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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beras (Oryza sativa L.) merupakan sumber bahan pangan pokok yang 

berasal dari tanaman padi dan berasal dari bagian bulir padi atau disebut gabah, 

yang telah terpisah dari sekam, mengalami proses pengeringan hingga kadar air 

tertentu, baru kemudian dapat disimpan untuk proses pengolahan selanjutnya. 

Beras adalah salah satu sumber makanan pokok bagi masyarakat di Asia, dengan 

persentase 90,8% dari seluruh dunia (Eliasson, 2004). Indonesia merupakan salah 

satu Negara yang mengkonsumsi beras untuk diolah menjadi makanan pokok. 

Beras dapat berasal dari jenis yang berbeda-beda, baik dari varietasnya, ataupun 

telah mengalami perlakuan terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Beberapa 

jenis beras tersebut adalah white rice, converted rice atau parboiled rice, beras 

instan, brown rice, glutinous rice, beras special, rice bran dan wild rice (Brown, 

2004). Tiap jenis-ienis beras tersebut memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-

beda. Komponen-komponen yang dimiliki oleh beras sangat bermanfaat bagi 

kebutuhan gizi manusia, serta merupakan sumber pati yang cukup tinggi.  

Jenis beras yang dikenal dengan parboiled rice merupakan salah satu jenis 

beras yang mengalami perlakuan khusus sebelum melalui proses penggilingan. 

Menurut Ibukun (2008), parboiling merupakan suatu perlakuan hidrotermal yang 

diberikan pada beras sebelum melalui proses penggilingan. Parboiled rice banyak 
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dikonsumsi di Asia, tetapi hingga saat ini, Negara seperti Eropa dan Amerika 

banyak mengkonsumsi parboiled rice ini (Bello et.al., 2006). Adanya proses 

pemanasan dilakukan pada saat beras masih berbentuk gabah. Hal ini memiliki 

banyak sekali manfaat yang dapat menambah nilai gizi dari beras tersebut. Beras 

yang mengalami proses parboiling akan memiliki komposisi nutrisi yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan beras biasa pada umumnya. Hal ini disebabkan 

oleh nutrisi yang diperoleh dari sekam beras yang masih menempel dengan 

endosperm beras, sehingga pada saat proses parboling komponen dari kulit 

berpindah ke bagian endosperm. Kandungan nutrisi yang tinggi menyebabkan 

beras sangat rentan terhadap kerusakan, baik yang disebabkan oleh kerusakan 

fisik, mikrobiologi ataupun secara kimiawi. Hal ini akan mempengaruhi umur 

simpan dari beras. Adanya proses parboiling ini dapat mengurangi resiko 

terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh lemak, protein dan komponen amilosa 

yang sangat rentan terhadap kerusakan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya 

kadar protein dan lemak yang disebabkan oleh proses parboiling tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kondisi beras jenis IR 64 dan beras jenis lainnya setelah proses panen 

pada umumnya mudah terkontaminasi oleh kutu dan mudah mengalami kerusakan 

secara kimiawi, mikrobiologi, serta fisik. Parboiled rice memiliki manfaat penting 

yang diduga dapat mengatasi permasalahan dari umur simpan dan meningkatkan 

kandungan gizi dari beras. Lamanya proses blanching pada pembuatan parboiled 

rice dan lama penyimpanan akan menentukan karakteristik dari parboiled rice 
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yang dihasilkan, serta kandungan gizinya. Namun penelitian mengenai parboiled 

rice belum banyak dilakukan di Indonesia. 

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan proses pembuatan 

parboiled rice sebagai salah satu teknik pengawetan bahan pangan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mempelajari pengaruh lama proses blanching dalam pembuatan parboiled 

rice terhadap karakteristik dan kandungan gizi dari parboiled rice. 

2. Mempelajari pengaruh lamanya proses penyimpanan terhadap karakteristik 

dan kandungan gizi dari cooked parboiled rice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


