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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Fisik Pati Kimpul 

4.1.1.  Derajat Putih (Whiteness) Pati Kimpul 

Warna menjadi salah satu atribut pati yang penting dalam menentukan pemanfaatan pati 

sebagai bahan baku pembuatan produk pangan. Warna tepung pati dapat diukur dengan 

alat kromameter, sehingga diperoleh nilai L, a*, b*, kemudian dinyatakan dalam persen 

derajat putih. Prinsip kerja kromameter yaitu mendapatkan warna berdasarkan daya 

pantul dari tepung pati terhadap cahaya yang diberikan alat tersebut (Amanto et al., 

2015).  

 

Berdasarkan Tabel 2, perlakuan gelombang dengan kombinasi daya (100, 450 Watt) dan 

waktu (1, 2, 4 menit) pada tepung pati kimpul memiliki nilai derajat putih yang lebih 

rendah dibandingkan nilai derajat putih tepung pati kontrol. Nilai derajat putih (%) 

berbanding lurus dengan nilai kecerahan atau luminositas (L), sehingga semakin tinggi 

nilai luminositas (L) maka samakin tinggi pula persentase derajat putih tepung pati 

kimpul. Penurunan nilai luminositas (L) yang menyebabkan penurunan nilai derajat 

putih tepung pati kimpul setelah diberi perlakuan gelombang mikro jika dibandingkan 

dengan kontrol disebabkan oleh peningkatan jumLah granula pati setelah diberi 

perlakuan gelombang mikro (Rasyid et al., 2017). Penurunan nilai luminositas (L) yang 

terjadi karena peningkatan jumLah granula pati atau kenaikan ukuran granulometri yang 

menyebabkan luas permukaan granula menjadi meningkat dan lebih heterogen (Hidalgo 

et al., 2014). Nilai L sampel dapat digolongkan tinggi apabila tepung atau pati memiliki 

ukuran granula <80 μm, dengan karakteristik halus dan permukaan yang homogen 

(Hidalgo et al., 2014). 

 

Pigmen warna yang terdapat di dalam bahan pangan dapat mengalami kerusakan atau 

bahkan hilang apabila bahan pangan tersebut mengalami proses pemanasan, perubahan 

pH dan oksidasi selama proses penyimpanan (Amanto et al., 2015). Pada penelitian ini, 

penurunan nilai derajat putih dapat disebabkan oleh proses pemanasan pada saat 

perlakuan gelombang mikro. Pengaruh panas kering (tanpa air) dari perlakuan 

gelombang mikro menyebabkan pecahnya molekul pati menjadi unit rantaian glukosa 
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yang lebih pendek yang dikenal dengan sebutan dextrin. Akibat proses pemanasan, 

dextrin terpolimerisasi membentuk senyawa komplek berwarna kecoklatan yaitu 

pirodextrin. Pirodextrin ini membuat warna pati menjadi lebih gelap atau coklat (Anas, 

2007). 

  

Berdasarkan Tabel 2, Nilai derajat putih tepung pati kimpul perlakuan golombang 

mikro daya 100 Watt dan 450 Watt pada waktu yang berbeda-beda (1, 2, 4 menit) tidak 

menunjukkan perubahan yang signifikan antar perlakuan. Namun berdasarkan Gambar 

3, nilai derajat putih tepung pati perlakuan gelombang mikro daya 100 Watt paling 

rendah pada menit ke-1, sedangkan penurunan derajat putih tepung pati daya 450 Watt 

terjadi secara signifikan pada menit ke-4. Penurunan nilai derajat putih yang 

dipengaruhi daya dan waktu yaitu semakin lama daya dan waktu paparan gelombang 

mikro maka semakin rendah nilai derajat putih, namun dalam penelitian ini penggunaan 

gelombang mikro daya 100 Watt dengan waktu 1 menit justru memiliki nilai derajat 

putih paling rendah jika diandingkan dengan waktu paparan yang lebih lama (2, 4 

menit).  

