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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Produktivitas ubi jalar di Indonesia pada tahun 1995-2016 mengalami peningkatan 

sebesar 2,81% setiap tahun (Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian, 2016). 

Berdasarkan pengalaman beberapa pembudidaya ubi jalar, potensi bisnis ubi jalar juga 

cukup menjanjikan dengan rasio R/C>1. Dari satu hektar lahan, dengan patokan harga 

jual berkisar Rp. 1,500 – 2,000 dapat diperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 

17.000.000 sampai 27.000.000 per musim tanam. Namun demikian, ubi jalar di 

Indonesia belum dianggap sebagai komoditas penting, sementara di negara maju ubi 

jalar telah dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan dan non pangan, yaitu untuk mie, 

ubi goreng, makanan penutup, kembang gula, kecap, tepung, minuman anggur, cuka, 

nata de coco, bioethanol, dan lain-lain. (ILO – PcDP2 UNDP, 2012).  Konsumsi ubi 

jalar dari tahun 2016-2020 diprediksi akan mengalami kenaikan dengan pertumbuhan 

4,88% atau dengan kisaran antara 2,12 sampai 8,64 kg perkapita pertahun. Peningkatan 

pertumbuhan konsumsi ubi jalar tertinggi terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar 8,64% atau 

mencapai 2,80 kilogram/kapita/tahun (Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian, 

2016). Melalui penjabaran beberapa data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ubi jalar 

mampu dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. 

 

Salah satu aplikasi pati dalam produk pangan adalah salad dressing. Pati yang 

digunakan dalam produk salad dressing digunakan sebagai “gelling agent” karena 

memiliki karakteristik seperti kestabilan kekentalan yang dipengaruhi oleh suhu, 

ketahanan terhadap perlakuan mekanis, dan daya pengental yang baik (Koswara, 2009). 

Salad dressing merupakan produk emulsi minyak dalam air (o/w). pada umumnya 

digunakan untuk meningkatkan rasa dan tekstur dari salad, mulai dari salad hijau 

sederhana sampai salad yang ditambah dengan sayuran lain (Smith et al., 2006). 

Penambahan pati dapat membentuk lapisan tipis pada sekeliling butir-butir lemak yang 

terdispersi pada emulsi salad dressing yang terbentuk (Cahyadi, 2008).  

 

Pati alami jika dimasak membutuhkan waktu yang panjang sehingga membutuhkan 

energi yang tinggi, pasta pati yang terbentuk keras dan keruh, sifatnya juga terlalu 
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lengket serta tidak tahan terhadap perlakuan asam. Kendala-kendala tersebut 

menyebabkan pati alami memiliki kerterbatasan dalam penggaplikasiannya dalam 

indutri pangan, oleh karena itu dibutuhkan modifikasi pati. Pati termodifikasi memiliki 

kecerahan yang lebih tinggi, retrogradasi rendah, kekentalan yang rendah, gel yang 

terbentuk lebih jernih, kekuatan renggang yang rendah, tekstur gel yang terbentuk lebih 

lembek, granula pati lebih mudah pecah, waktu dan suhu gelatinisasi lebih tinggi, serta 

granula pati membutuhkan waktu dan suhu untuk pecah yang lebih singkat (Koswara, 

2009). Karakteristik salad dressing yang diinginkan dapat dihasilkan dari pati 

termodifikasi. Metode-metode yang dapat digunakan untuk modifikasi pati adalah 

penambahan asam, enzim, oksidasi, dan ikatan silang (Koswara, 2009).  

 

Penelitian ini menggunakan metode cross linking untuk memodifikasi pati. Kelebihan 

dari metode cross linking adalah untuk menghambat pengembangan pati yang bertujuan 

untuk stabilitas viskositas (Koswara, 2009). Metode ikatan silang (cross linking) 

memiliki prinsip penggantian gugus OH- dengan gugus fungsi yang lain, seperti gugus 

eter, gugus ester atau gugus fosfat. Maksud dari metode ikatan silang (cross linking) 

adalah menambahkan ikatan kimia secara acak pada granula pati (Miyazaki et al., 

2006). Pati yang dimodifikasi dengan metode ikatan silang (cross linking) akan 

meningkatkan tekstur, viskositas, gel strength, adhesiveness pati, memperkecil swelling 

power yang dapat menyebabkan granula pati semakin kuat, pati menjadi lebih tahan 

terhadap panas dan medium asam, sehingga pati tidak mudah pecah saat dipanaskan 

(Raina et al., 2006). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Salad Dressing 

