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ABSTRACT 
The aimed of this research was determine effect of brown rice bran adding on nutrition (moisture 

content, ash, fat, total anthocyanin and antioxidant activity). And sensory properties (flavor, texture, taste and 
hue) Buras. This research was design using Completely Randomized Block Design (CRBD) with a single factor in 
wich the adding brown rice used 6 treatment. i.e. p1 ( white rice 100%), p2 ( white rice 97.5%:brown rice bran 
2.5%), p3 (white rice 95%:brown rice bran 5%), p4 (white rice 92.5%:brown rice bran 7.5%), p5 (white rice 
90%:brown rice bran 10%) and p6 (white rice 87.5%:brown rice bran 12.5%) and it was repeated 3 times. The 
result of the data from the observation were analyze with analysis of variance analysis at 5% significant level 
using software Co-Stat. If there is difference then tasted with Ortogonal Polynomial test for nutritional value and 
tested further using further Orthogonal Polynomial test. If there were significant Least Significant Different (LSD) 
test for sensory properties. The result, showed that brown rice bran adding had (significantly) on moisture 
content, total anthocyanin, antioxidant activity and sensory properties flavor, texture, taste and hue (hedonic and 
hedonic quality method), but had no-significantly on ash content and fat content. The result showed that the 
adding 12.5% of brown rice bran (p6) was the best treatment on nutritional value, 64.45% moisture content, 
2.45% of ash content, 3.15% of fat content, 3.37mg/L of total anthocyanin, and 0.90% of antioxidant activity 
were rather like by panelist.  

 
Keyword: Anthocyanin, brown rice bran, buras.  
 
 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan bekatul beras merah terhadap nilai 
gizi dan sensoris makanan tradisional buras. Rancangan percobaan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan percobaan faktor tunggal (penambahan bekatul beras merah)  terdiri atas 6 perlakuan 

yaitu p1(beras putih 100%), p2 (beras putih 97,5%: bekatul beras merah 2,5%), p3 (beras putih 95%: bekatul 
beras merah 5%), p4 (beras putih 92,5%: bekatul beras merah 7,5%), p5 (beras putih 90%: bekatul beras 
merah 10%), p6 (beras putih 87,5%: bekatul beras merah 12,5%) dengan tiga kali ulangan. Data hasil 
pengamatan dianalisis dengan analisis keragaman pada taraf 5% menggunakan Software Co-Stat dan 

menggunakan uji lanjut Polinomial Orthogonal jika terdapat berbeda nyata pada nilai gizi sedangkan untuk 
parameter sensoris menggunakan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan bekatul beras merah memberikan pengaruh yang berbeda nyata (signifikan) terhadap kadar air, 

total antosianin, aktivitas antioksidan dan semua parameter sensoris (metode hedonik dan mutu hedonik), 
namun memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (non signifikan) terhadap kadar abu dan kadar lemak. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan penambahan bekatul beras merah 12,5% memberikan 

hasil terbaik, (kadar air 64,45%, kadar abu 2,45%, kadar lemak 3,15%, total antosianin 3,37%, dan aktivitas 
antioksidan 0,90% ) yang disukai oleh panelis. 

 

Kata kunci: Antosianin, bekatul beras merah, buras. 
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PENDAHULUAN 

 

Dewasa ini banyak penyakit yang timbul 

akibat stress oksidatif, salah satunya yaitu 

diabetes mellitus. Penyakit tersebut terjadi 

akibat terjadinya ketidakseimbangan antara 

pembentukan dan netralisasi radikal bebas. 

Dewasa ini konsumen memilih pangan tidak 

sekedar untuk memenuhi kebutuhan energi, 

namun juga mempertimbangkan potensi 

aktivitas fisiologis komponen yang di 

kandungnya. Peningkatan prevalensi penyakit 

pada beberapa dekade terakhir, telah 

mendorong perubahan sikap masyarakat, yaitu 

cenderung mencegah penyakit dan berusaha 

menjalani hidup sehat. Oleh sebab itu pangan 

fungsional menjadi lebih disukai dibandingkan 

dengan obat-obatan, karena efek psikologis 

yang menyehatkan tanpa mengkonsumsi obat, 

serta efek samping yang jauh lebih rendah. 

Salah satu alternatif sebagai pangan 

fungsional yaitu bekatul beras merah. Bekatul 

beras merah kaya akan antioksidan, sehingga 

berpotensi sebagai penangkal radikal bebas. 