 

Besarnya penurunan derajat putih dipengaruhi oleh besarnya penyerapan energi selama 

proses perlakuan gelombang mikro. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan 

energi pada bahan pangan selama perlakuan gelombang mikro berlangsung yaitu luas 

permukaan, volume bahan, dan sifat dieletrik dari bahan pangan (Rasyid et al., 2013). 

Namun dalam penelitian ini, diperoleh nilai derajat putih yaitu 92,10% (kontrol) dan 

91,47-91,84% (perlakuan gelombang mikro ) yang meskipun menurun, tetapi tidak 

berbeda nyata sehingga masih dapat diterima. Nilai derajat putih tersebut masih sesuai 

dengan SNI 3451 (2011) yaitu minimal 91%. 

 

4.1.2.  Penampakan Granula Pati Kimpul 

Berdasarkan hasil pengamatan dengan mikroskop trinokuler (Olympus BX41), pati 

kimpul memilki bentuk yang bulat. Berdasarkan Gambar 4, granula pati kimpul 

berbentuk bulat, utuh, tidak pecah, ukuran lebih besar dan beragam, serta tidak 

bertumpuk. Perlakuan gelombang mikro dengan daya dan waktu yang semakin 

meningkat menyebabkan peningkatan jumLah granula pati dengan ukuran yang lebih 
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kecil, ukuran beragam dan memunuhi permukaan. Menurut Estiasih et al. (2017), 

granula pati sebagian besar berbentuk bulat dan memiliki ukuran yang relatif kecil yang 

berkisar antara 10-50 µm. Sedangkan menurut Lauzon et al. (1995), rata-rata ukuran 

granula pati kimpul yaitu antara 12,5-14,2 µm. 

 

Menurut Lewincka et al. (2015), gelombang mikro dapat menyebabkan perubahan pada 

struktur granula pati. Efek utama interaksi antara gelombang mikro dengan material 

adalah pemanasan dielektrik. Pemanas dielektrik akan menggerakkan molekul air dalam 

pangan, kemudian memicu pergerakan dari ion-ion dalam bahan pangan sehingga 

menghasilkan panas. Pemanasan kandungan air dalam material terjadi karena reorientasi 

cepat dari dipol dan pelepasan ikatan hidrogen. Akibatnya terjadi perubahan formasi 

struktur pati. Granula pati native berbentuk bulat dengan permukaan yang halus. 

Pemberian perlakuan gelombang mikro dengan daya yang rendah dan waktu singkat 

akan menyebabkan permukaan granula pati keretakan kecil, namun seiring 

meningkatnya daya dan waktu paparan, maka akan mengakibatkan deformasi serius, 

retakan, dan penghancuran sebagian besar butiran pati. Perubahan struktur kristal pati 

dapat disebabkan oleh kenaikan suhu atau akibat reorganisasi struktur kristal karena 

hilangnya kandungan air dalam bahan pangan setelah diberi perlakuan gelombang 

mikro. 

 

4.2. Karakteristik Kimia Pati Kimpul 

4.2.1.  Kadar Air 

Kadar air merupakan salah sifat kimia bahan pangan yang menunjukkan banyaknya air 

yang terkandung dalam bahan pangan (Zuhro et al., 2015). Berdasarkan SNI 3451 

(2011), standar maksimal kadar air tepung atau pati yaitu 14%. Pada Tabel 3., hanya 

tepung pati kimpul tanpa perlakuan (kontrol) dan dengan perlakuan gelombang mikro 

450 Watt 4 menit yang sesuai dengan standar SNI 3451 (2011) yaitu dengan nilai kadar 

air rata-rata 7,50% dan 9,90%. Kadar air yang sesuai dengan standar SNI 3451 (2011) 

menunjukkan bahwa suhu dan waktu pengeringan sudah tepat. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa proses pengeringan pati kimpul secara konvensional dengan 

menggunakan dehumidifier dengan suhu 60oC selama 6 jam sudah tepat untuk 

dilakukan, namun memerlukan waktu yang lebih lama jika dibandingkan pengeringan 
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dengan microwave oven. Pemanasan dengan microwave oven dilakukan dengan daya 

450 Watt selama 4 menit, yang terlebih dahulu telah dikeringkan menggunakan 

dehumidifier pada suhu 60oC selama 3 jam hingga kadar air mencapai ±20%. 