Salad dressing merupakan produk emulsi minyak dalam air (o/w) yang berarti 

emulsifier lebih terikat atau lebih larut dalam air (polar) sehingga dapat membantu 

terjadinya dispersi minyak dalam air. Kandungan minyak yang terdapat dalam produk 

salad dressing adalah sebesar 30-45% (Yang & Lai, 2003). Produk salad dressing 

memiliki ukuran globula yang besar dan termasuk dalam produk makro emulsi di mana 

emulsinya mudah mengalami pemisahan (Cahyadi, 2008). Makanan semi-padat seperti 

salad dressing memiliki komposisi bahan yang meliputi minyak nabati, kuning telur, 
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asam, gula, garam, dan pasta pati. Penambahan garam berfungsi untuk memberikan rasa 

dasar pada makanan dan sebagai bahan yang dapat membatasi pertumbuhan bakteri 

pada makanan. Gula digunakan karena dapat menjadi pengawet, memberikan rasa, 

warna serta body dalam produk pangan (Shee et al., 2010). Kuning telur memiliki 

fungsi sebagai pewarna dalam suatu produk karena adanya karetenoid. Warna kuning 

telur diperoleh dari pakan yang diberikan, pakan tersebut mengandung karotenoid yang 

tinggi. Apabila kandungan karotenoid dalam suatu pakan tinggi maka warna kuning 

telur menjadi kuning terang atau hampir penuh (Jaya et al., 2013).  Asam digunakan 

sebagai medium pendispersi, sedangkan minyak nabati yang biasanya digunakan dalam 

pembuatan salad dressing digunakan sebagai medium terdispersi (Yang & Lai, 2003). 

Penambahan asam juga bertujuan untuk mencegah kerusakan akibat mikroorganisme. 

Penambahan asam harus memiliki jenis dan komposisi asam yang tepat, asam yang 

biasa digunakan adalah vinegar yang merupakan produk fermentasi dari asam 

(Gunstone, 2002). Kuning telur yang ditambahkan berperan sebagai emulsifier (Yang & 

Lai, 2003). 

 

Adebayo (2010) mengatakan bahwa pati berfungsi sebagai pembentuk viskositas gel, 

menstabilkan emulsi, bahan pengikat, memperpanjang umur simpan, memperbaiki 

tekstur dan mouthfeel. Salad dressing yang biasanya tidak begitu stabil akan menjadi 

lebih stabil dengan penambahan pati yang dapat membentuk lapisan tipis disekeliling 

butir-butir lemak yang terdispersi pada emulsi yang terbentuk. Pati dalam pembuatan 

salad dressing menjadi bahan baku dasar. Pada umumnya pati yang digunakan adalah 

pati jagung atau tepung maizena. 

 

1.2.2. Ubi Jalar Kuning 

Ubi jalar kuning (Ipomoea batatas L.) merupakan jenis umbi-umbian yang memiliki 

banyak keunggulan dibandingkan dengan umbi-umbi yang lain dan sumber karbohidrat 

keempat di Indonesia setelah beras, jagung, dan ubi kayu. Keunggulan dari ubi jalar 

kuning yaitu memiliki kandungan nutrisi yang baik, harga yang relatif murah dan 

memiliki indeks glikemik sebesar 54 sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita 

diabetes (Marsono et al., 2002). Ubi jalar kuning mengandung β-karoten yang  cukup 

tinggi. β-karoten merupakan sumber provitamin A yang bermanfaat bagi kesehatan 
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mata serta sebagai antioksidan alami yang bermanfaat bagi kesehatan dalam menangkal 

radikal bebas. Kandungan gizi dalam ubi jalar mentah yaitu 562 g kalium, 107 mg 

kalsium, 2,8 protein, kalori 53,00 kal, 5,565 SI vitamin A dan 32 mg vitamin C dalam 

setiap 100 gram (Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian, 2016). Warna kuning dari 

ubi jalar ini dapat berfungsi sebagai pewarna alami yang berasal dari umbi-umbian 

(Richana et al., 2009). Pemanfaatan ubi jalar masih sangat rendah, hanya digunakan 

sebagai makanan pokok oleh sebagian besar masyarakat di daerah Papua (Mulyadi et 

al., 2014). Kandungan nutrisi ubi jalar kuning dan ubi jalar putih dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Ubi Jalar Kuning dan Ubi Jalar Putih 

Nutrisi Ubi Kuning Ubi Putih 

Pati (%) 24,47 28,79 

Lemak (%) 0,68 0,77 

Protein (%) 0,49 0,89 

Air (%) 68,78 62,24 

Abu (%) 0,99 0,93 

Serat (%) 2,79 2,79 

Gula Reduksi (%) 0,11 0,32 

Vitamin C (mg/100 g) 25,00 28,68 

Vitamin A (SI) 9.000,00 60,00 

 Sumber : Ginting et al., 2011. 

