
panen tanaman bahan pangan (Bustanil,
2003). Akibat perusakan lingkungan

karena itu pada tahun tersebut terdapat
ketergantungan

kebutuhan

dan
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ketersediaan konsumsi beras sekitar

adalah penggunaan karbohidrat lain.

3,38 juta ton. Salah satu upaya

Sumber

mengurangi ketergantungan kebutuhan

diproduksi dalam jumlah besar di NTB

dan

beras,

dibeberapa

pemerintah mengimpor beras sebanyak

Kabupaten

2,0 juta ton (BPS, 2000). Keadaan

adalah ubi kayu. Luas areal tanaman

seperti ini yang menyebabkan semakin

singkong di Kabupaten Lombok Utara

tingginya

terutama di Kecamatan Bayan Desa

ketersediaan

harga

Masyarakat

konsumsi

bahan

ekonomi

pangan.

lemah

karbohidrat

lain

kabupaten
Lombok

yang

terutama

Utara

(KLU)

yang

Akar-akar dan Sukadana adalah sekitar

terkena dampak paling besar dari

500 Ha, dengan luas areal yang terus

perubahan iklim dan kenaikan harga

bertambah.

bahan pangan pokok termasuk beras.

2011),

Menurut

KLU

(BPS

terutama

NTB,

kecamatan

bayan memproduksi ubi kayu rata-rata
Subandi, Ismail dan Hermanto
(1998),

menyebutkan

bahwa

kebutuhan akan pangan karbohidrat
yang

semakin

meningkat

akibat

pertumbuhan penduduk sulit dipenuhi
dengan hanya mengandalkan produksi
padi, mengingat terbatasnya sumber
daya terutama lahan dan irigasi. Untuk

132,75

Kw/Ha

dengan

produksi

14.297 ton dari areal luas panen 1.077
Ha, dengan luas areal yang terus
bertambah. Areal tanaman singkong
juga ditemukan di Kabupaten Lombok
Timur di Desa Ijo Balit Kecamatan
Labuan Haji dengan luas areal ± 500
Ha.

mencukupi kebutuhan makanan pokok,
perlu dilakukan diversifikasi pangan

Data Badan Pusat Statistik

Hal

(2008) menunjukkan produksi ubi

tersebut dilakukan untuk mengurangi

kayu tahun 2003 sebesar 18,4 juta ton,

ketergantungan masyarakat terhadap

meningkat menjadi hampir 20 juta ton

makanan pokok tunggal beras.

pada tahun 2007.

khususnya

makanan

pokok.

Hingga saat ini

belum ada data yang sesuai untuk
Salah

satu

alternatif

proporsi penggunaan sawut mocaf

mengurangi kebutuhan terhadap beras

untuk mengurangi penggunaan beras.

5

Dari hasil penelitian Jairani (2010)

Sawut

menunjukkan bahwa berdasarkan uji

terhadap

organoleptik terhadap warna, aroma,

Mutu Nasi Sawut.

Mocaf

disukai

panelis

dan

Beras 70%. Program promosi

produk

mocaf

oleh

Handayani,

Ridwan,

Syarifuddin

(2012)

memperlihatkan

C4

Komponen

BAB II

adalah

perbandingan Tepung Ubi Jalar 30%

Beras

Beberapa

rasa, dan tekstur, nasi ubi jalar yang
paling

dan

TUJUAN DAN KEGUNAAN
PENELITIAN
Tujuan Penelitian

Yuliarti

Penelitian ini bertujuan untuk

bahwa

mengkaji dan mengetahui proporsi

proporsi hingga proporsi 75% sawut

sawut singkong dan beras yang tepat

mocaf dan 25% beras masih bisa

yang dapat diterima dari berbagai

diterima oleh kelompok binaan di

aspek komponen mutu baik fisik,

Bayan, akan tetapi penerimaan ini

kimia dan organoleptik terhadap mutu

masih dalam penilaian organoleptik,

nasi sawut yang dihasilkan.

karena

belum

dan

pernah

dilakukan

penelitian pemanfaatan sawut mocaf
sebagai salah satu pangan pengganti
beras. Sawut mocaf sangat berpotensi
untuk digunakan sebagai alternatif
pengganti beras jika digunakan dalam
proporsi yang tepat. Hingga saat ini
data

proporsi

penggunaan
terbatas.

