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4. PEMBAHASAN  

4.1. Sifat Fisik Pati Kimpul 

4.1.1. Rendemen Pati Kimpul 

Rendemen merupakan perbandingan dari berat bahan setelah proses dan berat bahan 

sebelum proses (berat bahan mentah). Pada penelitian ini dilakukan perendaman bahan 

kimpul dengan penggunaan berbagai larutan perendaman untuk mengetahui yield pati 

maksimum yang dihasilkan. Penggunaan larutan perendam Na2SO3 cenderung 

menghasilkan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan larutan perendam aquades, dan 

penggunaan larutan perendam NaOH cenderung menghasilkan rendemen yang lebih 

rendah dibandingkan aquades.  

 

Penggunaan larutan perendam NaOH menghasilkan rendemen yang lebih rendah 

dibandingkan penggunaan larutan perendam aquades, karena pelarut NaOH memiliki 

kemampuan untuk merusak ikatan hidrogen dalam pati sehingga ketika terjadi ikatan 

antara molekul pati dengan ion pada basa akan menyebabkan leaching pada banyak 

molekul pati dan larut bersama dengan pelarut. Pada penggunaan pelarut aquades, 

ikatan hidrogen dalam pati tidak dapat diputus dan struktur pati tidak berubah  karena 

tidak ada molekul pati yang terlarut bersama aquades. Hal tersebut yang menyebabkan 

massa pati dengan perendaman aquades lebih besar dibandingkan menggunakan pelarut 

basa (Wibowo,2008). Selanjutnya perendaman menggunakan larutan Na2SO3 

menghasilkan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan dengan perendaman  aquades. 

Hal tersebut dikarenakan Na2SO3 memiliki gugus asam yang dapat menyebabkan 

denaturasi protein, sehingga pati yang semula terikat akan terbebas dari protein. 

Semakin banyak protein yang terdenaturasi maka kadar pati akan semakin meningkat 

dan protein akan semakin berkurang (Alam dan Nurhaeni, 2008).  

 

4.1.2. Derajat Putih  

Nilai derajat putih menggunakan larutan perendam Na2SO3 lebih tinggi dibandingkan 

dengan larutan perendam aquades dan NaOH. Perlakuan larutan perendam yang 

berbeda memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap nilai derajat putih pati kimpul, 

yang berarti bahwa larutan perendam berpengaruh terhadap nilai derajat putih yang 

diperoleh. 
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Nilai derajat putih dengan larutan perendam Na2SO3 lebih tinggi dibandingkan dengan 

larutan perendam aquades, karena adanya kandungan sulfit yang mampu mencegah 

reaksi pencoklatan pada pati kimpul selain itu pada umumnya sulfit memiliki banyak 

kegunaan fungsional pada makanan, yaitu sebagai pemutih yang efektif, antimikroba 

dan inhibitor enzim. Fungsi utama sulfit yaitu bertindak sebagai pengawet dan 

antioksidan yang berperan untuk mencegah atau mengurangi pencoklatan selama 

persiapan, penyimpanan dan distribusi makanan (Ruiz dan Jiménez, 2009). Sedangkan 

perendaman menggunakan aquades tidak memakai bahan kimia apapun sehingga warna 

pati kimpul yang dihasilkan cenderung agak kecoklatan seperti warna dasar umbi 

kimpul. Walaupun nilai derajat putih dengan perendaman NaOH paling kecil 

dibandingkan dengan nilai derajat putih Na2SO3 maupun aquades, namun secara 

keseluruhan hasil nilai derajat putih ketiga larutan masih dalam kisaran L >90. Hal 

tersebut telah sesuai dengan Capule dan Trinidad (2016) pada penelitian isolasi dan 

karakterisasi dari native dan modifikasi pati jali yang mengatakan bahwa nilai pati 

dengan L >90 dianggap telah memiliki derajat putih dengan tingkat keputihan yang 

memuaskan.  

 

4.1.3. Bentuk dan Ukuran Granula Pati  

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa granula pati memiliki bentuk bulat. 

Ukuran granula pati dengan larutan perendaman aquades lebih besar dan utuh 

dibandingkan granula pati dengan perendaman larutan Na2SO3 dan NaOH. Sedangkan 

granula pati dengan larutan perendam Na2SO3 dan NaOH menghasilkan granula pecah 

atau tidak utuh serta menumpuk dibeberapa area. Ukuran granula terkecil diperoleh 

dengan larutan perendam NaOH.  

