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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Terdapat berbagai macam umbi-umbian di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai 

sumber bahan pangan. Kimpul (Xanthosoma sagittifolium (L) Schott) merupakan salah 

satu jenis umbi-umbian lokal yang belum diolah secara optimal oleh masyarakat. Pada 

tahun 2013, terdapat sekitar 825 ton umbi kimpul diperoleh dari lahan seluas 55 ha yang 

tersebar di 7 kabupaten/kota (Jatmiko & Estiasih, 2014). Namun hingga saat ini, kimpul 

biasanya hanya diolah dengan cara direbus, digoreng, atau dibuat keripik. Umbi kimpul 

juga masih terdengar asing di beberapa lapisan masyarakat. 

  

Pengolahan kimpul menjadi pati merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan nilai 

dari kimpul, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat suatu produk 

pangan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam mengolah pati alami, seperti pasta 

yang terbentuk yaitu keras dan tidak bening. Selain itu, pengembangan dari pati kurang 

maksimal karena kelarutannya yang rendah, serta viskositas dari pati yang kurang stabil 

pada suhu panas dan dingin, sehingga kurang memenuhi karakteristik yang diinginkan 

untuk digunakan dalam pengolahan pangan. Tidak hanya itu, pati memiliki sifat yang 

sangat lengket dan tidak tahan terhadap perlakuan asam (Koswara, 2009). Selain itu, 

pati alami juga terbatas penggunaannya pada tingkat industri karena mudah mengalami 

sineresis dan retrogradasi. Berdasarkan sifat alami dari pati tersebut, maka perlu 

dilakukan modifikasi untuk memperbaiki karakteristik dari pati alami agar pati lebih 

optimal hasilnya ketika digunakan (Sodhi & Singh, 2005). 

 

Modifikasi pati dilakukan dengan tujuan mengubah sifat kimia dan fisik pati (Herawati, 

2011). Salah satu cara untuk memodifikasi pati yakni dengan metode asetilasi yang 

merupakan esterifikasi polimer pati dengan kelompok asetil untuk membentuk pati 

asetat. Pati asetat ini memperbaiki karakteristik dari pati alami, salah satunya yakni 

mencegah pati mengalami retrogradasi (Sodhi & Singh, 2005).  Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Saputro et al (2012), konsentrasi dari asam asetat yang ditambahkan 

mempengaruhi kualitas dari pati talas yang dimodifikasi secara asetilasi. Dengan 
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besarnya konsentrasi asam asetat, derajat substitusinya akan tinggi pula. Selain itu, 

menurut penelitian yang dilakukan Ayucitra (2012), modifikasi pati jagung secara 

asetilasi dapat meningkatkan derajat subtitusi diikuti dengan meningkatnya kelarutan, 

swelling power, kejernihan, dan ketahanan terhadap retrogradasi. Selain bisa 

diaplikasikan dalam pembuatan produk pangan, memodifikasi pati secara asetilasi 

membutuhkan biaya yang relatif murah (Harianingsih & Wibowo, 2016).  

 

Pada penelitian Saputro et al. (2012), dilakukan modifikasi pati talas secara asetilasi 

dengan melihat pengaruh konsentrasi asam asetat dan suhu reaksi. Berdasarkan 

penelitiannya, dengan penggunaan asam asetat dengan konsentrasi yang tinggi, maka 

nilai swelling power dan kelarutan mengalami penurunan. Selain itu, terdapat penelitian 

yang dilakukan oleh Widiawan et.al., (2006) dengan memodifikasi pati kimpul secara 

asetilasi dengan melihat pengaruh dari waktu operasi dan konsentrasi asetat anhidrat 

yang berbeda terhadap derajat substitusi, kadar pati, kadar amilosa, swelling power, 

kelarutan, dan kejernihan pasta. Berdasarkan penelitian yang sudah ada, pada penelitian 

ini digunakan pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi dengan konsentrasi asam 

asetat yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian yang 

sudah ada menggunakan bahan yang berbeda. 

  

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Kimpul 

Kimpul (Xanthosoma sagittifolium (L) Schott) atau biasa disebut talas belitung 

merupakan tanaman dengan batang, daun, dan umbi yang serupa dengan talas. Ciri-ciri 

tanaman kimpul yakni sebagian batang terletak di atas tanah, bunganya berbentuk bulir, 

getah pada kimpul berwarna putih dan agak kental. Terdapat beberapa perbedaan antara 

kimpul dan talas taro, yakni bagian kimpul yang dikonsumsi adalah umbi anaknya 

sedangkan bagian talas taro yang dikonsumsi adalah umbi induknya. Selain itu, daun 

kimpul berbentuk panah dan pangkal daun teriris hingga tangkai daun, sedangkan talas 

daunnya berbentuk perisai dengan pangkal teriris berbentuk segitiga. Umbi kimpul 

tidak memiliki protein gluten seperti dijumpai pada gandum. Oleh masyarakat, kimpul 

hanya diolah secara sederhana sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi, seperti 

direbus, digoreng, dibuat keripik dan perkedel (Minantyorini & Hanarida, 2002). 
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Umbi kimpul memiliki beberapa keunggulan yakni adanya kandungan senyawa bioaktif 

diosgenin yang bermanfaat sebagai anti kanker, menghambat poliferase sel, dan 

memiliki efek hipoglikemik. Selain itu, umbi kimpul mengandung polisakarida larut air 