Sedangkan pati kimpul dengan perlakuan microwave 100 Watt (1, 2, 4 menit) dan 450 

Watt (1, 2 menit) memiliki kadar air >14% yaitu 14,18-18,43%. Hasil tersebut, 

menunjukkan bahwa daya dan waktu pengeringan pati kimpul belum cukup untuk 

mendapatkan kadar air sesuai dengan standar. 

 

Berdasarkan Gambar 5, kadar air pati kimpul perlakuan gelombang mikro daya 100 

Watt lebih tinggi dibandingkan daya 450 Watt dengan variasi waktu yang sama. 

Penurunan kadar air tepung pati kimpul secara signifikan terjadi pada menit ke-4 

dengan daya 450 Watt, sedangkan perlakuan lainnya tidak menunjukkan perubahan 

yang signifikan. Menurut pernyataan Zuhro et al. (2015), semakin tinggi suhu udara 

pengeringan, maka semakin besar panas yang dibawa udara sehingga semakin banyak 

jumLah air yang diuapkan dari permukaan bahan yang dikeringkan. Sehingga, semakin 

tinggi suhu pengeringan yang digunakan maka kadar air pati kimpul yang dihasilkan 

semakin menurun. Kadar air menurun disebabkan tekanan uap air dalam bahan lebih 

tinggi daripada tekanan udara luar akibat naiknya suhu bahan, sehingga uap air keluar 

dari pori-pori pati. Semakin besar daya dan waktu perlakuan, maka semakin besar 

perbedaan tekanan uap air bahan dan udara luar sehingga kadar air pati semakin 

menurun. Namun, kadar air pati kimpul dengan perlakuan microwave tidak 

menunjukkan penurunan secara linier akibat kenaikan daya dan waktu perlakuan, dapat 

terjadi terjadi karena proses equilibrium kadar air dalam desikator tidak merata pada 

semua bagian pati dan perbedaan ketebalan pati saat diberi perlakuan gelombang mikro.  

 

Selama proses pemanasan dengan gelombang mikro, kenaikan suhu dipengaruhi oleh 

daya gelombang mikro oven, jenis dan kelembaban pati. Namun hubungan kenaikan 

suhu dari waktu ke waktu terjadi secara nonlinier. Pada komponen kadar air dalam 

material memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pemanasan. Tingkat 

kenaikan suhu terjadi lebih lambat pada sampel dengan kandungan air yang lebih tinggi 

karena air memiliki kapasitas panas spesifik yang tinggi, sehingga sangat tepat 

dijadikan sebagai cooling-heating medium (Lewincka et al., 2015). 
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4.2.2.  Kadar Amilosa 

Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. Pati memiliki bentuk 

kristal bergranula yang tidak larut dalam air pada suhu ruang. Bentuk dan ukuran 

granula pati berbeda-beda tergantung jenis tanaman. Pati tersusun dari dua komponen 

utama yaitu amilosa dan amilopektin, serta komponen antara seperti protein dan lemak. 

Secara umum, pati terdiri dari 15-30% amilosa, 70-80% amilopektin, dan 5-10% 

komponen antara (Koswara, 2009).  