 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Susiana et al (2013) yang melakukan 

pengujian morfologi kristal beberapa jenis talas dan menyebutkan bahwa bentuk granula 

umbi kimpul adalah bulat. Selain itu ukuran granula pati dengan perendaman aquades 

masih utuh karena aquades memiliki sifat netral, sehingga tidak ada granula pati yang 

rusak akibat perendaman dengan aquades. Penggunaan aquades dapat menghasilkan 

tingkat pembengkakan granula semakin meningkat dengan semakin banyaknya proporsi 

air masuk kedalam bahan (Widjajaseputra et al, 2011). Larutan perendam Na2SO3 dan 
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NaOH menghasilkan granula pati dengan karakteristik tidak utuh atau pecah. Hal 

tersebut disebabkan karena penggunaan basa dan garam dapat memecah struktur utuh 

granula pati. Hasil pada Gambar dengan perendaman aquades menghasilkan Gambar 

struktur pati yang lebih jelas, hal tersebut sesuai dengan penelitian Robert dan Cameron 

(2002) yang mengatakan bahwa granula pati tanpa penambahan NaOH memperoleh 

granula pati yang lebih birefringence. Sifat birefringence dari granula pati adalah sifat 

merefleksikan cahaya yang terpolarisasi sehingga jika dilihat dengan menggunakan 

mikroskop akan terlihat hitam-putih. Pada waktu granula mulai pecah sifat 

birefringence ini akan hilang yang akan menyebabkan penampakan granula tidak terlalu 

jelas. (Koswara, 2009).   

 

Ketika granula pati mulai pecah dengan penggunaan larutan perendam Na2SO3 dan 

NaOH, hal itulah yang menyebabkan Gambar yang dihasilkan tidak terlihat jelas 

struktur patinya. Selain itu penggunaan larutan perendam dengan Na2SO3 dan NaOH 

menunjukkan granula yang menumpuk, hal tersebut karena protein residu akan 

menyebabkan sedikit gelatinisasi pada permukaan pati yang akan membuat butiran 

granula untuk melekat bersama dan membentuk gerombolan (Newman et al dalam 

Babu dan Parimalavalli, 2014) 

 

4.2. Sifat Kimia Pati Kimpul 

4.2.1. Kadar Air  

Kadar air adalah hasil persentase air yang terkandung dalam suatu bahan yang dapat 

dinyatakan berdasarkan berat basah dan berat kering. Kadar air berdasarkan berat basah 

merupakan hasil perbandingan antara berat air dalam suatu bahan dengan berat bahan 

total, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering merupakan hasil perbandingan dari 

berat air bahan dengan berat kering bahan tersebut (Syarif dan Halid, 1993). 

Pengukuran kadar air menggunakan metode gravimetri merupakan metode dengan cara 

menentukan berat sampel yang hilang setelah dikeringkan dalam oven (convection, 

vacuum, atau microwave) dalam waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

nilai kadar air tertinggi dengan perlakuan perendaman aquades yaitu sebesar 14,900% 

dan nilai kadar air terendah diperoleh dengan perlakuan perendaman Na2SO3 yaitu 

sebesar 5,517%. Perlakuan dengan perendaman Na2SO3 menunjukan perbedaan yang 
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nyata terhadap perlakuan perendaman aquades dan perendaman NaOH. Nilai kadar air 

dengan larutan perendam Na2SO3 menghasilkan nilai kadar air terendah, hal tersebut 

dikarenakan semakin tinggi konsentrasi Na2SO3 yang digunakan maka berpengaruh 

terhadap semakin rendahnya kadar air.  

 

Perendaman dengan Na2SO3 menyebabkan sel-sel jaringan pada bahan akan berlubang 

sehingga proses pengeringan menjadi cepat, semakin cepat proses pengeringan maka 

semakin banyak air yang teruapkan. Hal tersebut disampaikan Rahman dan Penera 

(1999) dalam Herudiyanto (2007) yang mengatakan bahwa terjadinya proses sulfitasi akan 

membuat sel-sel jaringan berlubang-lubang sehingga proses pengeringan dapat dipercepat, 

dan dengan pengeringan yang cepat maka kandungan air pada bahan akan semakin cepat 

teruapkan dengan waktu pengeringan yang sama. Semakin tinggi konsentrasi Na2SO3 yang 

ditambahkan maka semakin rendah kadar air pada bahan.  

 

4.2.2. Amilosa 

Karbohidrat yang tinggi menunjukkan bahwa tingginya pula kandungan pati 

didalamnya. Pati berperan sangat penting untuk proses pengolahan pangan. Kandungan 

yang ada didalam pati akan memberikan peran penting terhadap karakteristik mutu pati. 

Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan mengggunakan air panas. 