Selain bekatul beras merah alternatif lain yang 

dapat mencegah penyakit diabetes mellitus 

adalah beras (Adzkiya, 2011). 

 Beras putih (Oryza sativa L.) merupakan 

bahan makanan pokok sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Penelitian 

menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi 

beras putih berkaitan dengan peningkatan 

resiko diabetes karena beras dituding sebagai 

pangan hiperglikemik, padahal beras 

mempunyai kisaran indeks glikemik yang luas. 

Indeks glikemik adalah tingkatan bahan 

pangan menurut pengaruhnya terhadap gula 

darah. Nilai indeks glikemik bahan pangan 

dikelompokkan menjadi rendah (<55), sedang 

(55-70), dan tinggi (>70). Jika penderita 

diabetes mengonsumsi bahan pangan yang 

memiliki indeks glikemik tinggi maka kadar 

gula darahnya cepat meningkat, dan 

sebaliknya. Jenis beras yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah beras dengan varietas 

IR64 yang memiliki indeks glikemik sedang. 

Beras putih memiliki sedikit aleuron, dan 

kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. 

Beras putih umumnya dimanfaatkan terutama 

untuk diolah menjadi nasi, makanan pokok 

terpenting. Beras juga dijadikan sebagai salah 

satu sumber pangan bebas gluten terutama 

untuk kepentingan diet. Selain beras merah 

yang memiliki kandungan serat yang tinggi, 

kandungan serat dalam beras putih juga 

relative tinggi yaitu sekitar 3,04%, meskipun 

serat yang terkandung dalam beras merah 

jauh lebih tinggi yaitu sekitar 3,97% (Meylani, 

2016). Selain berasnya, hasil samping dari 

penggilingan beras merah adalah bekatulnya 

yang juga mengandung serat dan antioksidan. 

Bekatul beras merah merupakan sumber 

yang baik akan protein, serat, lemak dan 

vitamin E. Di samping itu, minyak pada 

bekatul antioksidan alami seperti orizanol, 

tokoferol dan tokotrienol yang dapat 

menurunkan kolesterol darah, selain itu 

kandungan protein bekatul beras merah lebih 

tinggi dibandingkan beras putih yaitu 18,52 %, 

sedangkan beras putih 15,34%. Serat yang 

terkandung dalam bekatul beras merah juga 

relatif tinggi yaitu 8,80%. Kandungan seratnya 

membantu memperlancar pencernaan dalam 

usus (Susanto, 2011). Selain mengandung 

serat yang tinggi beras merah dan bekatul 

beras merah juga mengandung antosianin 

yang dapat berperan sebagai antioksidan. 

Antioksidan merupakan salah satu zat gizi 

yang banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan 

dan buah-buahan yang berwarna mencolok. 

Saat ini penggunaan senyawa antioksidan 

berkembang pesat untuk penambahan pada 

makanan dan obat-obatan. Penggunaan 

antioksidan berkembang seiring dengan 

bertambahnya pengetahuan tentang aktivitas 

radikal bebas yang merugikan kesehatan. 

Antioksidan bermanfaat bagi kesehatan karena 

dapat menangkal radikal bebas yang 

menyerang jaringan tubuh. Sumber-sumber 

antioksidan dapat berupa antioksidan sintetik 

maupun antioksidan alami, tetapi saat ini 

penggunaan antioksidan sintetik mulai dibatasi 

karena ternyata dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan bahwa antioksidan sintetik memiliki 

efek samping yang merugikan, sehingga 

industri makanan beralih mengembangkan 

antioksidan alami dan mencari sumber-sumber 

antioksidan alami baru (Laila, 2014). 
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Buras merupakan makanan tradisional 

yang terbuat dari beras non ketan dengan 

atau tanpa isi. Isi yang digunakan biasanya 

berupa oncom, orek tempe, sayur, maupun 

daging. Di provinsi Sulawesi Selatan, buras 

dikenal sebagai makanan yang terbuat dari 

beras dan santan yang kemudian dibungkus 

daun pisang serta biasanya tanpa isi. Buras di 

daerah Lombok Timur bahan yang digunakan 

sama dengan di daerah Sulawesi, namun 

terdapat perbedaan yaitu, menggunakan 

kelapa parut dan biji kacang panjang atau 

kacang tunggak serta tanpa isi. Sebelumnya 

tidak terdapat penelitian tentang pengolahan 

buras yang dengan penambahan bekatul beras 

merah yang tinggi serat dan antioksidan.  

