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Abstract—This research aimed to study the technique of making colored rice using anthocyanin pigment extracts of bit and to 

characterize of the colored rice produced. This research was conducted in August - November 2015 in the Laboratory of Food 

Processing and Analysis, Faculty of Engineering, State University of Jakarta (UNJ). Extraction of natural pigment was done by using 

water. Extract was then used as an ingredient for making colored rice by soaking the pandan wangi rice into the pigment extract for 

60 minute in 3 ratios, i.e. 1:1, 2:1, and 3:1. The rice was then oven-dried to obtain the colored rice. Colored rice further studied the 

physical, chemical, and organoleptic characteristics. The results showed that all of colored rice contains 3 kinds of phytochemical 

compounds, i.e. alcaloid, triterpenoid, and flavonoid. The density of the colored rice ranged from 0.55 to 0.62 g/ml and the percentage 

of broken rice ranged from 15.9 to 24.8%. The results of organoleptic test showed that all of the colored rice accepted by panelist, 

both for the aspect of color, taste, texture, and flavor. 

 

Keywords—colored rice, bit, natural pigment, betalain 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Beras merupakan makanan pokok sebagian 

besar masyarakat Indonesia. Lebih dari 90% 

masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sebagai 

sumber energi dan protein. Menurut Koswara 

(2009), beras menyumbang 40-80% energi dan 45-

55% protein dalam konsumsi pangan, terutama 

oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan 

rendah. 

Pengolahan beras menjadi berbagai macam 

produk olahan telah banyak dan akan terus 

dilakukan orang. Salah satu bentuk olahan beras 

yang mulai dikembangkan di Indonesia adalah 

beras warna. Beras warna adalah beras yang 

ditambah pewarna, baik alami ataupun sintetik, 

sehingga memiliki warna sesuai dengan yang 

diinginkan.  

Salah satu contoh beras warna yang telah 

dikembangkan di Indonesia adalah beras warna 

dengan merek Javara. Javara adalah produsen 

beras organik yang mengembangkan beras warna 

menggunakan pewarna alami yang ada di 

Indonesia, seperti kayu secang, bunga telang, daun 

pandan, dan ubi jalar ungu. Beras warna tersebut 

ditambah dengan bumbu-bumbu, seperti santan, 

sereh, lengkuas, dan lain-lain. Produk ini telah 

dipamerkan pada event Frankfurt Book Fair yang 

digelar di Frankfurt, Jerman tahun 2015 (Okezone 

2015). 

Meskipun telah dijual di pasar, beras warna 

produksi Javara tersebut ternyata masih memiliki 
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kelemahan. Salah satu kelemahan yang dijumpai 

adalah masih tingginya persentase beras patah 

(sekitar 60%) dan berubahnya warna nasi setelah 

beberapa jam dimasak. 

Pada dasarnya, pengembangan beras warna akan 

menambah keragaman produk olahan berbasis 

beras. Seiring dengan semakin meningkatnya 

kesukaan masyarakat terhadap produk olahan 

makanan yang beraneka warna, khususnya yang 

menggunakan pewarna alami, maka penelitian 

tentang beras warna ini penting untuk dilakukan. 

Pada penelitian ini telah dilakukan pembuatan 

beras warna dengan menambahkan pigmen alami 

dari umbi bit sebagai pewarna beras.  

Sumber pigmen alami yang digunakan pada 

penelitian ini adalah umbi bit. Di dalam umbi bit 

terdapat pigmen betalain yang berwarna ungu, 

merah, dan kuning (Andarwulan 2013).  

Betalain merupakan pigmen larut air yang 

mengandung nitrogen dan bertanggung jawab 

terhadap warna merah terang atau kuning pada 

buah, bunga, akar, dan daun dari tanaman 

Caryophyllales (Albano et al. 2015) dan umbi bit 

(Ravichandran et al. 2013). Betalain terdiri dari dua 

subklas pigmen, yaitu betasianin (pigmen merah-

ungu) dan betaksantin (pigmen kuning-oranye).  