Fraksi tidak terlarut disebut amilopektin dan fraksi terlarut disebut amilosa. Pada 

umumnya, kandungan amilopektin pada pati lebih besar dibandingkan kandungan 

amilosa. Perbandingan dari amilosa dan amilopektin akan berpengaruh terhadap derajat 

gelatinisasi dan sifat kelarutan pati. Semakin tinggi amilosa maka pati akan bersifat 

kurang lengket dan kering (Rohmah, 2013). Rantai amilosa akan membentuk heliks 

(spiral) ketika berada didalam larutan. Pada suhu 70ºC hingga 80ºC, komponen amilosa 

akan larut didalam air (Heldman 1980). Amilosa di dalam granula akan merupakan 

rantai lurus yang memiliki sifat amorf sedangkan  karena amilopektin bercabang maka 

memiliki sifat kristalin (Sharma et al, 2008). 

 

Isolasi pada kondisi basa menyebabkan ikatan glikosidik pati akan lebih stabil atau 

tidak mudah putus dibandingkan dengan perlakuan isolasi dengan aquades. 

Mekanismenya adalah ketika pasta pati mengalami pemanasan pada suhu gelatinisasi 
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akan menyebabkan terekstraknya amilosa dari bagian pati. Sedangkan ketika pati 

diisolasi dengan aquades, amilosa akan mengalami pemutusan ikatan glikosidik 

bersama saat proses ekstraksi keluar dari bagian pati yang dipengaruhi oleh proses 

pemanasan maka ikatan glikosidik amilosa yang terputus akan ikut larut bersama 

dengan filtratnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil amilosa yang lebih tinggi 

dengan penggunaan isolasi basa (Wibowo et al, 2008). 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa nilai kadar amilosa dengan wet basis 

menggunakan larutan perendam NaOH memperoleh nilai kadar amilosa tertinggi 

dibandingkan dengan larutan perendam aquades dan Na2SO3, hal tersebut telah sesuai 

dengan Wibowo et al, (2008). Namun berdasarkan uji anova tidak terdapat pengaruh 

penggunaan larutan perendam yang berbeda terhadap nilai kadar amilosa karena 

perbedaan nilai kadar amilosa dengan larutan perendam yang berbeda tidak 

menunjukkan perbedaan nilai yang terlalu bervariasi.  

 

4.3. Sifat Fungsional Pati Kimpul 

4.3.1. Kapasitas Pembentukan Gel  

Pembentukan gel dapat diGambarkan dengan daerah kristal yang sempit dari molekul 

amilosa dan amilopektin. Pembentukan daerah kristal yang sempit dari molekul itu 

dapat terjadi dalam granula yang membengkak atau pada larutan yang terdapat di antara 

granula (Lawai dalam Aini dan Hariyadi, 2007). Pati terdiri dari butiran butiran kecil 

yaitu granula. Pada umumnya apabila pati dilarutkan dalam air dan dipanaskan akan 

terjadi proses yang disebut gelatinisasi yang mampu meningkatkan kemampuan granula 

sehingga molekul pati akan mudah untuk dicerna.  

 

Kemampuan pembentukan gel dipengaruhi oleh perbandingan kandungan amilopektin 

dan amilosa serta ukuran granula pati. Ukuran granula pati yang kecil akan lebih mudah 

mengalami proses gelatinisasi. Selain itu bagian amorf dan bagian kristalin juga 

mempengaruhi proses gelatinisasi terjadi. Semakin tinggi bagian amorf maka semakin 

mudah pati mengalami proses gelatinisasi disebabkan bagian amorf memiliki 

kemampuan untuk lebih banyak menyerap air sehingga granula pati akan mengalami 
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pembengkakan dan terbentuk gel. Bagian amorf akan lebih banyak mengandung 

amilosa dibandingkan amilopektin (Musita, 2009). 

 

Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai kapasitas 

pembentukan gel tertinggi diperoleh dengan perlakuan perendaman NaOH yaitu sebesar 

64,416 cP dan nilai pembentukan gel terendah diperoleh dengan perlakuan perendaman 

aquades yaitu sebesar 61,266
 
cP. Penggunaan larutan perendam NaOH memberikan 

perbedaan nyata dengan larutan perendam aquades dan Na2SO3 terhadap nilai kapasitas 

pembentukan gel walaupun nilai kapasitas pembentukan gel dengan larutan perendam 

NaOH lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas pembentukan gel menggunakan 

larutan perendam Na2SO3 maupun aquades. Hasil penelitian telah sesuai Musita (2009) 

dengan penelitian menggunakan pati pisang yang mengatakan bahwa ukuran granula 

yang semakin kecil akan lebih mudah mengalami gelatinisasi yang akan mengalami 

pembentukan gel, dalam hal ini larutan perendam dengan Na2SO3 dan NaOH 

menghasilkan ukuran granula yang lebih kecil dibandingkan dengan larutan perendam 

aquades.  