 

Berdasarkan Gambar 6, kadar amilosa dry based tertinggi terdapat pada tepung pati 

kimpul kontrol. Kadar amilosa dalam penelitian ini lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kadar amilosa menurut Estiasih et al. (2017), yang menyatakan bahwa pati 

kimpul termasuk golongan pati tipe A dengan kadar amilosa 15-25%. Sedangkan 

menurut Lauzon et al. (1995), kadar amilosa dalam pati kimpul berkisar antara 21,3-

25,4%. Namun, kadar amilosa dalam penelitian ini (32,55%) masih dapat diterima 

karena pati pada umumnya mengandung amilosa dalam kisaran 15-30% (Koswara, 

2009). 

 

Berdasarkan Gambar 6, perlakuan gelombang mikro dengan daya dan waktu yang 

semakin meningkat menyebabkan kadar amilosa dry based pati kimpul semakin 

menurun. Tepung pati kimpul perlakuan gelombang mikro daya 100 Watt memiliki 

kadar amilosa dry based yang lebih tinggi dibandingkan tepung pati dengan perlakuan 

gelombang mikro daya 450 Watt. Semakin lama waktu pemaparan gelombang mikro, 

semakin menurun kadar amilosa pati kimpul. Penurunan kadar amilosa setelah diberi 

perlakuan gelombang mikro disebabkan oleh peningkatan suhu atau pengaruh panas 

kering (tanpa air) sehingga mengakibatkan depolimerisasi amilosa. Proses pecahnya 

granula pati akibat kenaikan suhu menyebabkan molekul amilosa keluar dari granula 

pati. Akibatnya, semakin tinggi daya dan waktu pemaparan gelombang mikro, maka 

semakin banyak molekul amilosa yang keluar dari granula pati (Haryanti et al., 2014).  

 

Komponen utama pati yang terdiri dari amilosa dan amilopektin (Koswara, 2009) 

mempunyai sifat yang berbeda. Amilosa mudah larut dalam air, memiliki 

kecenderungan terjadinya retrogradasi dan menghasilkan gel yang keras serta film yang 
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kuat (Ashogbon dan Akintayo, 2013). Dalam produk makanan, pati dengan kandungan 

amilosa tinggi, cenderung menghasilkan produk yang keras karena proses 

mengembangnya terbatas (Koswara, 2009). Sedangkan pada amilopektin, tidak 

memiliki kecenderungan terjadinya retrogradasi dan tidak membentuk gel, kecuali pada 

konsentrasi tinggi. Jika amilopektin dipanaskan dalam air akan membentuk lapisan yang 

transparan, yaitu larutan dengan viskositas tinggi dan berbentuk lapisan-lapisan seperti 

untaian tali (Herawati, 2011). Pada produk makanan, amilopektin bersifat merangsang 

terjadinya proses mekar (puffing). Oleh sebab itu, produk makanan yang terbuat dari 

pati dengan kandungan amilopektin tinggi akan bersifat ringan, porus, garing dan 

renyah (Koswara, 2009). 

 

Kandungan amilosa memiliki pengaruh yang kuat terhadap karakteristik produk. 

Menurut Charles et al. (2005), menyatakan bahwa semakin tinggi kadar amilosa maka 

viskositas maksimum pati akan semakin tinggi sehingga semakin mudah produk 

mengalami retrogradasi. Retrogradasi merupakan bersatunya (terikatnya) kembali 

molekul-molekul amilosa yang keluar dari granula pati yang telah pecah (saat 

gelatinisasi) akibat penurunan suhu, membentuk jaring-jaring mikrokristal dan 

mengendap. Retrogradasi amilosa menghasilkan retrogrades yang kuat dan tahan 

terhadap enzim. Pada makanan ringan, retrogradasi bertujuan untuk membentuk tekstur 

yang renyah (krispi). Pati  dengan  kandungan  amilosa  yang  tinggi  sangat  cocok 

untuk  pembuatan starch  noodle. 