 

Gambar 1. Ubi Jalar Kuning (Dokumentasi Pribadi) 

 

1.2.3. Pati 

Pati merupakan karbohidrat kompleks yang larut dalam air, serbuk putih, tidak berasa 

dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk 

menyimpan kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis) dalam jangka panjang. Pati 
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tersusun dari dua macam karbohidrat, amilosa dan amilopektin, dalam komposisi yang 

berbeda-beda. Amilosa memberikan sifat keras sedangkan amilopektin menyebabkan 

sifat lengket. Pati digunakan sebagai bahan yang digunakan untuk memekatkan 

makanan cair seperti sup dan sebagainya (Whistler et al., 1984). Pati tersusun paling 

sedikit oleh tiga komponen utama yaitu 15-30% amilosa, 70-85% amilopektin dan 5-

10% material antara antara seperti, protein dan lemak (Bank & Greenwood, 1975). 

Struktur dan jenis material antara tiap sumber pati berbeda tergantung sifat-sifat botani 

sumber pati tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pati biji-bijian mengandung 

bahan antara yang lebih besar dibandingkan pati batang dan pati umbi (Whistler et al., 

1984). Karakteristik pati antara lain tidak tahan terhadap asam dan panas, pembentukan 

gel yang tidak seragam, tidak tahan terhadap perlakuan mekanis (gesekan dan 

pengadukan), kelarutan yang terbatas pada pelarut polar (air), serta mudah mengalami 

sineresis yang mempercepat proses retrogradasi (Widyastuti, 2012). 

 

Gelatinisasi pati adalah proses pengembangan dan pemecahan granula akibat air yang 

masuk ke dalam pati (Gambar 2). Gelatinisasi yang terjadi menyebabkan perubahan 

viskositas pada larutan pati (Widyastuti, 2012). Retrogradasi adalah proses kristalisasi 

kembali dan pembentukan matrik pati yang telah mengalami gelatinisasi yang 

disebabkan oleh suhu (Widyastuti, 2012). Hal ini dapat menyebabkan air terpisah dari 

struktur gel pati atau proses yang disebut dengan sineresis. Semakin tinggi kemampuan 

retrogradasi maka proses sineresis juga semakin tinggi, kedua proses ini memiliki 

hubungan berbanding lurus. Faktor-faktor yang mempengaruhi gelatinitas pati alami 

serta kestabilan gelnya adalah sumber pati itu sendiri (berbeda tanaman akan berbeda 

pula granula patinya), kondisi fisiologis tanaman dan iklim (Widyastuti, 2012). Suhu 

gelatinisasi berbagai jenis pati dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Gambar 2. Proses Gelatinisasi (Widyastuti, 2012) 

 

 

 

Tabel 2. Suhu Gelatinisasi Berbagai Jenis Pati 

Pati Suhu Gelatinisasi (
o
C) 

Tapioka 59-69 

Gandum 58-64 

Kentang  58-68 

Jagung 62-72 

Sumber : Koswara (2009). 

 

1.2.4. Modifikasi Pati 

Modifikasi pati yang banyak digunakan dalam industri pangan adalah dengan 

mengekstraksi pati. Pati modifikasi akan menghasilkan pati dengan kekentalan yang 

stabil pada suhu tinggi maupun rendah, memiliki ketahanan yang baik pada perlakuan 

mekanis, dan daya pengental yang tahan terhadap kondisi asam serta suhu tinggi. 

Modifikasi pati yang banyak diterapkan pada produk industri pangan yaitu salad cream, 

mayonnaise, saus kental, permen, coklat, lemon curd, dan pengganti gum arab. 