yang

sawut

Oleh

tepat

dalam

mocaf

sangat

karena

itu,

untuk

mengurangi ketergantungan terhadap
beras

tanpa mengesampingkan sifat

sensorisnya, maka perlu dilakukan
penelitian tentang Pengaruh Proporsi

Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1) Untuk mendapatkan proporsi sawut
mocaf dan beras yang tepat untuk
menghasilkan nasi sawut dengan
mutu terbaik.
2) Mengembangkan potensi ubi kayu
yang ada di NTB dan menjadikan
ubi kayu sebagai sumber pangan
pengganti

beras

yang

membantu

masyarakat

kelompok ekonomi lemah.

dapat
terutama
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3) Sebagai

bahan

informasi

bagi

Parameter Penelitian

peneliti yang berminat untuk kajian

Parameter

yang

diamati

dalam

mutu nasi sawut lebih lanjut.

penelitian ini yaitu sifat kimia yang
meliputi kadar air, kadar pati dan

Hipotesis

kadar abu, serta sifat organoleptik

Untuk

mengarahkan

dan

melancarkan jalannya penelitian ini
maka

diajukan

hipotesis

yang meliputi tekstur, aroma, rasa,
warna dan kepulenan nasi sawut.

bahwa

proporsi 60 % sawut mocaf dan 40 %

Analisis Data
Rancangan

beras C4 memberikan komponen mutu

percobaan

yang

digunakan adalah Rancangan Acak

nasi sawut terbaik.

Lengkap (RAL) menggunakan satu
BAB III

faktor

atau

faktor

tunggal

yaitu

perbandingan antara rasio sawut mocaf

METODELOGI

dengan beras C4 yang terdiri dari dua

Bahan
Bahan-bahan

yang

akan

digunakan dalam penelitian ini adalah
sawut mocaf, beras C4, air, aquades,
10 mg glukosa, reagensia Nelson dan
reagensia

Arsenomolybdat,

H2SO4,

C uSO, Zn, NaOH 45%, HCl 25%, HC

aras yaitu sawut mocaf (0%, 20%,
40%, 60%, 80%, 100%) dan beras C4
(100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 0%),
kedua aras dikombinasikan sehingga
diperoleh enam perlakuan. Masingmasing perlakuan tersebut diulang
sebanyak 3 kali hingga diperoleh 18

0, 1N dan indikator pp.

unit percobaan. Data hasil pengamatan
dianalisa

Metode
Metode yang digunakan dalam

dengan

analisa

ragam

(Analysis of varience) pada taraf nyata

metode

5%. Bila terdapat perlakuan yang beda

eksperimental dengan percobaan di

nyata maka dilanjutkan dengan uji

Laboratorium.

BNJ pada taraf nyata 5% (Hanafiah,

penelitian

ini

adalah

2005 ).
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BAB IV

Dari

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian

gambar

1

di

atas

memperlihatkan bahwa kadar air nasi
sawut

semakin

dengan

meningkat

bertambahnya

seiring

persentase

dan analisis pengamatan yang terbatas

sawut mocaf yang digunakan. Hal ini

pada

serta

disebabkan karena banyaknya air yang

dihubungkan dengan beberapa teori

dapat diserap oleh sawut mocaf.

yang

dapat

Kemampuan sawut mocaf yang dapat

sebagai

menyerap air ini dipengaruhi oleh

lingkup

penelitian

mendukung

dikemukakan

maka

pembahasan

berikut :

proses fermentasi dalam pembuatan
sawut mocaf. Menurut Sulistyo (2011),

Kadar Air

proses fermentasi mocaf menyebabkan
Perlakuan

proporsi

sawut

terjadinya pembebasan granula pati

mocaf dan beras C4 yang berbeda

pada ubi kayu, sehingga akan terjadi

memberikan pengaruh yang berbeda

perubahan karakteristik dari mocaf

nyata terhadap kadar air nasi sawut.

yang dihasilkan yakni berupa naiknya

Hubungan proporsi sawut mocaf dan

viskositas, kemampuan gelasi, daya

beras C4 terhadap parameter kimia

rehidrasi dan kemudahan melarut.