 

4.3. Karakteristik Fungsional Pati Kimpul 

4.3.1.  Indeks Penyerapan Air (Water Absorption Index / WAI) atau Tingkat         

Kebasahan) 

Indeks penyerapan air (Water Absorption Index / WAI) atau tingkat kebasahan 

menunjukkan kemampuan produk untuk mengikat air. Berdasarkan Gambar 7, nilai 

WAI (Water Absorption Index atau indeks penyerapan air) tepung pati kimpul kontrol 

sebesar 1,81. Perlakuan gelombang mikro 100 Watt pada menit ke-1 menyebabkan 

peningkatan nilai indeks penyerapan air tepung pati kimpul hingga lebih tinggi dari 

kontrol, namun semakin menurun dengan semakin lamanya waktu paparan gelombang 

mikro. Penyerapan air dalam tepung pati berkaitan dengan kadar amilosa bahan. 
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Menurut Anggraeni dan Yuwono (2014), semakin tinggi kadar amilosa maka semakin 

tinggi nilai indeks penyerapan air pada pati. Kadar amilosa pati kimpul semakin 

menurun seiring meningkatnya daya dan waktu gelombang mikro.  

 

Berdasarkan gambar 7, menunjukkan adanya penurunan nilai indeks penyerapan air 

seiring meningkatnya daya dan waktu gelombang mikro. Peningkatan suhu dalam 

perlakuan gelombang mikro dapat menyebabkan penurunan kadar amilosa karena 

pecahnya granula pati sehingga molekul amilosa keluar dari granula pati (Haryanti et 

al., 2014)). Suhu tinggi menyebabkan terjadinya depolimerisasi molekul pati (Yuliasih 

et al., 2007). Hal tersebut menyebabkan molekul amilosa yang dihasilkan lebih 

sederhana, yaitu terdapat rantai lurus yang pendek sehingga sangat mudah larut dalam 

air. Amilosa merupakan komponen pati yang mempunyai rantai lurus dan larut dalam 

air (Ben et al., 2007).  

 

Molekul amilosa bersifat hidrofilik (mudah menyerap air) karena mengandung banyak 

gugus hidroksil pada senyawa polimernya. Oleh sebab itu, semakin banyak komponen 

amilosa maka indeks penyerapan air juga semakin tinggi. Indeks penyerapan air juga 

dipengaruhi oleh adanya denaturasi  protein, gelatinisasi pati, dan pembengkakan serat 

kasar yang terjadi selama pengolahan menjadi tepung. Indeks penyerapan air tergantung 

pada ketersediaan grup hidrofilik dan  kapasitas pembentukan gel dari makromolekul 

yaitu pati yang tergelatinisasi dan terdekstrinasi. Semakin banyak pati yang 

tergelatinisasi dan terdekstrinasi, semakin besar kemampuan produk menyerap air 

(Anggraeni dan Yuwono, 2014). Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5, menunjukkan bahwa 

semakin tinggi daya dan waktu gelombang mikro maka semakin rendah nilai kadar 

amilosa dan nilai indeks penyerapan air g pati kimpul.  

 

4.3.2.  Kapasitas Pembentukan Gel 

Berdasarkan Gambar 8, pati kimpul kontrol memiliki nilai kapasitas pembentukkan gel 

tertinggi. Perlakuan gelombang mikro pada tepung pati kimpul menyebabkan 

penurunan nilai kapasitas pembentukkan gel jika dibandingkan dengan kontrol. Nilai 

kapasitas pembentukan gel tepung pati dengan perlakuan gelombang mikro daya 450 

Watt lebih tinggi dibandingankan perlakuan gelombang mikro daya 100 Watt. 
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Kemampuan pati dalam membentuk gel dipengaruhi oleh perbandingan kandungan 

amilosa-amilopektin, perbandingan antara bagian amorf dan bagian kristalin, serta 

ukuran granula pati (Musita, 2009).  

 

Bagian amorf lebih banyak mengandung amilosa, sedangkan bagian kristalin 

mengandung banyak amilopektin. Semakin tinggi bagian amorf maka pati akan semakin  

mudah mengalami proses gelatinisasi karena bagian amorf dapat menyerap air lebih 

banyak sehingga granula pati akan membengkak dan membentuk gel (Musita 2009). 