Penelitian ini bertujuan untuk untuk 

mengetahui pengaruh penambahan bekatul 

beras merah terhadap nilai gizi dan sensoris 

makanan tradisional buras. 

 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Bahan 

Adapun bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah beras putih 

varietas IR 64, bekatul beras merah diperoleh 

dari petani yang memproduksi beras merah di 

Lombok Timur, garam, kelapa parut, biji 

kacang tunggak, air dan daun pisang. Bahan-

bahan yang digunakan dalam analisis kimia 

adalah aquades, larutan H2SO4 0,255 N, NaOH 

0,313 N, larutan methanol, larutan DPPH, 

larutan buffer KCL, dan larutan buffer Na-

asetat. 

Adapun alat-alat yang  digunakan  

dalam penelitian ini adalah, sendok, baskom, 

parutan, tali bambu, gunting, ayakan, 

timbangan digital, timbangan analitik, panci, 

kompor merk “Rinnai”, spatula, mangkok, botol, 

gelas beaker, tabung reaksi, plastik bening, 

alumunium foil, desikator, botol timbang, 

cawan porselin, erlemenyer, kertas saring, 

pipet tetes, gelas piala 250 mL, batang 

pengaduk, spektrofotometer UV-Vis, 

pendingin, panelis dan lembar kuisioner. 

 

 

 

Pelaksanaan Penelitian 

 Proses pembuatan buras diawali 

dengan penimbangan semua bahan 

,pencucian dan perendaman beras putih, 

pemarutan kelapa, pengayakan bekatul beras 

merah, pencampuran bahan (beras merah, 

bekatul beras merah, kelapa parut, kacang 

tunggak, dan garam), kemudian pengadukan, 

pengemasan, perebusan, dan penyimpanan. 

          

Parameter Penelitian 

Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi kadar air dengan 

metode oven (thermogravimetri), kadar abu  

dengan metode oven, kadar lemak dengan 

metode soxhlet (Sudarmadji dkk, 1984), total 

antosianin dengan metode pH Differential, dan 

aktivitas antioksidan dengan metode DPPH 

(Osawa, 1981). Sedangkan parameter sensoris 

meliputi aroma, tektur, rasa dan warna 

dengan menggunakan uji hedonik dan uji 

mutu hedonik (Rahayu, 1998). 

 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Rancangan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dikelompokkan berdasarkan 

ulangan dengan faktor tunggal yaitu 

penambahan bekatul beras merah yang terdiri 

dari 6 perlakuan yaitu (beras putih 

100%:bekatul beras merah 0%), (beras putih 

97,5%:bekatul beras merah 2,5%), (beras 

putih 95%:bekatul beras merah 5%), (beras 

putih 92,5%:bekatul beras merah 7,5%), 

(beras putih 90%:bekatul beras merah 10%), 

(beras putih 87,5%:bekatul beras merah 

12,5%). Masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 18 unit 

percobaan. Data hasil pengamatan dianalisis 

dengan analisis keragaman ANOVA (Analysis 

Of Variance) pada taraf 5% menggunakan 

software Co-stat, dan apabila terdapat 

perbedaan maka diuji lanjut Polynomial 

Orthogonal dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

(Hanafiah, 2008). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Kadar Air  

Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa penambahan bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air buras. Grafik kadar air 

buras dapat dilihat pada Gambar 1.

 
Gambar 1. Grafik kadar air buras 

 

Berdasarkan Gambar 1, pola regresi 

terjadi secara linear dengan persamaan (y = -

1,160x + 71,197) dan dengan koefisien 

determinan (KD) R2 = 0,993. Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan bekatul 

beras merah yang semakin tinggi 

menyebabkan kadar air buras semakin 

menurun. Kadar air buras tertinggi dihasilkan 

pada perlakukan p1 tanpa penambahan 

bekatul beras merah dengan kadar air 70,15% 

sedangkan kadar air terendah terdapat pada 

perlakuan p6 dengan penambahan bekatul 

beras merah 12,5% dengan kadar air 64,45%.  