kadar air nasi sawut dapat dilihat pada

Tingginya daya rehidrasi sawut mocaf

gambar 1 berikut :

yang menyebabkan tingginya kadar air

Rata-rata Kadar Air
(%)

nasi sawut disebabkan karena produksi
1 kilogram sawut mocaf berasal dari ±

40

4 kilogram singkong segar, sehingga

30
20

dalam

10
0
0%+100% 20%+80% 40%+60% 60%+40% 80%+20% 100%+0%

Proporsi Sawut Mocaf dan Beras C4

Gambar 1. Grafik Pengaruh Proporsi
Sawut Mocaf dan Beras
C4 terhadap Beberapa
Kadar Air Nasi Sawut

proses

sebelum

perendaman

pemasakan

akan

sawut
terjadi

rehidrasi sampai dengan ± 4 kali lipat
dari berat sawut semula.
Dengan

demikian

semakin

tinggi proporsi sawut mocaf maka
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akan semakin meningkat kadar air nasi

pada perlakuan proporsi sawut mocaf

sawut. Kadar air tertinggi diperoleh

dan beras C4 (0% + 100%) sebesar

pada perlakuan sawut mocaf dan beras

0,187% dan nilai kadar abu terendah

C4

pada

(100% + 0%) yaitu sebesar

perlakuan

proporsi

proporsi

34,99% dan nilai kadar air terendah

sawut mocaf dan beras C4 (100% +

pada perlakuan sawut mocaf dan beras

0%) sebesar 0,115%.

C4 (0% + 100%) yaitu sebesar 23,3%.

Kadar

abu

mencerminkan

kadar unsur-unsur anorganik yang

Kadar Abu

Perlakuan

proporsi

sawut

mocaf dan beras C4 yang berbeda
memberikan pengaruh yang berbeda
nyata terhadap kadar abu nasi sawut.
Hubungan proporsi sawut mocaf dan
beras C4 terhadap parameter kimia
kadar abu nasi sawut dapat dilihat pada

merupakan kandungan mineral suatu
bahan

(Winarno,

2005).

Menurut

Gebhardt, Susan dan Thomas (2002),
dalam beras mengandung mineral
seperti
thiamin,

kalsium,

besi,

ribo-flavin

potasium,

dan

niasin

sedangkan kandungan mineral pada
mocaf yaitu kalsium (Aisman, Lukman

gambar 2 berikut :

dan Sari, 2012). Winarno (2005),
menjelaskan bahwa unsur mineral juga
Rata-rata
Kadar Abu (%)

0,2

dikenal sebagai kadar abu, sehingga
kandungan mineral dalam beras C4
dan sawut mocaf tersebut berpengaruh

0
0%+100%

20%+80%

40%+60%

60%+40%

80%+20%

100%+0%

Proporsi Sawut Mocaf + Beras C4

besar terhadap kadar abu nasi sawut.

Gambar 5. Grafik Pengaruh Proporsi
Sawut Mocaf dan Beras
C4 terhadap Beberapa
Kadar Abu Nasi Sawut

Winarno (2005), menyatakan bahwa

Dari gambar 2, terlihat bahwa

dari bahan organik dan air. Sisanya

semakin besar proporsi sawut mocaf
semakin menurun kadar abu nasi
sawut. Kadar abu tertinggi diperoleh

sebagian besar bahan makanan yaitu
sekitar 96% terdiri dari bahan terdiri

terdiri dari unsur-unsur mineral.
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kadar

padatan

terlarut

Rata-rata Kadar Pati
(%)

Hal ini didukung juga dengan
termasuk

kandungan mineral tergantung dari
kadar

pelarut

penelitian
meskipun

bahan

(air).

Hasil

menunjukkan
ada

perberbedaan

digunakan.

40
20
0
0%+100% 20%+80% 40%+60% 60%+40% 80%+20% 100%+0%

Proporsi Sawut Mocaf dan Beras C4

yang

air dengan meningkatnya proporsi
yang

60

bahwa

nyata tetapi terjadi peningkatan kadar

sawut

80

Sehingga

Gambar 3. Grafik Pengaruh Proporsi
Sawut Mocaf dan Beras
C4 terhadap Beberapa
Kadar Pati Nasi Sawut

diduga semakin tinggi kadar air maka

Dari gambar 3 dapat dilihat

semakin rendah kadar mineral atau

bahwa semakin sedikit proporsi beras

abu.