(PLA) yang dapat melancarkan pencernaan dan meningkatkan populasi Bifidobacterium 

dalam kolon. Namun, ada kekurangan dari kimpul yakni timbul rasa gatal ketika 

dikonsumsi karena adanya senyawa kalsium oksalat. Selain itu, kalsium oksalat dapat 

menyebabkan iritasi pada kulit, mulut, dan saluran pencernaan, sehingga perlu 

dikurangi kandungan asam oksalat pada kimpul agar aman dikonsumsi (Jatmiko & 

Estiasih, 2014). 

 

Gambar 1. Umbi Kimpul (Xanthosoma sagittifolium (L) Schott) 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

1.2.2. Pati Kimpul 

Pati merupakan homopolimer glukosa ikatan α-glikosidik yang tersimpan pada bagian 

tumbuhan seperti di biji-bijian dan umbi-umbian. Pati berbentuk butiran-butiran kecil 

atau biasanya disebut granula. Karakteristik dari berbagai jenis pati dapat dilihat dari 

bentuk dan ukuran granula. Selain itu, dapat dilihat dari keseragaman granula, lokasi 

hilum, dan permukaan granula (Koswara 2009). Terdapat dua polimer pada granula pati, 

yakni amilosa dan amilopektin. Rantai amilosa linear, terdiri dari 840-22000 unit residu 

α-D-glukopiranosil yang dihubungkan dengan ikatan α-(1,4). Amilopektin merupakan 

rantai glukosa anhidrous dengan ikatan α-(1,4) dan percabangan α-(1,6) pada setiap 20-

35 monomer (Elliason, 2004). 

 

Pada pati yang memiliki kadar amilopektin yang tinggi dapat meningkatkan kekentalan 

pasta pati, namun tidak dapat membentuk gel dengan baik. Hal tersebut dapat terjadi 
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dikarenakan amilopektin tidak dapat berkumpul dan membentuk ikatan kimia. Oleh 

karena itu, semakin tinggi amilopektinnya, maka akan semakin kuat gel yang terbentuk. 

Selain itu, pati mengalami gelatinisasi yang dapat diaplikasikan sebagai bahan 

pengental. Pati ketika dipanaskan dalam air, maka airnya akan masuk ke granula pati. 

Jika pemanasan dilanjutkan, maka air yang masuk akan semakin banyak sehingga 

volume granula pati meningkatkan. Hal ini terjadi karena ikatan hidrogen antar molekul 

terlepas disebabkan oleh pemanasan dan digantikan dengan ikatan yang terjadi antara 

pati dengan air, sehingga menyebabkan pengembangan granula pati (Vaclavik & 

Christian, 2008). 

 

Pada saat pemanasan, pengembangan granula pati berlangsung hingga batas tertentu 

kemudian pecah, dikarenakan terjadinya pemutusan ikatan hidrogen. Pada saat itu, 

amilosa akan berdifusi keluar, sehingga terbentuk pasta yang kental. Hal ini disebut 

dengan gelatinisasi yang dapat meningkatkan viskositas pada pati. Setelah terjadi 

gelatinisasi, suhu pasta pati diturunkan dan akan terjadi retrogradasi yang merupakan 

reasosiasi dan rekristalisasi pati. Amilosa yang berdifusi keluar, akan membentuk 

struktur gel kontinyu di luar granula pati (Vaclavik & Christian, 2008).  

 

 Kadar pati pada pati kimpul yakni 82,68%, dengan kandungan amilosa sebesar 21,21%, 

dimana kandungan pati dan amilosa lebih besar dibandingkan dengan talas. Suhu 

gelatinisasi pati kimpul yakni 75
o
C, karena kandungan lemak pada pati kimpul yang 

rendah, sehingga mudah tergelatinisasi. Sedangkan kandungan protein pada pati kimpul 

rendah, sehingga dapat menyebabkan viskositas meningkat, karena protein pada pati 

dapat membentuk kompleks dengan permukaan granula. Bentuk granula dari pati 

kimpul yakni oval, sehingga memungkinkan ada rongga di antara granula saat 

dipanaskan. Rongga tersebut memerangkap udara sehingga pati kimpul dapat 

mengembang. Kandungan pati pada pati kimpul (Ridal, 2003). 