      Berdasarkan hasil data diatas 

tingginya kadar air buras disebabkan karena 

pada saat perebusan, air sebagai media 

penghantar panas masuk ke dalam adonan 

buras. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Winarno (1997), bahwa pada proses 

perebusan ketika air menjadi media 

penghantar panas, maka panas ini akan 

dipindahkan ke bahan makanan yang 

menyebabkan perubahan jaringan pada bahan 

makanan. Hal inilah yang menyebabkan 

tingginya kadar air pada perlakuan metode 

pemasakan dengan cara di rebus. Selain itu 

penyebab tingginya kadar air buras 

disebabkan pada saat proses perebusan 

dengan suhu 99-100oC terjadi pembentukan 

gugus hidroksil dari molekul pati yang 

menyebabkan banyaknya jumlah air yang 

diserap oleh kue buras tersebut (Rini, 2008). 

Gugus hidroksil bebas yang terdapat pada 

proses gelatinisasi akan menyerap molekul air, 

sehingga selanjutnya terjadi pembengkakan 

granula pati. Karena jumlah gugus hidroksil 

dari molekul pati sangat besar, maka 

kemampuan menyerap air juga sangat besar.  

 Berdasarkan hasil penelitian, p1 memiliki kadar 

air paling tinggi dibandingkan dengan p2 

sampai p6. Hal ini disebabkan karena 

tingginya konsentrasi beras putih yang 

digunakan pada pembuatan buras, yaitu pada 

perlakuan p1 konsentrasi beras yang 

digunakan 100%, dan tanpa penambahan 

bekatul beras merah. Sehingga menyebabkan 

semakin banyaknya jumlah gugus hidroksil 

dari molekul pati yang terbentuk. Semakin 

lama proses perebusan semakin banyak 

jumlah gugus hidroksil yang terbentuk 

sehingga semakin banyak pula jumlah air yang 

diserap oleh kue buras. 

 

2. Kadar Abu 

Berdasarkan hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa penambahan bekatul 

beras merah memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap kadar abu buras. Hal 

ini disebabkan karena penambahan bekatul 

beras merah yang tidak terlalu banyak pada 

setiap perlakuan. Hal ini juga disebabkan 

karena berdasarkan analisis bahan baku, nilai 

kadar abu bekatul beras merah lebih tinggi 

dibandingkan beras putih yaitu sebesar 8,22% 

untuk bekatul beras merah dan 0,21% untuk 

beras putih. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Nugrahawati (2011), kadar abu bekatul 

sebesar 8,72%. Dengan meningkatnya kadar 

abu maka meningkat pula mineral yang 

terkandung didalam buras. Kadar abu tertinggi 

terdapat pada penambahan bekatul beras 

merah 12,5%, yaitu sebesar 2,45%. Kadar 

abu dalam penelitian telah sesuai dengan SNI, 

dimana SNI mensyaratkan kadar abu 

maksimal 3%. 

 

3. Kadar Lemak 

Berdasarkan hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa penambahan bekatul 

beras merah memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap kadar lemak buras. 
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Jumlah penambahan bekatul beras merah 

tidak terlalu banyak sehingga perubahan kadar 

lemak menjadi tidak signifikan (tidak berbeda 

nyata). Pada umumnya setelah proses 

pengolahan yakni perebusan bahan pangan 

akan terjadi kerusakan lemak. Tingkat 

kerusakannya sangat bervariasi tergantung 

pada suhu yang digunakan dan lamanya 

waktu proses pengolahan. Makin tinggi suhu 

yang digunakan, maka semakin intens 

kerusakan lemak yang terjadi. 

  Kadar lemak tertinggi terdapat pada 

penambahan bekatul 12,5% yaitu sebesar 

3,15%. Kadar lemak dalam penelitian tidak 

sesuai dengan SNI, dimana SNI mensyaratkan 

kadar lemak maksimal 3%. Kadar lemak yang 

tinggi menjadi kendala dalam penyimpanan, 

akibat kerusakan lemak yang menimbulkan 

ketengikan. Lemak dalam buras berasal dari 

lemak yang terkandung dalam bekatul beras 

merah. Penambahan minyak/lemak dalam 

pembuatan buras bertujuan untuk membentuk 

tekstur buras yang kompak dan memperbaiki 

cita rasa. Lemak dalam produk buras juga 

berperan dalam membentuk emulsi yang stabil 

dan mengurangi penyusutan dalam 

pemasakan. 

