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3. HASIL PENELITIAN   

  

3.1.  Karakteristik Fisikokimia Pati Kimpul Termodifikasi 

3.1.1. Rendemen Pati Kimpul 

Hasil rendemen pati kimpul dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Rendemen Pati Kimpul 

Batch Rendemen (%) 

1 13,840 

2 15,393 

3 15,919 

 

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa hasil rendemen dari pati kimpul pada batch 1 sebesar 

13,840%. Pada batch 2, rendemen pati kimpul yang dihasilkan yakni 15,393%. Pada 

batch 3, rendemen yang dihasilkan sekitar 15,919%. Pengayakan tepung pati 

menggunakan saringan 80 mesh. 

 

3.1.2. Derajat Substitusi  

Pengujian derajat substitusi berguna untuk mengetahui seberapa banyak gugus asetil 

yang dapat mensubstitusi gugus hidroksil (OH-) pati. Derajat substitusi pada pati 

kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Derajat Substitusi Pati Kimpul 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 NM : pati kimpul yang tidak dimodifikasi; M1 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi 

dengan penggunaan asam asetat 1%; M2 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi dengan 

penggunaan asam asetat 2%; M3 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi dengan 

penggunaan asam asetat 3%; 

 Huruf dengan superscript yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan nyata pada 

tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji Duncan.  

 Semua nilai merupakan rata-rata±standar deviasi 

 

Sampel % asetilasi Derajat Substitusi  

NM 0 0
 a 

M1 0,88 0,03±0,01
b 

M2 1,79 0,07±0,01
c 

M3 2,48 0,10±0,01
d 
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Berdasarkan hasil pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa modifikasi pati kimpul secara 

asetilasi menghasilkan perbedaan yang nyata pada derajat substitusi. Semakin tinggi % 

asetilasi, maka semakin tinggi pula derajat substitusinya. Modifikasi pati kimpul dengan 

asam asetat 1%, menghasilkan derajat substitusi terendah, yakni 0,03. Derajat substitusi 

tertinggi yakni 0,10 pada pati kimpul yang dimodifikasi dengan asam asetat 3%.  

 

3.1.3. Kadar Air  

Kadar air pada pati kimpul dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kadar Air Pati Kimpul 

Sampel Kadar Air (%) 

NM 8,07±0,65
a
 

M1 7,51±0,32
a 

M2 7,90±0,51
a 

M3 7,89±0,47
a 

 

Keterangan :  

 NM : pati kimpul yang tidak dimodifikasi; M1 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi 

dengan penggunaan asam asetat 1%; M2 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi dengan 

penggunaan asam asetat 2%; M3 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi dengan 

penggunaan asam asetat 3%; 

 Huruf dengan superscript yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan nyata pada 

tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji Duncan.  

 Semua nilai merupakan rata-rata±standar deviasi 

 

Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa kadar air pada pati kimpul non modifikasi tidak ada 

beda nyata dengan pati yang dimodifikasi dengan penggunaan asam asetat 1%, 2%, 

maupun 3%. Kadar air terendah terdapat pada pati yang dimodifikasi dengan asam 

asetat 1%. Pati kimpul non modifikasi menghasilkan kadar air tertinggi . 

 

3.1.4. Pati, Amilosa, dan Amilopektin 

Kadar pati, amilosa, dan amilopektin pati kimpul dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kadar Pati, Amilosa, dan Amilopektin Pati Kimpul 

Sampel Pati (%) Amilosa (%) Amilopektin (%) 

NM 82,55±0,89
 a
 36,92±0,26

 d
 45,63±1,00

 a
 

M1 85,21±1,28
b 

35,53±0,28
c 

49,69±1,31
b 

M2 87,76±1,31
c 

34,43±0,41
b 

53,33±0,95
c 

M3 92,40±1,12
d 

33,20±0,25
a 

59,20±1,15
d 

Keterangan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 NM : pati kimpul yang tidak dimodifikasi; M1 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi 

dengan penggunaan asam asetat 1%; M2 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi dengan 

penggunaan asam asetat 2%; M3 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi dengan 

penggunaan asam asetat 3%; 

 Huruf dengan superscript yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan nyata pada 

tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji Duncan.  

 Semua nilai merupakan rata-rata±standar deviasi 

 
Pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa kadar pati, amilosa, dan amilopektin pada pati 

kimpul non modifikasi berbeda nyata dengan pati kimpul yang dimodifikasi dengan 

penggunaan asam asetat 1%, 2%, maupun 3%. Kadar pati berbanding lurus dengan 

kadar amilopektin dan berbanding terbalik dengan amilosa. Semakin tinggi kadar pati 

dan amilopektin, maka semakin rendah kadar amilosanya. Kadar pati dan amilopektin 

terendah pada pati kimpul non modifikasi secara berturut-turut, yakni 82,55% dan 

45,63 sedangkan tertinggi ada pada pati kimpul yang dimodifikasi dengan asam asetat 

3%, yakni 92,40% dan 59,20%. Kadar amilosa tertinggi terdapat pada pati kimpul non 

modifikasi, yakni 36,92% dan terendah pada pati kimpul yang dimodifikasi dengan 

asam asetat 3%, yakni 33,20%. 