Penggunaan umbi bit sebagai pewarna alami 

dalam pembuatan beras warna didasarkan pada 

beberapa alasan, antara lain kemudahan 

mendapatkan umbi bit, harga umbi bit yang relatif 

murah, serta pigmen yang mudah diekstrak dengan 

menggunakan air. Selain itu, pigmen betalain 

memiliki manfaat fungsional, seperti sebagai 

senyawa antikanker, antioksidan, antihipertensi, 

antihiperkolesterolemia, dan lain-lain (Lingga 

2010). Dengan adanya penelitian ini, diharapkan 

dapat diketahui proses pembuatan beras warna 

serta karakteristik dari beras warna yang 

dihasilkan. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Rekayasa dan Analisis Boga, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Jakarta pada bulan April 

hingga Mei 2016.  

B. Bahan dan Peralatan 

Bahan yang diperlukan pada penelitian ini 

adalah beras pandan wangi, umbi bit, akuades, 

kain saring, air minum dalam kemasan, tissu, dan 

wadah kertas. Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah oven, magic com, blender, 

timbangan digital, dan alat-alat gelas untuk uji 

organoleptik. 

C. Prosedur Penelitian 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode eksperimen. Ada 3 tahap dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Ekstraksi pigmen alami dari umbi bit. 

2. Pembuatan beras warna menggunakan pigmen 

alami dari umbi bit dan pemasakannya menjadi 

nasi warna. 

3. Karakterisasi beras dan nasi warna yang 

meliputi karakteristik fisik, kimia, dan 

organoleptik.  

 

Prosedur 

 Secara ringkas, prosedur pembuatan beras 

warna adalah sebagai berikut: 

1. Beras dicuci hingga bersih. 

2. Beras direndam dalam ekstrak pigmen 

umbi bit selama 60 menit dengan 

perbandingan ekstrak dan beras sebesar 

1:1, 2:1, dan 3:1.  

3. Beras direbus/dimasak dalam panci 

perendaman selama 7-8 menit hingga 

semua ekstrak pigmen terserap habis ke 

dalam beras. 

4. Beras dicuci dengan air es 150 ml dan es 

batu dalam waskom selama 1 menit, 

kemudian ditiriskan.  

5. Beras dikeringkan dengan oven dengan 

pada suhu 70°C selama 3.5 jam 

 

Analisis Karakteristik Fisik, Kimia, dan 

Organoleptik 

Karakteristik fisik dan kimia dipelajari pada 

beras warna, sedangkan karakteristik organoleptik 

dilakukan terhadap nasi warna. Karakteristik 

kimia yang diamati adalah kandungan fitokimia, 

sementara itu karakteristik fisik yang dipelajari 

adalah densitas kamba dan persentase butir beras 

patah.  

Karakteristik organoleptik dipelajari dengan 

menggunakan uji mutu hedonik oleh 20 orang 

panelis agak terlatih, yaitu mahasiswa PS Tata 

Boga UNJ. Kriteria penilaian untuk uji mutu 

hedonik dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 



Tabel 1. Kriteria penilaian organoleptik 

 
Aspek Uraian 

Warna nasi  Merah bata            

Merah burgundy   

Merah tera corta   

Merah marun         

Rasa  Tawar  

Agak manis  

Manis  

Tekstur Sangat pulen 

Pulen  

Agak pulen 

Pera 

Aroma Aroma bit sangat tidak kuat 

Aroma bit tidak kuat 

Aroma bit agak kuat 

Aroma bit sangat tidak kuat 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pembuatan Beras Warna 

Beras warna dibuat dengan menggunakan 

metode perebusan dan dilanjutkan dengan 

pencucian dan pengeringan. Perendaman beras di 

dalam ekstrak pigmen umbi bit bertujuan untuk 

memberikan kesempatan pada pigmen betalain 

yang terdapat di dalam ekstrak umbi bit untuk 

dapat masuk ke dalam butiran beras. Agar 

masuknya pigmen ke dalam beras semakin 

optimal, maka beras dan air rendaman dimasak 

sampai seluruh ekstrak merembes atau masuk ke 

dalam butiran beras.  

Setelah dimasak, beras didinginkan dengan 

cepat untuk mencegah proses pemasakan atau 

pemanasan lebih lanjut. Sebab, proses pemasakan 

lebih lanjut akan menyebabkan terjadinya 

gelatinasi yang akan membuat beras saling 

menempel pada saat akan dikeringkan dalam oven. 

Pengeringan beras di dalam oven dilakukan pada 

suhu yang tidak terlalu tinggi, yaitu 70°C.  