 

1.2.3. Modifikasi secara Asetilasi 

Modifikasi pati secara kimia dilakukan dengan metode asetilasi. Asetilasi dapat 

meningkatkan karakteristik pati secara fisik, kimia, dan fungsinya. Pada asetilasi, gugus 

hidroksil pada monomer glukosa diubah menjadi gugus CH3COO-. Oleh karena itu, 
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asetilasi merupakan esterifikasi gugus hidroksil pada unit anhidroglukosa pada molekul 

pati (Colussi et al., 2015). Modifikasi pati secara asetilasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan asam asetat, vynil asetat, atau asetat anhidrat (Teja W et al., 2008). Pada 

modifikasi ini, gugus asetil berperan menggantikan gugus OH
-
 saat proses asetilasi. 

Modifikasi secara asetilasi dapat dilihati pada Gambar 1. Adanya distribusi tersebut, 

kekuatan hidrogen di antara pati dapat melemah dan granula pati bisa lebih 

mengembang serta ketika dalam air, dapat larut dengan mudah (Ulfi et al., 2014).  

 

Menurut Saputro et al (2012), penggunaan asam asetat mempengaruhi kualitas dari pati 

talas yang dimodifikasi secara asetilasi. Dengan tingginya asam asetat yang digunakan 

maka mempengaruhi derajat substitusi yang meningkat pula. DS (Derajat Substitusi) 

adalah jumlah rata-rata gugus per anhidroglukosa unit yang disubstitusikan oleh gugus 

lain. Hal ini memberi kesempatan yang lebih besar terhadap gugus asetil untuk 

tersubstitusi pada gugus hidroksil. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Teja 

W et al. (2008) diperoleh hasil bahwa modifikasi pati secara asetilasi menggunakan 

asam asetat dapat meningkatkan karakterisitik pati dibandingkan modifikasi secara 

cross linking seperti swelling power, kelarutan, kejernihan pasta, dan freeze thaw 

stability.  

 

 

 

Gambar 2. Reaksi Asetilasi 

(Sumber : Teja et al., 2008 & Zulaidah, 2008) 

 

 

Sifat-sifat dan karakter pati hasil modifikasi secara asetilasi dibandingkan dengan pati 
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tanpa modifikasi sebagai berikut: 1) suhu gelatinisasi dan suhu pasta lebih rendah; 2) 

kemampuan mengembang dan kelarutan granula pati meningkat; 3) kejernihan dan 

viskositas pasta meningkat; serta 4) kecenderungan terjadinya retrogradasi menurun, 

akan tetapi stabilitas viskositas pasta menurun dalam kondisi pengolahan yang keras 

dengan pH yang rendah (Febby & Putuhuru, 2016).  

 

Suhu pemanasan dan lama waktu dapat menyebabkan degradasi pati sehingga rantai 

pati cenderung lebih pendek dan lebih mudah untuk menyerap air, yang mengakibatkan 

terjadinya kenaikan nilai pengembangan dan kelarutan pati. Kandungan amilosa 

diketahui dapat  mempengaruhi  kejernihan  pasta  pati. Kejernihan pasta dipengaruhi 

oleh penetrasi dan penyerapan air yang  menyebabkan  pengembangan  granula  yang  

kemudian  meningkatkan  transmitan  cahaya. Semakin rendah kandungan amilosa 

maka semakin tinggi tingkat kejernihannya (Wisaniyasa et.al., 2016).  Meningkatnya 

viskositas pati dikarenakan hadirnya asam yang memecah ikatan pati yang terdiri dari 

amilosa dan amilopektin sehingga melemahkan ikatan hidrogen. Selain itu, dengan 

molekul air yang meningkat dapat menyebabkan meningkatnya penggelembungan 

molekul, pelelehan kristal dan viskositas yang meningkat (Ulfi et al., 2014).  

 

Pati yang dimodifikasi secara asetilasi  cenderung lebih tahan terhadap suhu rendah 

dibandingkan pati tanpa modifikasi. Kecenderungan pati terasetilasi untuk tahan 

terhadap terjadinya sineresis disebabkan oleh adanya gugus asetil dalam pati. Sineresis 

dapat  didefinisikan sebagai banyaknya air yang keluar dari granula pati (Harianingsih 

& Wibowo, 2016). Menurut Das et.al. (2010), dengan modifikasi asetilasi, seiring 

dengan meningkatnya derajat asetilasi, maka kadar pati, kejernihan pasta, swelling 

power, water binding capacity, kekuatan gel meningkat dibandingkan pati alami, 

sedangkan elastisitas dan adhesiveness lebih rendah dibandingkan pati alami. 

  

1.3. Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi asam 

asetat pada modifikasi pati secara asetilasi terhadap karakteristik fisik dan kimiawi pati 

kimpul. 