C4 dan semakin banyak proporsi
sawut mocaf maka kadar pati nasi

Kadar Pati

sawut

semakin

meningkat.

Peningkatan kadar pati nasi sawut
Pengaruh proporsi sawut mocaf
dan

beras

C4

yang

berbeda

memberikan pengaruh yang berbeda
nyata terhadap kadar pati nasi sawut.
Hubungan pengaruh proporsi sawut
mocaf

dan

beras

C4

terhadap

parameter kimia kadar pati nasi sawut
dapat dilihat pada gambar 3 berikut :

dapat disebabkan karena kadar pati
mocaf

lebih

(Anonim,

tinggi

2013),

yaitu

87%

dibandingkan

dengan kadar pati beras 80% (Sunarsi,
Sugeng, wahyuni dan widiarti, 2011).
Sehingga dengan semakin banyak
proporsi sawut mocaf dan semakin
sedikit proporsi beras C4 maka akan
menyebabkan peningkatan kadar pati
nasi sawut.
Tekstur
Pengaruh proporsi sawut mocaf
dan

beras

C4

yang

berbeda
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memberikan pengaruh yang berbeda

100% dan memperoleh nilai berturut-

nyata terhadap organoleptik tekstur

turut yaitu 3,3 ; 2,9 dan 2,2 yang

nasi sawut. Hubungan proporsi sawut

berarti disukai oleh panelis.

mocaf

dan

beras

C4

terhadap

organoleptik tekstur nasi sawut dapat
terlihat pada gambar 4 berikut :

perbedaan yang nyata antar perlakuan
terhadap tekstur nasi sawut, namun
antar

5
Skor
Tekstur

Dari grafik dapat dilihat adanya

4

perlakuan

tersebut

perlakuan-perlakuan

3
2

terdapat

yang

tidak

berbeda nyata yang disebabkan karena

1

walaupun terjadi perbedaan

0

tekstur

0%+100% 20%+80% 40%+60% 60%+40% 80%+20% 100%+0%

Proporsi Sawut Mocaf + Beras C4

antar perlakuan, namun proporsi sawut

Gambar 4. Grafik Hubungan Proporsi
Sawut Mocaf dan Beras C4
terhadap Skor Tekstur Nasi
Sawut
Dari gambar 4 di atas terlihat
bahwa semakin tinggi proporsi sawut

mocaf yang digunakan pada lingkup
penelitian ini tidak terlalu tinggi
sehingga menyebabkan tekstur nasi
sawut yang berdekatan antar perlakuan
tidak berbeda nyata.

mocaf yang ditambahkan maka akan

Perlakuan 60% + 40%, 80% +

semakin menurun kesukaan panelis

20% dan 100% + 0%

terhadap

diterima

tekstur

nasi

sawut.

oleh

tidak bisa

panelis

karena

Berdasarkan skor tekstur (hedonik),

perlakuan-perlakuan

bahwa perlakuan 60% + 40% tidak

mengalami proporsi sawut mocaf yang

berbeda nyata dengan perlakuan 80%

terlalu

+ 20% dan 100% + 0%

dan

tekstur nasi sawut menjadi lekat dan

memperoleh nilai berturut-turut yaitu

basah. Sedangkan perlakuan 40% +

4,2 ; 4,6 dan 4,9 yang berarti tidak

60% masih bisa diterima oleh panelis

disukai

sedangkan

karena perlakuan tersebut mengalami

perlakuan 40% + 60% tidak berbeda

proporsi sawut mocaf yang tidak

nyata dengan 20% + 80% dan 0% +

terlalu

oleh

panelis,

tinggi,

tinggi,

yang

yang

tersebut

menyebabkan

menyebabkan
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tekstur nasi sawut menjadi agak lekat

nyata terhadap organoleptik aroma

dan tidak terlalu basah. Berbeda

nasi sawut. Hubungan proporsi sawut

dengan perlakuan 0% + 100% paling

mocaf

diterima oleh panelis karena perlakuan

organoleptik aroma nasi sawut dapat

tersebut tidak mengalami proporsi

terlihat pada gambar 5 berikut :