 

4. Total Antosianin 

Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa penambahan bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap total antosianin buras. Grafik total 

antosianin buras dapat dilihat pada Gambar 2.  

 
 

Gambar 2. Grafik Total Antosianin Buras 

 

Berdasarkan Gambar 2, pola regresi 

terjadi secara linear dengan persamaan (y = 

0,550x + 0,026) dan dengan koefisien 

determinan (KD) R2 = 0,954. Nilai 0,550 

menunjukkan arah regresi linear. Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan bekatul 

beras merah yang semakin tinggi 

menyebabkan total antosianin buras semakin 

meningkat. Kadar total antosianin tertinggi 

dihasilkan pada perlakukan p6 dengan 

penambahan bekatul beras merah 12,5% 

dengan total antosianin 3,37mg/L sedangkan 

total amtosianin terendah terdapat pada 

perlakuan p1 tanpa penambahan bekatul  

dengan total antosianin 0,59 mg/L. 

Total antosianin buras mengalami 

peningkatan seiring dengan peningkatan 

penambahan bekatul beras merah. Hal ini 

disebabkan karena hasil analisis kandungan 

total antosianin pada bekatul beras merah 

yaitu sebesar 4,37%, dan hampir tidak 

terdapat kandungan antosianin pada beras 

putih sehingga semakin tinggi penambahan 

bekatul beras merah maka total antosianin 

pada buras semakin meningkat. Menurut 

pendapat Awika et al. (2004) melaporkan 

bahwa terdapat korelasi yang baik antara total 

antosianin dengan aktivitas antioksidan pada 

sorgum. Muntana dan Prasong (2010) juga 

melaporkan bahwa total antosianin dan 

aktivitas antioksidan bekatul beras merah lebih 

besar dari bekatul beras hitam dan lebih besar 

dari bekatul beras putih pada kultivar beras 

Thailand. 

 
5. Aktivitas Antioksidan 

Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa penambahan bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap aktivitas antioksidan buras. Grafik 

aktivitas antioksidan buras dapat dilihat pada 

Gambar 3.  

 
Gambar 3. Grafik Aktivitas Antioksidan 

Buras 
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Berdasarkan Gambar 3, pola regresi 

terjadi secara linear dengan persamaan (y = 

0,193x + 0,226) dan dengan koefisien 

determinan (KD) R2 = 0,931. Nilai 0,193 

menunjukkan arah regresi linear. Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan bekatul 

beras merah yang semakin tinggi 

menyebabkan aktivitas antooksidan buras 

semakin meningkat. Aktivitas antioksidan 

tertinggi dihasilkan pada perlakukan p6 

dengan penambahan bekatul beras merah 

12,5% dengan aktivitas antioksidan 0,90% 

sedangkan aktivitas antioksidan terendah 

terdapat pada perlakuan p1 tanpa 

penambahan bekatul  dengan aktivitas 

antioksidan 0,024%. 

Aktivitas antioksidan buras mengalami 

peningkatan seiring dengan peningkatan 

penambahan bekatul beras merah. Hal ini 

disebabkan karena hasil analisis aktivitas 

antioksidan pada bekatul beras merah yaitu 

12,65%. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Iriyani (2011), menunjukkan aktivitas 

antioksidan pada sereal meningkat. Substitusi 

bekatul beras merah dengan perlakuan 

variasi 8:2 memiliki aktivitas antioksidan 

tertinggi secara signifikan sebesar 39,73%. 

Semakin tinggi substitusi bekatul beras 

merah, maka aktivitas antioksidan sereal 

semakin meningkat. 

 

6. Aroma 

           Berdasarkan hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa penambahan bekatul 

beras merah memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata pada uji hedonik dan mutu 

hedonik terhadap aroma buras. Pengaruh 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 
Gambar 4. Grafik Pengaruh Penambahan  

Bekatul Beras Merah Terhadap Aroma 

Buras 

 

  Berdasarkan Gambar 4, menunjukkan 

bahwa, pada penilaian uji hedonik rata-rata 

panelis memberikan nilai pada rentang 3-3,85 

yang berarti berada pada kriteria netral 

sampai suka terhadap aroma buras dengan 

nilai tertinggi pada perlakuan p2 dengan 

penambahan bekatul beras merah 2,5%. 