Berkurangnya bagian amorf akan mengurangi kemampuan menyerap air untuk 

membentuk gel pada pati, sehingga nilai kapasitas pembentukan gel pati akan menurun. 

Namun berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 6, tidak terhadap hubungan yang berbanding 

lurus antara kadar amilosa dan kapasitas pembentukan gel. Hal tersebut berhubungan 

juga dengan kadar air bahan. 

 

Berdasarkan Tabel 7., terdapat hubungan kadar air dengan kapasitas pembentukkan ge 

dilihat dari nilai signifikansi (p<0,05). Koefisien korelasi Pearson menunjukkan nilai 

negatif yang berarti bahwa kedua faktor saling berbanding terbalik dan berkorelasi 

sangat kuat hingga pada tingkat kepercayaan 95%. Hal tersebut menunjukan semakin 

tinggi kadar air tepung pati kimpul maka kemampuan membentuk gel tepung pati 

semakin menurun. Kandungan air yang semakin tinggi menyebabkan padatan misalnya 

komponen amilosa yang berperan dalam pembentukkan gel semakin berkurang. 

Kandungan air dalam bahan yang terlalu tinggi menyebabkan penurunan viskositas, 

akibatnya kemampuan membentuk gel pada pati kimpul semakin menurun. 

 

4.4. Aplikasi Pati Kimpul dalam Bidang Industri Pangan 

Menurut Hariyadi (1984), pati tergelatiniasai dengan adanya air akan membentuk 

struktur pasta pati. Pasta pati tersebut akan bercampur dengan granula pati yang belum 

tergelatinisasi. Sehingga dapat disimpulkan, prinsip pembentukan gel terjadi karena 

adanya pembentukan jala atau jaring tiga dimensi oleh molekul primer yang terentang 

pada seluruh volume gel yang terbentuk dengan memrangkap sejumlah air di dalamnya. 

Pembentukan gel pati dalam bidang pangan mengambil peran yang sangat penting, 

contohnya dalam pembuatan mie instan, selai, butter, saus, dan dekstrin. 
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Pengaplikasian pati kimpul microwave dilihat dari segi kapasitas pembentukan gelnya 

dapat dimanfaatkan dalam pembuatan mie instan (instant starch noodle). Hal tersebut 

didasarkan pada adanya kemampuan pembentukkan gel dari sifat pati kimpul melalui 

proses gelatinisasinya dan bentukkan daya lengket yang kuat dari semakin 

meningkatnya kadar amilopektin merupakan potensi dalam pembentukkan sifat 

kekenyalan untuk produk mie instan (Indrianti et al., 2013). 

 

Aplikasi lain dari pati kimpul dalam bidang pangan yaitu dapat diolah menjadi dekstrin. 

Dekstrin merupakan satu produk  hidrolisis pati, berbentuk serbuk amorf, berwarna 

putih sampai kekuning-kuningan. Dekstrin bersifat mudah larut dalam air dingin. 

Dekstrin memiliki aplikasi yang luas dalam industri pangan. Dekstrin dapat membentuk 

lapisan (film), memiliki sifat adesive dan dapat digunakan sebagai penyelaput kacang 

panggang dan permen. Dekstrin juga dapat digunakan sebagai zat  pengisi, pembawa  

flavor, untuk substitusi  lemak dan  gelatin. Dekstrin dapat dibuat dengan hidrolisis pati 

menggunakan katalis asam atau enzim α-amilase. Prinsip dekstrinisasi adalah hidrolisis 

atau pemotongan ikatan α- (1,4) glikosida pati oleh asam atau enzirn α-amilase menjadi 

polimer-polimer yang lebih pendek (Judoamidjojo 1992). Oleh sebab itu, untuk dapat 

diolah menjadi dekstrin maka pati kimpul harus dimodifikasi dengan metode hidrolisis 

asam (Ningsih et al., 2010). 

 

 