sawut

mocaf,

yang

beras

C4

terhadap

menyebabkan
6

pera dan tidak basah.
(1972)

menyatakan

Skor Aroma

tekstur nasi yang dihasilkan yaitu agak

Juliano

dan

4
2
0
0%+100% 20%+80% 40%+60% 60%+40% 80%+20% 100%+0%

bahwa

kadar

amilosa

memiliki

hubungan erat terhadap tekstur nasi.
Beras

berkadar

menghasilkan

amilosa

nasi

sedang

yang

lunak,

sedangkan beras berkadar amilosa

Proporsi Sawut Mocaf + Beras C4

Gambar 5. Grafik Hubungan Proporsi
Sawut Mocaf dan Beras C4
terhadap Skor Aroma Nasi
Sawut
Dari gambar 5 di atas terlihat

tinggi menghasilkan nasi yang pera
dan tidak lengket. Kadar amilosa beras
dikelompokkan
kelompok

menjadi

amilosa

3

yaitu

rendah

(<10-

<20%); sedang (20-25%) dan tinggi
(>25%). Beras C4 termasuk beras yang
mengandung amilosa sedang yang
apabila ditanak menghasilkan nasi
yang lekat antar biji dan teksturnya

bahwa semakin tinggi proporsi sawut
mocaf,

maka akan semakin menurun

kesukaan panelis terhadap aroma nasi
sawut.

Berdasarkan

aroma

(hedonik), bahwa perlakuan 60% +
40% tidak berbeda nyata dengan
perlakuan 80% + 20% dan 100% + 0%
dengan nilai berturut-turut yaitu 4,4;
4,9 dan 5,5 yang berarti tidak disukai

tidak keras.

oleh panelis. Hal ini disebabkan karena

Aroma

perlakuan-perlakuan
dan

skor

tersebut

Pengaruh proporsi sawut mocaf

mengalami proporsi sawut mocaf yang

beras

terlalu

C4

yang

berbeda

memberikan pengaruh yang berbeda

tinggi,

yang

menyebabkan
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aroma nasi sawut menjadi tidak bisa
menutupi aroma ubi kayu.

perbedaan yang nyata antar perlakuan

Sedangkan perlakuan 40% +
60% tidak berbeda nyata dengan 20%
+ 80% dan 0% + 100% dengan nilai
berturut-turut yaitu 3,6 ; 3,0 dan 2,5
yang berarti disukai oleh panelis.
Perlakuan 40% + 60% dan 20% + 80%
masih bisa diterima oleh panelis. Hal
ini sejalan dengan pernyataan Subagyo
(2008),

yang

menyatakan

bahwa

mocaf selama proses fermentasi akan
menghasilkan aroma dan citarasa khas
yang dapat menutupi aroma dan
citarasa ubi kayu yang cenderung tidak
menyenangkan

konsumen

hidrolisis granula pati menghasilkan
monosakarida sebagai bahan baku
asam-asam
laktat

organik,

terutama

asam

terserap

dalam

lainnya

disebabkan karena panelis

bahan.

yang

akan

Penyebab

tidak terbiasa memakan sawut mocaf.
Sedangkan perlakuan dan 0% + 100%
paling diterima oleh panelis. Hal ini
disebabkan karena perlakuan tersebut
tidak
mocaf.

mengalami

terhadap aroma nasi sawut, namun
antar

proporsi

sawut

perlakuan

tersebut

terdapat

perlakuan-perlakuan (perlakuan yang
berdekatan) yang tidak berbeda nyata
yang
terjadi

disebabkan

karena

perbedaan

perlakuan,

namun

walapun

aroma

antar

proporsi

sawut

mocaf yang digunakan pada lingkup
penelitian ini tidak terlalu tinggi
sehingga menyebabkan aroma nasi
sawut antar perlakuan tidak berbeda
nyata.
Rasa

apabila

bahan tersebut diolah. Hal ini karena

penghasil

Dari grafik dapat dilihat adanya

Pengaruh

proporsi

sawut

mocaf dan beras C4 yang berbeda
memberikan pengaruh yang berbeda
nyata terhadap organoleptik rasa nasi
sawut.