Ekstraksi pigmen betalain dari umbi bit 

dilakukan dengan cara merendam potongan umbi 

bit dalam air panas dengan perbandingan 2:1, 

yaitu 2 bagian air dan 1 bagian umbi bit. Setelah 

didapatkan perbandingan yang optimal dalam 

proses ekstraksi pigmen, penelitian dilanjutkan 

dengan pewarnaan beras dengan cara merendam 

beras dalam ekstrak pigmen selama 60 menit. 

Perbandingan antara ekstrak pigmen dengan beras 

ada 3, yaitu 1:1, 2:1, dan 3:1. Perbedaan 

perbandingan ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan perbandingan yang optimal dalam 

penyerapan pigmen oleh beras.  

Hasil pembuatan beras warna dengan 3 jenis 

perbandingan dapat dilihat pada Gambar 1, 

sedangkan karakteristik beras warna dijelaskan di 

bawah ini. 

 

 
 

   
Keterangan: 

 B1 : beras warna dengan perbandingan 1:1 

 B2 : beras warna dengan perbandingan 2:1 

 B3 : beras warna dengan perbandingan 3:1 

 

Gambar 1. Beras Warna dengan Penambahan 

Pigmen Umbi Bit 

B. Karakteristik Beras warna 

1) Kandungan Fitokimia 

Karena ditambah dengan ekstrak air dari umbi 

bit, maka terlebih dahulu penting untuk dilakukan 

penentuan kandungan senyawa kimia yang 

terdapat dalam beras warna melalui uji fitokimia. 

Uji fitokimia yang dilakukan bersifat kualitatif, 

sehingga tidak mengukur nilai atau kadar dari 

setiap senyawa kimia yang ditentukan.  

Fitokimia merupakan senyawa kimia bersifat 

aktif yang diproduksi oleh tanaman. Jenis senyawa 

fitokimia yang dijumpai dalam suatu tanaman 

akan berpengaruh terhadap manfaat dari tanaman 

tersebut. Dengan adanya uji fitokimia ini, potensi  

kimia dari beras warna dapat diketahui. 

Ada 6 senyawa kimia yang ditentukan pada uji 

fitokimia ini, yaitu alkaloid, steroid, triterpenoid, 

fenolik, flavonoid, dan saponin. Keenam senyawa 

kimia ini ditentukan secara kualitatif. Hasil uji 

fitokimia rumput pahit dan ubi jalar ungu dapat 

dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Kandungan Fitokimia Beras Warna 

 
No Jenis Senyawa 

Kimia 

1:1 2:1 3:1 

1 Alkaloid + + + 

2 Steroid - - - 

3 Triterpenoid + + + 

4 Fenolik - - - 

5 Flavonoid + + + 

6 Saponin - - - 

B1 B2 B3 



Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa semua beras 

warna memiliki kandungan fitokimia yang sama, 

alkaloid, triterpenoid, dan flavonoid. Ini berarti 

tidak terdapat pengaruh perlakuan terhadap 

kandungan fitokimia beras warna. 

 

2) Densitas Kamba 
Densitas kamba adalah perbandingan antara 

berat dengan volume suatu bahan. Pengukuran 

nilai densitas kamba pada beras warna penting 

dilakukan karena dapat mempengaruhi jumlah 

beras yang dapat dikemas pada suatu kemasan 

tertentu, seperti plastik atau karung. Semakin 

tinggi nilai densitas kamba beras, semakin berat 

atau banyak beras yang dapat dikemas dengan 

volume tertentu. 

Nilai densitas kamba beras warna dengan 

penambahan pigmen alami dari umbi bit berkisar 

antara 0.55-0.62 g/ml (Gambar 2). Densitas kamba 

paling tinggi dimiliki oleh beras kontrol, 

sedangkan densitas kamba paling rendah dimiliki 

oleh beras dengan perlakuan B2, yaitu beras warna 

yang dibuat dengan cara merendam beras dalam 

ekstrak pigmen umbi bit dengan perbandingan 2:1.  

Rendahnya densitas kamba beras warna 

dibandingkan dengan beras kontrol didugga 

disebabkan oleh masih ada beras warna yang 

lengket satu sama lain, sehingga memberikan 

ruang kosong pada gelas ukur ketika dilakukan 

pengukuran volume. Hal ini mengakibatkan 

jumlah beras yang menempati gelas ukur semakin 

sedikit, sehingga beratnya pun menjadi berkurang. 

