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ABSTRACT
Parboiling process is a hydrothermal process of rice before milling step including soaking,
steaming, and drying. The objective of this research is to evaluate effect of soaking dan
steaming time on qualities of parboiling rice. This experiment used 5 different treatments:
parboiled rice at three different steamed duration 10, 15 and 25 minute, soaked nonsteamed paddy, and unparboiled paddy (as control). Rice qualities was examined such as
milled rice yield, head rice yield, whiteness, white belly, and texture analysis of cooked
rice The different between each treatment were determined and analyzed by using one-way
ANOVA and Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) at 0.05 significant levels. The results
showed that soaked non-steamed paddy has highest milled rice yield (80.56%), whiteness has
not significant different between the treatments. Parboiled rice at 25 minute of steaming
has highest of head rice yield (54.08%), lowest of broken rice (14.45%), and lowest of
white belly (2.03%). Texture analysis showed that hardness has linear with steaming time.
However, the other parameters (cohesiveness, extrudability, chewiness, and packability)
have no significant different. Therefore, the 25 minute steam treated parboiled rice had
better physical quality and texture parameters of cooked rice than the other treatments.
Key words: rice, soaking, steaming, parboiling
ABSTRAK
Proses pratanak merupakan proses hidrotermal gabah sebelum penggilingan yang terdiri
dari perendaman, pemanasan dan pengeringan. Tujuan dari penelitian ini adalah
mempelajari efek waktu perendaman dan pengukusan terhadap kualitas beras pratanak.
Penelitian proses pratanak menggunakan 5 perlakuan yaitu 1). perendaman dan
pengukusan selama 10 menit, 2). perendaman dan pengukusan selama 15 menit, 3).
perendaman dan pengukusan selama 25 menit, 4). Perendaman dan tanpa pengukusan, 5)
tanpa perendaman dan pengukusan (kontrol). Parameter kualitas beras meliputi rendemen
beras, rendemen beras kepala, derajad keputihan, pengapuran buliran beras, dan analisis
tekstur nasi. Perbedaan antara masing-masing perlakuan ditentukan dan dianalisis dengan
menggunakan ANOVA satu arah dan Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada 0,05
tingkat signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gabah dengan perendaman dan
tanpa pengukusan memiliki rendemen beras tertinggi 80,56%; derajad putih beras tidak
berbeda nyata antar perlakuan, sedangkan rendemen beras kepala tertinggi 54,08%, beras
pecah terendah 14,45%, dan pengapuran beras terendah 2,03% pada perlakuan perendaman
dan pengukusan selama 25 menit. Analisis profil tekstur menunjukkan kekerasan
meningkat dengan waktu pratanak namun paling tinggi pada perlakuan 3 (25 menit).
Parameter lainnya tidak begitu berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, gabah dengan
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perendaman dan pengukusan selama 25 menit memiliki parameter kualitas fisik dan tekstur
nasi masak yang lebih baik daripada beras tanpa proses pratanak.
Kata kunci: beras, perendaman, pengukusan, pratanak
PENDAHULUAN
Proses pratanak merupakan proses hidrotermal gabah sebelum penggilingan yang
terdiri dari perendaman, pemanasan dan pengeringan. Beras pratanak mempunyai nutrisi
yang tinggi daripada beras non-pratanak karena adanya perpindahan komponen pada kulit
(seperti vitamin dan mineral) kedalam endosperm selama proses hidrotermal
(Bhattacharya, 2004). Keuntungan proses pratanak berasal dari proses gelatinisasi dan
pengerasan. Tujuan dari pengolahan beras pratanak adalah untuk menghindari kehilangan
dan kerusakan beras, baik ditinjau dari nilai gizi maupun rendemen serta menurunkan nilai
indeks glikemik dari beras yang dihasilkan (Hasbullah dan Memen, 2015). Pengolahan
gabah dengan cara pratanak dapat meningkatkan rendemen beras giling maupun rendemen
beras kepala. Selain itu, mutu beras pratanak memiliki beberapa kelebihan antara lain
memiliki kandungan indeks glikemik (IG) dan lemak yang rendah serta vitamin B yang
tinggi. Beras pratanak dapat dijadikan makanan diet bagi penderita diabetes melitus.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mutu beras pratanak adalah varietas gabah,