Hubungan

mocaf

dan

proporsi

beras

organoleptik rasa

C4

sawut
terhadap

nasi sawut dapat

terlihat pada gambar 6 berikut :

Skor Rasa
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6

dengan perlakuan sawut mocaf dan

4

beras C4 60% + 40%, masih bisa

2

diterima oleh panelis karena tidak
berbeda nyata perlakuan 40% + 60%

0
0%+100% 20%+80% 40%+60% 60%+40% 80%+20% 100%+0%

dan 80% + 20%. Hal ini sesuai dengan

Proporsi Sawut Mocaf + Beras C4

Gambar 6. Grafik Hubungan Proporsi
Sawut Mocaf dan Beras C4
terhadap Skor Rasa Nasi
Sawut
Dari gambar 6 di atas terlihat
bahwa semakin tinggi proporsi sawut
mocaf, maka akan semakin menurun
kesukaan panelis terhadap rasa nasi
sawut. Berdasarkan skor organoleptik
rasa (hedonik) perlakuan 40% + 60%
tidak berbeda nyata dengan perlakuan
20% + 80%

dengan nilai berturut-

turut yaitu 3,8 dan 3,3 tetapi berbeda
nyata dengan perlakuan 0% + 100%
dengan nilai 2,8. Sedangkan Perlakuan
60% + 40%

tidak berbeda nyata

dengan perlakuan 80% + 20% dengan

pendapat

Faza

(2007)

yang

menyatakan bahwa melalui proses
fermentasi, asam sianida (HCN) yang
terdapat pada ubi kayu akan hilang.
Mikroba yang tumbuh dalam proses
fermentasi menyebabkan perubahan
karakteristik dan menghasilkan asamasam organik, terutama asam laktat
yang menimbulkan aroma dan citarasa
khas. Keduanya mampu menutupi
aroma dan

rasa

ubi kayu

yang

cenderung tidak disukai konsumen.
Sedangkan perlakuan 0% + 100%
paling diterima oleh panelis. Hal ini
disebabkan karena perlakuan tersebut
tidak

mengalami

proporsi

sawut

mocaf.

nilai berturut-turut yaitu 4,45 dan 5,1
yang berarti (netral dan agak tidak

Dari grafik dapat dilihat adanya

suka), tetapi berbeda nyata dengan

perbedaan yang nyata antar perlakuan

perlakuan 100% + 0% dengan nilai 5,7

terhadap rasa nasi sawut, namun antar

(tidak suka).

perlakuan tersebut terdapat perlakuanperlakuan yang tidak berbeda nyata

Skor

organoleptik

rasa

(hedonik) yang diperoleh nasi sawut

yang

disebabkan

karena

walapun

terjadi perbedaan rasa antar perlakuan,
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namun proporsi sawut mocaf yang

Berdasarkan skor organoleptik warna

digunakan pada lingkup penelitian ini

(hedonik)

tidak

tidak berbeda nyata dengan perlakuan

terlalu

tinggi

sehingga

menyebabkan rasa nasi sawut

antar

perlakuan tidak berbeda nyata.

perlakuan 40% + 60%

20% + 80% dengan nilai berturut-turut
yaitu 3,6 dan 3,2 yang berarti (netral
dan agak suka), tetapi berbeda nyata

Warna

dengan perlakuan 0% + 100% dengan
Pengaruh proporsi sawut mocaf

nilai 2,8 (agak suka). Sedangkan

beras

berbeda

perlakuan 60% + 40% tidak berbeda

memberikan pengaruh yang berbeda

nyata dengan perlakuan 80% + 20%

nyata terhadap organoleptik warna nasi

dengan nilai berturut-turut yaitu 4,1

sawut.

Hubungan

sawut

dan 4,6 yang berarti (netral dan agak

mocaf

dan

terhadap

tidak suka), tetapi berbeda nyata

organoleptik warna nasi sawut dapat

dengan perlakuan 100% + 0% dengan

terlihat pada gambar 7 berikut :

nilai 5,2 (agak tidak suka).