 

 
 

Gambar 3. Nilai Densitas Kamba Beras Warna 

dengan Penambahan Pigmen Umbi Bit 

 

3) Persentase Butir Patah 

Persentase butir patah (pecah) adalah 

perbandingan berat butir atau biji beras pecah 

dengan total berat beras yang dinyatakan dalam 

persentase. Nilai persentase butir patah menjadi 

salah satu parameter penting dalam menentukan 

mutu beras. Beras bermutu tinggi adalah beras 

dengan nilai persentase butir patah 0%. Artinya, 

semakin tinggi nilai persentase butir patah, maka 

semakin rendah mutu suatu beras. Berdasarkan 

SNI 6128:2008, beras dengan persentase butir 

patah kurang dari 5% dikategorikan sebagai beras 

dengan kualitas II,  sedangkan beras yang 

memiliki butir patah kurang dari 15% 

dikategorikan sebagai mutu III, kurang dari 25% 

sebagai mutu IV, dan lebih dari 35% adalah beras 

dengan mutu paling rendah, yaitu mutu V.  

Pada penelitian ini, persentase butir patah beras 

warna dengan penambahan pigmen dari umbi bit 

termasuk rendah. Beras warna dengan perlakuan 

B1 memiliki persentase beras patah paling rendah, 

yaitu 15.9%, sedangkan beras warna B3 memiliki 

kadar butir patah paling tinggi, yaitu 24.8% 

(Gambar 3). Berdasarkan kriteria yang ditetapkan 

dalam SNI 6128:2008, maka beras warna B1, B2, 

dan B3 dikategorikan masuk ke dalam beras mutu 

IV. 

Masih tingginya kadar butir patah pada beras 

warna ini disebabkan oleh banyaknya beras yang 

patah pada saat pengeringan. Dalam hal ini, pada 

saat pengeringan dengan menggunakan loyang 

sebagai wadah untuk mengeringkan beras dalam 

oven, beras masih banyak yang lengket pada 

loyang, sehingga ketika diangkat, beras menjadi 

patah. 

 

 
 

Gambar 4. Persentase Butir Patah Beras Warna 

dengan Penambahan Pigmen Umbi Bit 

 

4) Uji Organoleptik Nasi Warna 

Uji organoleptik bertujuan untuk mengetahui 

tingkat penerimaan panelis terhadap nasi yang 



dibuat dari beras warna. Pada penelitian ini, jenis 

uji organoleptik yang dilakukan adalah uji mutu 

hedonik. 

Uji mutu hedonik dilakukan terhadap 4 aspek 

atau atribut, yaitu warna, rasa, tekstur, dan aroma 

nasi. Hasil penilaian terhadap 4 aspek tersebut 

dijelaskan di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 5. Nasi Warna dengan Penambahan 

Pigmen Umbi Bit 

 

a) Warna 

Beras warna memiliki warna yang cukup pekat 

sebagai akibat dari masuknya pigmen betalain dari 

umbi bit. Namun, pada saat dimasak menjadi nasi, 

warna nasi warna mengalami penurunan 

kepekatan karena pigmen betalain bersifat larut 

air. Pigmen betalain akan terdegradasi jika 

terekspos langsung oleh udara, cahaya, dan 

temperatur tinggi dan berubah menjadi coklat 

muda. Menurut Nugraheni (2013), pigmen 

betalain dapat berubah menjadi coklat jika 

dipanaskan secara bertahap pada suhu tinggi. 

Menurut Khuluq dkk. (2007), peningkatan  

suhu pemanasan mengakibatkan penurunan kadar 

betasianin, karena karena peningkatan suhu 

pemanasan dapat menurunkan stabilitas betasianin 

yang pada tahap selanjutnya mengakibatkan 

kerusakan betasianin. Menurut Havlikova et al. 

(1983), stabilitas betasianin semakin menurun 

pada pemanasan suhu 70 dan 80oC.  

Hasil penilaian panelis terhadap warna nasi 

warna menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

penerimaan panelis berkisar antara 2.2 hingga 3.8. 

Nasi warna dengan perlakuan B2 memiliki nilai 

rata-rata tertinggi, yaitu 3.8 (mendekati merah 

burgundy), sedangkan nasi warna dengan 

perlakuan B3 memiliki nilai rata-rata terendah, 

yaitu 2.2 (merah terra cota) (Gambar 6).  