lama perendaman, suhu dan lama pengukusan, dan pengeringan (Sumardi, 1977).
Proses beras pratanak terdiri dari 5 langkah utama yaitu perendaman gabah dalam
air untuk meningkatkan kadar air, pengukusan gabah untuk proses gelatinisasi parsial,
pengeringan gabah untuk mengurangi kadar air, penyosohan untuk memisahkan beras dan
kulit, dan penggilingan untuk menghilangkan kulit ari dari butiran beras (Buggenhout, et
al., 2013). Perendaman berfungsi untuk memasukkan air ke dalam ruang inter cellular dari
sel-sel pati endosperm, dimana sebagian air tersebut nantinya akan diserap oleh sel-sel pati
itu sendiri sampai pada tingkat tertentu dan cukup untuk proses gelatinisasi. Lama
perendaman tergantung pada suhu air perendaman yang digunakan. Proses pengukusan
dengan uap panas bertujuan untuk melunakkan struktur sel pati endosperm sehingga
tekstur granula pati dari endosperm menjadi seperti pasta akibat proses gelatinisasi.
Gelatinisasi adalah proses peristiwa perkembangan granula pati sehingga granula pati
tersebut tidak dapat kembali pada kondisi semula (Hasbullah dan Memen, 2015).
Pratanak mengubah sifat fisikokimia dan organoleptik beras seperti mengurangi
kelengketan, meningkatkan kekerasan, dan merubah warna menjadi lebih gelap/coklat.
Perubahan warna selama proses pratanak disebabkan oleh perpindahan pigmen dari kulit,
pencoklatan enzimatis dan non-enzimatis/reaksi Maillard (Lamberts, et.al., 2006).
Dalam proses pratanak terjadi difusi air dan komponen lain ke dalam dan keluar
beras selama proses hidrasi, dehidrasi dan rehidrasi, gelatinisasi pati, denaturasi protein
selama pemanasan yang diakibatkan kadar air, suhu dan waktu, dan retrogradasi pati
setelah proses pemanasan (Oli, et al, 2014). Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari
efek waktu perendaman dan pengukusan terhadap kualitas beras pratanak.
BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah padi gabah varietas Chainat.
Peralatan yang digunakan adalah oven kering, autoclave, mesin huller, mesin polishing,
mesin grader, rice cooker, timbangan, white belly detector, whiteness tester, and texture
analyzer. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 5 perlakuan dengan
3 kali ulangan. Perlakuan pada penelitian ini adalah 1). perendaman dan pengukusan
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selama 10 menit (PP10), 2). perendaman dan pengukusan selama 15 menit (PP15), 3).
perendaman dan pengukusan selama 25 menit (PP25), 4). Perendaman dan tanpa
pengukusan (PTP), 5) tanpa perendaman dan pengukusan (TPTP) (kontrol).
Proses pratanak mengikuti metode yang dikembangkan oleh Bhattacharya (1985).
Tahapan pertama pembuatan beras pratanak adalah perendaman selama 4 jam pada suhu
60°C. Setelah ditiriskan, gabah dibiarkan semalam untuk proses tempering. Selanjutnya
dikukus menggunakan autoclave dengan tekanan 1kg/cm2 pada 3 durasi yang berbeda (10,
15 dan 25 menit). Gabah dikeringkan hingga kadar air mencapai 14% dengan 2 tahap.
Tahap pertama adalah pengeringan pada suhu 70oC hingga kadar air mencapai 18%,
kemudian dibiarkan pada suhu kamar selama 2-3 jam, tahap kedua adalah pengeringan
pada suhu 50°C hingga mencapai kelembaban 14%. Gabah dibiarkan pada suhu kamar
minimal 2 jam sebelum proses penggilingan. Penggilingan menggunakan Satake Huller
dan pemolesan (polishing) menggunakan Satake Polishing
Evaluasi Mutu Beras
Beberapa parameter yang diukur adalah rendemen beras, rendemen beras kepala,
derajad putih, derajad pengapuran dan kualitas nasi
1. Rendemen beras merupakan persentase jumlah beras yang diperoleh pada proses
penggilingan
2. Rendemen beras kepala merupakan persentase beras kepala yang diperoleh setelah
proses penggilingan
3. Derajad keputihan beras diukur menggunakan Whiteness Meter (Model C-300)
yang dibandingkan dengan standar
4. Derajad pengapuran menunjukkan pati yang tidak tergelatinisasi yang diindikasikan
dengan warna putih opaq terletak ditengah biji besar yang diidentifikasi
menggunakan white belly detector
5. Pengukuran kualitas nasi menggunakan Back Extrusion Test untuk memperoleh
nilai hardness, extrudabillity, chewiness, cohesiveness and packability
Analisa Data
Analisa data menggunakan ANOVA DAN Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada α
5%.
HASIL
Mutu Fisik Beras Pratanak
Tabel 1. Parameter Fisik Beras Pratanak
Perlakuan
TPTP
PTP
PP10
PP15
PP25