Skor Warna

dan

C4

beras

yang

proporsi
C4

Skor organoleptik warna yang

6
5
4
3
2
1
0

diperoleh nasi sawut dengan perlakuan
sawut mocaf dan beras C4 60% +
40%, masih bisa diterima oleh panelis
0%+100%

20%+80%

40%+60%

60%+40%

80%+20%

100%+0%

Proporsi Sawut Mocaf + Beras C4

Gambar 7. Grafik Hubungan Proporsi
Sawut Mocaf dan Beras C4
terhadap Skor Warna Nasi
Sawut
Dari gambar 7 di atas terlihat
bahwa semakin tinggi proporsi sawut
mocaf yang ditambahkan maka akan
semakin menurun kesukaan panelis
terhadap

warna

nasi

sawut.

karena tidak berbeda nyata perlakuan
40% + 60% dan 20% + 80%. Hal ini
mungkin disebabkan oleh warna yang
ditimbulkan

dari

bahan

yang

digunakan sebagai bahan baku dalam
pembuatan nasi sawut. Bila dilihat dari
perbandingan proporsi sawut mocaf
dan beras C4 yang digunakan dalam
penelitian ini adalah, semakin tinggi
proporsi sawut mocaf dan semakin
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rendah

proporsi

beras

C4

perlakuan,

namun

proporsi

sawut

menghasilkan warna nasi sawut yang

mocaf yang digunakan pada lingkup

putih. Sehingga semakin disukai dan

penelitian ini tidak terlalu tinggi

bisa

atau

sehingga menyebabkan warna nasi

kecendrungan

sawut antar perlakuan tidak berbeda

diterima

konsumen.

oleh

Karena

panelis

panelis atau konsumen telah terbiasa
atau suka mengkonsumsi beras dengan
warna putih kusam.
Menurut

Winarno (2005),

menyatakan bahwa penentuan mutu
suatu bahan pangan pada umumnya
tergantung pada warna, karena warna
tampil terlebih dahulu dan kadangkadang menentukan mutu dari bahan
pangan. Suatu bahan pangan yang
dinilai bergizi, enak dan teksturnya
tidak

akan

dikonsumsi

apabila

memiliki warna yang kurang menarik
untuk

dipandang

dan

akan

memberikan kesan yang menyimpang

nyata.
Kepulenan
Dalam menguji kepulenan nasi
dapat dikaitkan dengan kelengketan
dan kelunakan nasi yaitu nasi pera dan
nasi pulen. Nasi pera adalah nasi keras
dan kering setelah dingin, tidak lekat
satu sama lain dan lebih mengembang
dari nasi pulen. Sedangkan nasi pulen
adalah

nasi

yang

cukup

lunak

walaupun sudah dingin, lengket tetapi
kelengketannya tidak sampai seperti
ketan, antar biji lebih berlekatan satu
sama lain dan mengkilat (Haryadi,
2008).

dari warna yang seharusnya.
Dari grafik dapat dilihat adanya
perbedaan yang nyata antar perlakuan
terhadap warna nasi sawut, namun
antar

perlakuan

perlakuan-perlakuan

tersebut
yang

terdapat
tidak

berbeda nyata yang disebabkan karena
walapun terjadi perbedaan warna antar

Pengaruh proporsi sawut mocaf
dan

beras

C4

yang

berbeda

memberikan pengaruh yang berbeda
nyata terhadap organoleptik kepulenan
nasi sawut. Hubungan proporsi sawut
mocaf

dan

beras

organoleptik kepulenan

C4

terhadap
nasi sawut

dapat terlihat pada gambar 8 berikut :

Skor
Kepulenan
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dinding sel granul memecah dan pati

6
5
4
3
2
1
0

menjadi kental (gelatin). Ini adalah inti
yang terjadi selama proses memasak
nasi. Ada dua jenis pati dalam beras,
0%+100% 20%+80% 40%+60% 60%+40% 80%+20% 100%+0%

amilosa dan amilopektin. Komposisi

Proporsi Sawut Mocaf + Beras C4

Gambar 8. Grafik Hubungan Proporsi
Sawut Mocaf dan Beras C4
terhadap Skor Kepulenan
Nasi Sawut
Dari gambar 8 di atas terlihat
bahwa semakin tinggi proporsi sawut
mocaf

yang ditambahkan

maka

semakin tinggi tingkat kepulenan nasi
sawut.