Sedangkan pada penilaian uji mutu hedonik, 

rata-rata panelis memberikan nilai pada 

rentang 1,9-3,45 yang berarti berada pada 

kriteria tidak beraroma bekatul sampai agak 

beraroma bekatul dengan nilai tertinggi pada 

perlakuan p5 dengan penambahan bekatul 

beras merah 10%. Semakin tinggi 

penambahan bekatul beras merah maka 

tingkat kesukaan dan penerimaan panelis 

semakin menurun. Hal ini diduga karena 

bekatul beras merah yang ditambahkan 

membuat aroma buras menjadi sedikit langu 

atau tengik. Aroma langu atau tengik bekatul 

pada buras juga dipengaruhi oleh adanya 

reaksi oksidasi yang diakibatkan oleh enzim 

lipase didalam bekatul beras merah.  

Menurut Winarno (2004), enzim 

lipase didalam bekatul beras merah secara 

cepat dapat mengkatalisa reaksi oksidasi 

sehingga lemaknya menjadi tengik, dan 

kemudian bekatulnya membusuk sehingga 

aroma tengik ini berpengaruh terhadap 

aroma buras yang dihasilkan, walaupun 

aroma yang dihasilkan tidak terlalu beraroma 

langu atau tengik, karena penambahan 

bekatul yang tidak terlalu banyak. Untuk 

mengurangi rasa langu atau tengik pada 

bekatul dapat dilakukan penyangraian.  
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7. Tekstur 

         Berdasarkan hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa penambahan bekatul 

beras merah memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata pada uji hedonik dan mutu 

hedonik terhadap tekstur buras. Pengaruh 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Grafik Pengaruh Penambahan 

Bekatul Beras Merah Terhadap Tekstur 

Buras 

 

         Berdasarkan  Gambar 5, menunjukkan 

bahwa penambahan bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap tektur buras yang dihasilkan dengan 

uji hedonik dan uji mutu hedonik. Pada 

penilaian uji hedonik rata-rata panelis 

memberikan nilai pada rentang 3,15-3,85 yang 

berarti berada pada kriteria netral sampai suka 

terhadap tekstur buras dengan nilai tertinggi 

pada perlakuan p1 tanpa penambahan bekatul 

beras merah. Sedangkan pada penilaian uji 

mutu hedonik, rata-rata panelis memberikan 

nilai pada rentang 2,2-3,15 yang berarti 

berada pada kriteria agak lunak dengan nilai 

tertinggi pada perlakuan p6 dengan 

penambahan bekatul  beras merah 12,5%. Hal 

ini sesuai dengan Penelitian Aisyah (2018) 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

jumlah bekatul beras merah yang 

ditambahkan pada suatu produk maka 

semakin keras tekstur yang dimiliki, karena 

tingginya kandungan serat yang ada pada 

bekatul beras merah. Serat merupakan 

polisakarida yang ada dalam makanan yang 

berfungsi sebagai penguat tekstur. Adanya 

serat akan menyerap air dan mengganggu 

proses gelatinisasi. Semakin tinggi kadar serat 

maka akan tekstur yang dihasilkan semakin 

kuat dan kokoh. Selain itu tingginya 

kandungan protein dalam bekatul beras merah 

juga berperan dalam pembentukan tekstur 

buras karena protein mempunyai kemampuan 

mengikat air sehingga mengganggu proses 

pengembangan granula pati (Kusnandar, 

2010). 

 

8. Rasa 

           Berdasarkan hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa penambahan bekatul 

beras merah memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata pada uji hedonik dan mutu 

hedonik terhadap tekstur buras. Pengaruh 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Grafik Pengaruh Penambahan 

Bekatul Beras Merah Terhadap Rasa 

Buras 

 

Berdasarkan Gambar 6, menunjukkan 

bahwa perlakuan perbandingan penambahan 

beras putih dan bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap rasa buras yang dihasilkan dengan 

uji hedonik dan uji mutu hedonik. Pada 

penilaian uji hedonik rata-rata panelis 

memberikan nilai pada rentang 3,3-3,85 yang 

berarti berada pada kriteria netral sampai suka 

terhadap rasa buras dengan nilai tertinggi 

pada perlakuan p1 tanpa penambahan 

bekatul. Sedangkan pada penilaian uji mutu 

hedonik, rata-rata panelis memberikan nilai 

pada rentang 2-3,25 yang berarti berada pada 

kriteria rasa agak pahit bekatul sampai netral 

dengan nilai tertinggi pada perlakuan p5 

dengan penambahan bekatul beras merah 

10%. Hal ini disebabkan karena perlakuan 

beras putih dan bekatul beras merah yang 

berbeda pada setiap perlakuan. Semakin tinggi 
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penambahan bekatul beras merah, maka rasa 

yang ditimbulkan semakin pahit. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Busono (2013) bahwa 

bekatul beras merah memiliki rasa pahit. Rasa 

pahit ini berasal dari saponin yang terdapat 

didalam bekatul beras merah. Saponin 

mempunyai aktivitas yang sangat rendah, 

sehingga bias diinaktifkan melalui pemanasan. 