Rendemen
beras (%)

Rendemen
beras sosoh
(%)

Rendemen
beras
kepala (%)

74,56 a
80,56 b
75,86 a
75,20 a
75,21 a

63,47 a
62,77 a
64,96 a
67,36 a
67,13 a

20,72 a
24,59 a
36,42 b
46,56 bc
54,08 c

Beras
pecah
kepala
(%)
40,69 c
33,57 bc
23,34 ab
18,61 a
14,45 a

Pengapuran
(%)
6.94 b
4.87 ab
7.74 b
2.58 a
2.03 a

Derajad
putih
31.77 b
32.27 b
43.97 c
19.5 a
19.67 a

Tekstur Nasi Pratanak
Tabel 2. Parameter Tekstur Nasi Pratanak
Perlakuan

Hardness

Cohesiveness

Extrudability

Chewiness

Packability
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(g/mm)

(g)

(g/mm)

(g/mm)

(mm)

TPTP
PTP
PP10
PP15

242 b
154 ab
300 b
365 a

2370 b
1849 b
3052 c
729 a

8a
42 b
5a
14 ab

67012 d
55889 c
91186 e
26863 a

21 b
22 b
40 c
12 a

PP25

502 c

2196 c

6a

39983 b

17 ab

PEMBAHASAN
Rendemen beras menunjukkan tidak berbeda nyata kecuali pada perlakuan PTP
yang lebih tinggi dibanding dengan perlakuan lainnya, sedangkan rendemen beras sosok
tidak berbeda nyata antar perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pratanak
dapat meningkatkan rendemen beras kepala. Rendemen beras kepala tertinggi pada
perlakuan perendaman dan pengukusan selama 25 menit. Menurut Koswara (2009),
keuntungan beras pratanak antara lain meningkatkan rendemen giling beras kepala, vitamin
dan zat nutrisi lain masuk ke dalam endosperm sehingga mutu gizi meningkat dan masa
simpan lebih lama karena relatif lebih susah diserang oleh serangga. Proses pratanak
menyebabkan hilangnya keretakan internal yang terdapat pada endosperm atau saling
menyatu antar retakannya, sehingga setelah dilakukan pengeringan maka tekstur
endosperm akan kembali mengeras seperti kondisi awal dan menghasilkan tekstur butir
yang lebih kompak dan kokoh. Sifat butir yang kompak dan kokoh dari hasil proses
pengukusan tersebut diduga dapat meningkatkan persentase butir kepala dan menurunkan
persentase butir patah karena lebih tahan terhadap gesekan saat penggilingan (Hasbullah,
et al, 2015).
Wani et al. (2012) menyatakan bahwa pati yang mengalami gelatinisasi antar selselnya akan berikatan kuat karena adanya interaksi antar ikatan hidrogen pati dengan
ikatan hidrogen pada air. Semakin banyak sel pati yang tergelatinisasi maka semakin
banyak sel yang berikatan. Selanjutnya apabila sejumlah air dikeluarkan (melalui proses
pengeringan) maka akan terjadi rekristalisasi molekul pati yang akan mengubah tekstur
pasta menjadi kristal. Fonseca et al. (2014) menambahkan perubahan fase tersebut akan
menghasilkan ekstur butir beras yang lebih kompak dan tidak mudah patah pada saat
dilakukan proses penggilingan.
Hal ini berbanding terbalik dengan rendemen beras pecah kepala dimana perlakuan
perendaman dan pengilingan selama 25 menit menunjukkan persentase paling kecil. Hal
ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah dan Memen (2015) dan Susilo,
et al. (2013) yang menunjukkan persentase beras pecah pada perlakuan pratanak lebih kecil
daripada beras tanpa proses pratanak.
Derajad pengapuran beras pada proses pratanak lebih kecil dibandingkan dengan
beras tanpa proses pratanak. Pengapuran terlihat berwarna putih opaque pada sebagian atau
seluruh butir beras (Buggenhout, et al., 2013). Pada endosperm, banyak terjadi pengapuran
pada sisi dorsal dan pada bagian tengah butir beras. Hal tersebut, akan mempengaruhi
penampakan butir beras karena granula pati yang mengapur, bersifat kurang padat
dibandingkan pada bagian bening sehingga terdapat rongga udara diantara granula pati.
Oleh karena itu, bagian yang mengapur tidak sekeras bagian bening beras sehingga butir