 

3.1.5. Kelarutan, Swelling Power, Viskositas, dan Kejernihan 

Kelarutan, swelling power, viskositas, dan kejernihan pati kimpul dapat dilihat pada 

Tabel 5. 
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Tabel 5. Kelarutan, Swelling Power, Viskositas, dan Kejernihan Pati Kimpul 

Sampel Kelarutan (%) 

Swelling 

Power (%) 

Viskositas 

80
o
C (cp) 

Viskositas 

30
o
C (cp) 

Kejernihan 

(%T650) 

NM 3,56±0,88
 a
 3,60±0,19

 a
 4,54±2,93

 a
 12,98±0,99

 a
   9,44±0,17

 a
 

M1 4,78±0,97
b 

3,93±0,11
b 

5,89±2,71
b 

15,21±1,94
b 

10,36±0,19
b 

M2 6,22±0,97
c 

4,26±0,16
c 

7,56±2,65
c 

18,36±3,05
c 

10,85±0,25
c 

M3 7,56±1,13
d 

4,50±0,21
d 

9,23±2,47
 

21,74±2,36
d 

12,50±0,37
d 

Keterangan :  

 NM : pati kimpul yang tidak dimodifikasi; M1 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi 

dengan penggunaan asam asetat 1%; M2 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi dengan 

penggunaan asam asetat 2%; M3 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi dengan 

penggunaan asam asetat 3%; 

 Huruf dengan superscript yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan nyata pada 

tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji Duncan.  

 Semua nilai merupakan rata-rata±standar deviasi 

 

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa kelarutan, swelling power, viskositas, dan 

kejernihan pati kimpul non modifikasi berbeda nyata dengan pati kimpul yang 

dimodifikasi secara asetilasi dengan penggunaan asam asetat 1%, 2%, maupun 3%. 

Viskositas mengalami peningkatan setelah didinginkan di suhu ruang (30
o
C). Kelarutan, 

swelling power, viskositas, dan kejernihan pati kimpul terendah dijumpai pada pati 

tanpa modifikasi, sedangkan tertinggi pada pati yang dimodifikasi dengan asam asetat 

3%. Semakin tinggi kelarutan, maka akan semakin tinggi juga swelling power, 

viskositas pada 80
o
C dan 30

o
C, dan kejernihannya.  

 

Nilai kelarutan, swelling power, viskositas 80
o
C, viskositas 30

o
C, dan kejernihan 

terendah pada pati tanpa modifikasi berturut-turut yakni 3,56%, 3,60%,  4,54 cp, 12,98 

cp, dan 9,44%. Sedangkan yang tertinggi ada pati kimpul yang dimodifikasi secara 

asetilasi dengan penggunaan asam asetat 3% dengan kelarutan 7,56%, swelling power 

3,60%, viskositas 80
o
C sebesar 9,23 cp, viskositas 30

o
C sebesar 21,74 cp, dan 

kejernihan sebesar 12,50 %T650. 
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3.1.6. Freeze Thaw Stability 

Freeze thaw stability pada pati kimpul, dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Freeze Thaw Stability (%sineresis) Pati Kimpul 

 

Keterangan :  

 NM : pati kimpul yang tidak dimodifikasi; M1 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi 

dengan penggunaan asam asetat 1%; M2 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi dengan 

penggunaan asam asetat 2%; M3 : pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi dengan 

penggunaan asam asetat 3%; 

 1 siklus adalah 2 hari 

 

Freeze thaw stability dilihat dari %sineresis yang diperoleh, dapat dilihat bahwa 

%sineresis tertinggi pada pati kimpul tanpa modifikasi, sedangkan terendah pada pati 

kimpul yang dimodifikasi dengan penggunaan asam asetat 3%. Selain itu, dilihat dari 

siklusnya, siklus 5 menghasilkan %sineresis tertinggi, sedangkan %sineresis terendah 

ada pada pati siklus 1. Semakin tinggi %sineresis menunjukkan  nilai freeze thaw yang 

semakin tidak stabil. Semakin banyak siklus freeze thaw, maka semakin tinggi 

%sineresisnya. Semakin tinggi penggunaan konsentrasi asam asetat, maka semakin 

rendah %sineresisnya. Sehingga dapat dilihat bahwa pada siklus 5 pati kimpul non 

modifikasi menghasilkan %sineresis tertinggi sedangkan pati kimpul yang dimodifikasi 

dengan penggunaan asam asetat 3% pada siklus 1, menghasilkan %sineresis terendah. 
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