 

Korelasi terjadi antara nilai kadar amilosa pada larutan perendam NaOH dan kapasitas 

pembentukan gel. Pada hasil pengujian kadar amilosa, larutan perendam dengan NaOH 

menghasilkan nilai kadar amilosa tertinggi, hal tersebut berbanding lurus dengan nilai 

kapasitas pembentukan gel yang menghasilkan nilai tertinggi dengan perendaman 

larutan NaOH. Hal tersebut sesuai dengan Rahmiati et al (2016) yang menyatakan 

bahwa perbedaan rasio antara amilopektin dan amilosa didalam pati juga akan 

mempengaruhi sifat fisikokimia. Pati yang mengandung amilosa tinggi akan lebih 

mudah larut didalam air karena gugus hidroksil yang dimiliki banyak sehingga 

kemampuan pembentukan gel akan rendah atau sulit mengental. Sedangkan pati dengan 

tinggi amilopektin akan memiliki sifat pengembangan yang lebih baik dibandingkan 

amilosa. Selain itu kandungan amilosa yang tinggi pada pati bersifat kurang rekat dan 

kering dibandingkan pati yang memiliki tinggi amilopektin dan bersifat rekat serta 

basah.  
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4.3.2. Indeks Penyerapan Air  

Indeks penyerapan air adalah kemampuan bahan untuk menyerap dan menahan air 

dalam suatu sistem pangan. Indeks penyerapan air dapat menentukan jumLah air yang 

tersedia untuk digunakan pada proses gelatinisasi pati selama pemasakan. Ketika 

jumLah air kurang maka pembentukan gel tidak akan mencapai kondisi optimum. Pada 

penelitian Aini et al (2016) dengan menggunakan tepung jagung, indeks penyerapan air 

dapat berpengaruh terhadap kemudahan adonan tepung ketika dicampur dengan air 

menjadi homogen. Tepung dengan daya serap tinggi akan cenderung mudah homogen. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa nilai indeks penyerapan air tertinggi 

diperoleh dengan perlakuan perendaman aquades yaitu sebesar 1,801±0,056 dan nilai 

tingkat kebasahan terendah diperoleh dengan perlakuan perendaman Na2SO3 yaitu 

sebesar 1,780 ±0,487. Walaupun nilai indeks penyerapan air menggunakan larutan 

perendam aquades lebih tinggi dibandingkan dengan indeks penyerapan air/tingkat 

kebasahan dengan larutan perendam NaOH dan Na2SO3, namun semua perlakuan 

dengan larutan perendam yang berbeda menunjukkan tidak adanya beda nyata terhadap 

indeks penyerapan air pati kimpul. Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai indeks 

penyerapan air/tingkat kebasahan diantaranya adalah proses pemanasan. Pemanasan 

memberikan pengaruh terhadap daya serap air. Hal ini disebabkan karena  proses 

pemanasan dapat mengeringkan air didalam bahan dan air pada bahan teruapkan 

sehingga molekul kompeks berubah menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga 

bahan akan banyak menyerap air (Lumba et al, 2017).  

 

Korelasi juga terjadi pada kadar amilosa dan indeks penyerapan air/tingkat kebasahan 

pada pati kimpul. Menurut Anggraeni dan Sudarminto (2014) dengan penelitian 

menggunakan ubi jalar mengatakan bahwa kadar amilosa yang semakin tinggi akan 

menyebabkan indeks penyerapan air semakin besar. Hal ini disebabkan karena pada saat 

perendaman akan menyebabkan granula pati mengalami pembengkakan dan menyerap 

air. Saat granula membengkak akan lebih mudah mengalami proses gelatinisasi. 

Semakin banyak pati yang mengalami gelatinisasi maka semakin besar kemampuan 

bahan untuk menyerap air. Teori tersbeut juga didukung oleh teori Musita (2009) 

dengan bahan pati pisang yang mengatakan bahwa proses gelatinisasi dapat dipengaruhi 
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oleh bagian amorf (amilosa). Semakin tinggi bagian amorf maka pati akan mudah 

mengalami gelatinisasi dan menyebabkan granula menjadi bengkak serta menyerap air 

lebih banyak. Semakin tinggi nilai kadar amilosa maka indeks penyerapan air juga 

semakin tinggi. Pati kimpul dapat diapilkasikan menjadi beberapa fungsi, salah satunya 

adalah sebagai pengental. Salah satu produk pangan yang membutuhkan bahan 

pengental adalah saus. Pengental mempunyai fungsi yaitu kemampuan dalam mengikat 

air yang baik sehingga saus akan menjadi lebih kental. Pengental dipilih karena pati 

kimpul memiliki kelebihan dalam pembentukan gel. Pada konsentrasi tertentu, 

viskositas dari pati kimpul dapat ditentukan sehingga mampu menjadi pengental.  

 

 