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk modifikasi pati adalah modifikasi dengan 

asam, oksidasi, enzim, dan ikatan silang (Koswara, 2009). Berdasarkan penelitian 

Retnaningtyas dan Putri (2014), pati ubi jalar oranye yang direndam selam satu jam 
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menggunakan Sodium Tripolyphosphate (STPP) menunjukkan hasil yang optimal pada 

konsentrasi STPP 0,5%. Selain itu, tingkat kecerahan pada konsentrasi STPP 1% 

menunjukkan hasil yang paling optimal. Penelitian yang serupa dilakukan juga oleh 

Widhaswari & Putri (2014) yang menggunakan tepung ubi jalar ungu yang dimodifikasi 

dengan Sodium Tripolyphosphate (STPP) dengan perendaman satu jam, menunjukkan 

pH dan kecerahan warna yang lebih optimal pada konsentrasi STPP 1%. 

 

Metode ikatan silang (cross linking) memiliki prinsip penggantian gugus OH- dengan 

gugus fungsi yang lain, seperti gugus eter, gugus ester atau gugus fosfat. Maksud dari 

metode ikatan silang (cross linking) adalah menambahkan ikatan kimia secara acak 

pada granula pati (Miyazaki et al., 2006). Modifikasi pati dengan metode ikatan silang 

(cross linking) diperoleh dengan menambahkan “cross lingking agent” pada suhu dan 

pH yang sesuai, sehingga ikatan-ikatan baru antar molekul dalam pati atau diantara 

molekul pati satu dengan lainnya akan terbentuk, dan akan diperoleh jaringan makro 

molekul yang kaku. Pati yang dimodifikasi dengan metode ikatan silang (cross linking) 

akan meningkatkan tekstur, viskositas, gel strength, adhesiveness pati, memperkecil 

swelling power yang dapat menyebabkan granula pati semakin kuat, pati menjadi lebih 

tahan terhadap panas dan medium asam, sehingga pati tidak mudah pecah saat 

dipanaskan (Raina et al., 2006). Pati yang dimodifikasi menggunakan metode ikatan 

silang (cross linking) akan menghasilkan pati dengan kekentalan yang tinggi jika 

dilarutkan serta memiliki ketahanan terhadap perlakuan mekanis (Koswara, 2009). 

Metode cross linking akan memperkuat ikatan hidrogen dengan ikatan kimia dalam 

granula yang menjadi jembatan antara molekul. Hasil dari proses tersebut adalah ketika 

pati termodifikasi cross linking dipanaskan dalam air, granula-granula pati tersebut akan 

mengalami pengembangan yang mengakibartkan ikatan hidrogennya melemah (Gambar 

1) (Miyazaki et al., 2006).   
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Gambar 3. Pati Termodifikasi Cross Linking (Miyazaki et al., 2006) 

 

1.2.5. Sodium Tri Polyphosphate (STPP) 

Salah satu cross linking agent yang banyak digunakan adalah sodium tripolyphosphate 

(STPP) (Mao Gui-Jie, 2006). Penggunaan pati yang dimodifikasi menggunakan metode 

ikatan silang (cross linking) adalah sebagai pengental dan penstabil pada produk pangan 

seperti pie filling, saus, dan salad dressing (Pudjihastuti & Siswo, 2011). Sodium Tri 

Polyphosphate (STPP) adalah garam fosfat yang berasal dari reaksi anorganik dan 

bersifat basa. STPP berbentuk butiran serbuk berwarna putih yang larut air namun 

kelarutannya rendah serta higroskopis. Pada umumnya STPP digunakan sebagai 

pengental, penstabil, dan pengemulsi (Miyazaki et al., 2006). Batas maksimum 

penambahan Sodium Tri Polyphosphate (STPP) dalam produk emulsi lemak tipe emulsi 

minyak dalam air adalah 2200 mg/kg sebagai total fosfor (P) (Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Republik Indonesia, 2013). Sodium Tri Polyphosphate (STPP) apabila 

ditambahkan ke dalam produk pangan dalam jumlah yang berlebihan akan membuat 

produk teralu kenyal dan rasanya pahit, hal ini akan menurunkan penampilan dan 

kualitas suatu produk (Astika, 2016).     

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan Sodium 

Tripolyphosphate (STPP) terhadap karakteristik fisik pati ubi jalar kuning yang meliputi 

stabilitas emulsi dan warna, serta karakteristik kimia yang meliputi viskositas dan pH, 

juga karakteristik sensori pada salad dressing. 