mengapur lebih mudah rusak selama proses penggilingan (Kush et al., 1979).
Terbentuknya butir kapur (chalkiness) dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan,
antara lain umur panen, serangan penyakit blast, serta pengisian dan pematangan butir
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yang terlalu cepat akibat suhu udara yang tinggi. Pengapuran pada beras akan hilang waktu
beras ditanak dan tidak mempengaruhi rasa, tekstur dan gizinya, tetapi berpengaruh
terhadap mutu giling dan selera konsumen (Ikehashi dan Kush, 1979)
Derajad putih beras pratanak lebih kecil dibanding beras tanpa pratanak. Menurut
Luh (1980) perubahan wama tersebut dapat dipengaruhi oleh waktu perendaman karena:
(1) larutnya albuminoid yang terdapat pada lapisan luar kariopsis menyebabkan mudaHnya
albuminoid terhidrolisa menjadi asam amino. Selanjutnya adanya gula reduksi akibat
fermentasi oleh aktifitas enzim amilase dari mikroba dan adanya suhu tinggi menyebabkan
terjadinya reaksi pencoklatan Maillard yang dapat memberikan warna kuning kecoklatan
pada beras pratanak. (2) larutnya pigmen melanin yang ada pada sekam yang kemudian
memasuki bagian dalam endosperm dapat mengubah warna beras pratanak menjadi kuning
kecoklatan (3) adanya gangguan mikroba yang dapat menyebabkan sebagian atau
keseluruhan endosperm berubah warna menjadi warna yang lebih gelap (4) beberapa luka
pada biji beras yang disebabkan karena benturan mekanis atau serangga yang dapat
menimbulkan pcrubahan warna pada beras pratanak
Rata-rata nilai hardness beras pratanak meningkat, nilai tertinggi pada perendaman
dan pengukusan selama 25 menit yaitu 502 g/mm. Hardness merupakan gaya yang
diberikan hingga terjadi perubahan bentuk (deformasi) pada objek. Semakin mengerasnya
tekstur nasi disebabkan oleh terjadinya retrogradasi pati. Retrogradasi pati adalah
pembentukan kembali ikatan-ikatan hidrogen dari molekul amilosa dan amilopektin dalam
gel pati yang sempat terpecah akibat terjadinya gelatinisasi pati pada proses pratanak.
Retrogradasi lebih mudah terjadi pada pati yang mengandung amilosa tinggi karena ikatan
hidrogen lebih mudah terbentuk pada struktur linier. Ikatan hidrogen ini semakin menguat
bila suhu diturunkan sehingga struktur pati menjadi semakin kompak (padat) (Susilo, et al,
2013).
Nilai cohesiveness, chewiness dan packability tertinggi pada perendaman dan
pengukusan selama 10 menit. Cohesiveness merupakan kekuatan dari ikatan-ikatan yang
berada di dalam objek yang menyusun bentuk objek. Sedangkan nilai extrudability
tertinggi pada perlakuan perendaman tanpa pengukusan.
KESIMPULAN
Gabah dengan perendaman dan tanpa pengukusan memiliki rendemen beras
tertinggi 80,56%; derajad putih beras tidak berbeda nyata antar perlakuan, sedangkan
rendemen beras kepala tertinggi 54,08%, beras pecah terendah 14,45%, dan pengapuran
beras terendah 2,03% pada perlakuan perendaman dan pengukusan selama 25 menit.
Analisis profil tekstur menunjukkan kekerasan meningkat dengan waktu pratanak namun
paling tinggi pada perlakuan 3 (25 menit). Parameter lainnya tidak begitu berbeda satu
sama lain. Beras pratanak memiliki kualitas fisik yang lebih baik daripada beras tanpa
proses pratanak. Salah satu faktor penting proses pratanak adalah suhu pengukusan
sehingga perlu diketahui suhu optimum untuk proses pengukusan gabah dengan
perendaman dan pengukusan selama 25 menit memiliki parameter kualitas fisik dan tekstur
nasi masak yang lebih baik daripada beras tanpa proses pratanak.
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