Dilihat

dari

hasil

uji

organoleptik (perbandingan jamak),
proporsi sawut mocaf dan beras C4
100% + 0% menghasilkan nasi sawut
yang sangat pulen, lekat dan basah.
Hal ini mungkin disebabkan karena
mocaf mengandung sekitar 90% pati.
Inti dari memasak nasi adalah reaksi
pati dalam
(Anonim,
dengan

air

ada

2010).
perlakuan

suhu

tinggi

Dibandingkan
proporsi

sawut

mocaf dan beras C4 0% + 100% yaitu
agak pera. Menurut Anonim, (2010)
menyatakan

bahawa

granul

pati

menyerap air dan mengembang ketika
panas dan pada suhu tertentu (disebut
sebagai suhu gelatinisasi) tercapai,

amilosa dan amiopektin berbeda dalam
pati

berbagai

bahan

makanan.

Amiopektin pada umumnya terdapat
dalam jumlah lebih besar. Sebagian
besar pati mengandung antara 15%
dan 35% amilosa. Pada beras semakin
kecil kandungan amilosa atau semakin
tinggi

kandungan

semakin pulen

amiopektinnya,

(lekat) nasi yang

diperoleh.
Berdasarkan
terlihat

bahwa

(perbandingan

grafik di atas
uji

jamak)

kepulenan nasi sawut,

organoleptik
terhadap
perlakuan

proporsi sawut mocaf dan beras C4
20% + 80% dan 40% + 60%
menghasilkan tingkat kepulenan nasi
sawut dengan nilai berturut-turut 4,3
dan 3,6 yang berarti (netral dan agak
pulen) dibandingkan dengan perlakuan
proporsi sawut mocaf dan beras C4 0%
+ 100% dengan nilai 5,3 (agak pera).
Sedangkan untuk kepulenan nasi sawut
dengan

perlakuan

proporsi

sawut
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mocaf dan beras C4 60% + 40%

Berdasarkan grafik di atas juga

menghasilkan tingkat kepulenan nasi

terlihat

sawut yang agak pulen dengan nilai

kepulenan nasi sawut

3,1. Hal ini kemungkinan disebabkan

proporsi sawut mocaf dan beras C4

karena persepsi panelis telah terbiasa

80% + 20% menghasilkan tingkat

dengan kepulenan nasi yang netral

kepulenan nasi sawut yang pulen

antara agak pulen dan agak pera.

dengan nilai 2,5, dibandingkan dengan

Menurut Haryadi (2008), kelekatan

perlakuan proporsi sawut mocaf dan

nasi ialah kemampuan butir-butir nasi

beras C4 0% + 100% yaitu agak pera

untuk saling melekat. Kelekatan nasi

dengan nilai 5,3. Sedangkan perlakuan

juga ditunjukkan oleh perbandingan

proporsi sawut mocaf dan beras C4

kandungan

dengan

100% + 0% menghasilkan tingkat

yang

kepulenan nasi sawut yang sangat

mengandung amilosa rendah (kurang

pulen dengan nilai 1,4 dibandingkan

dari 19 %) nasinya lebih lengket

dengan

daripada

mengandung

mocaf dan beras C4 0% + 100% yaitu

amilosa lebih tinggi. Nilai kelengketan

agak pera dengan nilai 5,3. Menurut

dapat diukur secara memijit nasi

Afni

diantara kedua jari, dan apabila lekat

kandungan amilosa berkorelasi negatif

di salah satu jari disebut lengket. Uji

dengan kepulenan, dimana semakin

organoleptik

tinggi kandungan amilosanya, semakin

amilopektin

amilosa

beras.

beras

Beras

yang

kelengketan

ini

bahwa

uji

perlakuan

(2012)

perlakuan

proporsi

menyatakan

kepulenan, sehingga cara menguji

sebaliknya, semakin rendah amilosa,

penilaiannya hampir sama dengan uji

semakin pulen nasi tersebut.

kriteria

yang

digunakan dari tidak lengket sampai
sangat lengket Hubeis (1985).

nasinya.

bahwa

mekar

tetapi

pera

sawut

merupakan salah satu bagian uji

kepulenan,

dan

organoleptik

Tetapi
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