Rasa pahit bekatul beras merah masih 

berpengaruh terhadap rasa buras yang 

dihasilkan. Reaksi oksidasi yang diakibatkan 

oleh enzim lipase didalam bekatul beras merah 

juga turut menyumbang rasa pahit buras. 

Menurut Winarno (2004) enzim lipase dalam 

bekatul beras merah secara cepat dapat 

mengkatalisa reaksi oksidasi sehingga 

lemaknya menjadi tengik, sehingga bekatul 

beras merah juga menghasilkan aftertaste 

pahit. 

 

9. Warna 

  Berdasarkan hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa penambahan bekatul 

beras merah memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata pada uji hedonik dan mutu 

hedonik terhadap warna buras. Pengaruh 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 
 

Gambar 7. Grafik Pengaruh Penambahan  

Bekatul Beras Merah Terhadap Warna 

Buras 

 

 Beradasarkan Gambar 7, menunjukkan 

bahwa perlakuan perbandingan penambahan 

beras putih dan bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap warna buras yang dihasilkan dengan 

uji hedonik dan uji mutu hedonik. Pada 

penilaian uji hedonik rata-rata panelis 

memberikan nilai pada rentang 3-3,85 yang 

berarti berada pada kriteria netral sampai suka 

terhadap warna buras dengan nilai tertinggi 

pada perlakuan p2 dengan penambahan 

bekatul beras merah 2,5%. Sedangkan pada 

penilaian uji mutu hedonik, rata-rata panelis 

memberikan nilai pada rentang 1.95-3,3 yang 

berarti berada pada kriteria agak berwarna 

putih sampai agak kecoklatan dengan nilai 

tertinggi pada perlakuan p6 dengan 

penambahan bekatul beras merah 12,5%. 

Semakin tinggi penambahan bekatul 

beras merah dan semakin rendah beras putih 

yang digunakan menyebabkan warna menjadi 

agak kecoklatan dan menurunkan nilai 

kesukaan panelis. Hal ini disebabkan karena 

adanya reaksi pencoklatan enzimatis pada saat 

proses pengolahan. Pada saat proses 

pemanggangan menimbulkan reaksi antara 

gula reduksi dengan asam amino yang berasal 

dari protein bekatul beras merah sehingga 

terjadi perubahan warna menjadi coklat. 

Menurut Ayustaningwarno (2012) dalam 

Harisna (2016) bahwa reaksi maillard yang 

terjadi anatara gula pereduksi dengan asam 

amino yang menghasilkan warna kecoklatan 

(melanoidin) pada bahan makanan ketika 

mengalami proses pemanasan, dimana hasil 

reaksi tersebut sering dikehendaki 

menyebabkan terjadinya penurunan mutu.  

 

KESIMPULAN  

 

Perlakuan penambahan bekatul beras 

merah memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap nilai gizi kadar air, total 

antosianin dan aktivitas antioksidan, namun 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata terhadap nilai gizi kadar abu dan kadar 

lemak. Perlakuan penambahan bekatul beras 

merah memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap nilai semua parameter sensoris 

baik uji hedonik maupun uji mutu hedonik. 

Semakin tinggi penambahan bekatul beras 

merah, maka kadar air buras semakin rendah 

namun kadar abu, kadar lemak, total 

antosianin dan aktivitas antioksidan semakin 

tinggi.   

Berdasarkan hasil analisis nilai gizi 

buras, maka perlakuan terbaik terdapat pada 
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perlakuan p6 dengan perbandingan 

penambahan beras putih 87,5% dan bekatul 

beras merah 12,5% memberikan hasil yang 

terbaik karena memiliki aktivitas antioksidan 

dan total antosianin tertinggi yaitu 0,90% dan 

3,37 mg/L. 
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