 

 
 

Gambar 6. Rata-rata Penilaian Panelis terhadap 

Warna Nasi Warna dengan Penambahan Pigmen 

Umbi Bit 

 

b) Rasa 

Rata-rata tingkat penerimaan rasa nasi warna 

dengan penambahan pigmen dari umbi bit adalah 

2.4 (antara agak manis hingga tawar) untuk nasi 

dengan perlakuan B1 serta 2.2 (agak manis) untuk 

nasi warna dengan perlakuan B2 dan B3 (Gambar 

7). Rasa nasi warna dengan pigmen umbi bit 

mendapatkan penilaian yang tidak begitu tinggi 

karena nasi warna tersebut masih memiliki sedikit 

rasa manis yang terdapat di dalam ekstrak air umbi 

bit. Walaupun begitu, tidak terdapat perbedaan 

pengaruh perlakuan terhadap penerimaan panelis 

terhadap rasa nasi warna. 

 

 
 

Gambar 7. Rata-rata Penilaian Panelis terhadap 

Rasa Nasi Warna dengan Penambahan Pigmen 

Umbi Bit 

 

c) Tekstur 

Tekstur nasi merupakan salah satu aspek yang 

penting untuk dinilai karena beberapa kelompok 

konsumen menyukai nasi dengan tekstkur yang 

mungkin berbeda dengan kelompok konsumen 



lainnya. Penilaian tekstur nasi warna dilakukan 

dengan menekan atau menjepit nasi menggunakan 

tangan.  

Hasil uji mutu hedonik untuk nasi warna 

dengan penambahan pigmen dari umbi bit 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai penerimaan 

panelis terhadap tekstur nasi berkisar antara 2.8 

hingga 3.0 (Gambar 8). Ini berarti bahwa tingkat 

penerimaan panelis terhadap nasi warna dengan 

perlakuan B1 dan B2 adalah pulen, sedangkan 

untuk perlakuan B3 mendekati pulen.  

 

 
 

Gambar 8. Rata-rata Penilaian Panelis terhadap 

Tekstur Nasi Warna dengan Penambahan Pigmen 

Umbi Bit 

 

d) Aroma 

Pada penelitian ini, beras yang digunakan 

sebagai bahan untuk membuat nasi warna 

direndam dalam ekstrak pigmen umbi bit. 

Perendaman dalam ekstrak pigmen ini dapat 

menyebabkan terjadinya perpindahan pigmen ke 

dalam butiran beras, sehingga beras menjadi 

berwarna sesuai dengan warna pigmen asalnya. 

Akan tetapi, penambahan pigmen pada beras 

diduga dapat mempengaruhi aroma dari nasi yang 

dihasilkan.  

Hasil uji organoleptik terhadap aroma dari nasi 

warna dengan penambahan pigmen dari umbi bit 

menunjukkan bahwa rata-rata penilaian panelis 

terhadap rasa nasi berkisar antara 3.2 hingga 3.4 

atau antara memiliki aroma bit tidak kuat hingga 

memiliki aroma bit sangat tidak kuat (Gambar 9). 

Tidak ada perbedaan nyata di antara aroma nasi 

yang mendapat perlakuan B1, B2, dan B3. Ini 

berarti bahwa aroma nasi warna dengan 

penambahan pigmen dari umbi bit tidak terlalu 

dipengaruhi oleh aroma umbi bit. Aroma beras 

pandan wangi diduga juga dapat menyebabkan 

tidak kuatnya aroma umbi bit pada beras warna. 

 

 
 

Gambar 9. Rata-rata Penilaian Panelis terhadap 

Aroma Nasi Warna dengan Penambahan Pigmen 

Umbi Bit 

IV. KESIMPULAN 

1) Pembuatan beras warna dapat dilakukan 

dengan menambahkan ekstrak pigmen dari 

umbi bit dengan perbandingan 1:1, 2:1, dan 3:1. 

2) Secara umum beras warna dengan penambahan 

pigmen umbi bit memiliki mutu yang baik 

untuk seluruh karakteristik fisik dan kimia yang 

dipelajari. 

3) Hasil uji mutu hedonik memperlihatkan bahwa 

seluruh nasi  warna dapat diterima panelis, baik 

untuk aspek warna, rasa, tekstur, maupun 

aroma. 
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