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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, dilakukan modifikasi pati kimpul untuk meningkatkan kualitas dari 

pati alami kimpul. Modifikasi dilakukan dengan menggunakan konsentrasi asam asetat 

yang berbeda, yakni 1%, 2%, dan 3%. Dari hasil modifikasi tersebut, kemudian 

dilakukan pengujian karakteristik fisik dan kimia dengan membandingkan pati alami 

kimpul dengan pati kimpul yang sudah dimodifikasi.  

 

4.1. Derajat Substitusi 

Pengujian derajat substitusi berguna untuk mengetahui seberapa banyak gugus asetil 

yang dapat mensubstitusi guguh hidroksil (OH-) pati. 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%.  

 

Nilai % asetilasi yang direkomendasikan menurut US Food Drug Administration 

(FDA) untuk penggunaan pada makanan yakni kurang dari 2,5 g/100g, atau dengan 

derajat substitusi sekitar 0,01-0,2. Derajat substitusi (DS) merupakan jumlah rata-rata 

gugus per anhidroglukosa unit yang disubstitusikan gugus lain. Gugus yang 

mensubstitusi dapat berupa satu gugus anhidroksil pada setiap unit anhidroglukosa 

yang digantikan dengan satu buah gugus asetil. Nilai derajat substitusi pada pati 

termodifikasi secara komersial memiliki nilai derajat substitusi sekitar 0,1 (Colussi et 

al., 2015). 

 

Menurut Rivera et al. (2012), derajat substitusi akan meningkat dengan penambahan 

konsentrasi reaktan asetilasi. Penambahan reaktan akan memperbesar kemungkinan 

interaksi antara reaktan dengan pati, sehingga mempengaruhi kecepatan reaksi asetilasi. 

Pada penelitian Winarti (2014), proses asetilasi tidak berpengaruh signifikan pada 

persen asetilasi pati tapioka alami, tetapi berpengaruh signifikan pada pati yang sudah 
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diasetilasi.  Menurut (Saputro et al., 2012), derajat substitusi meningkat karena asam 

asetat tinggi tidak hanya menimbulkan suatu tingkat benturan molekul yang tinggi tetapi 

juga ketersediaan molekul-molekul asam asetat yang besar di sekitar pati. Semakin 

tinggi konsentrasi asam asetat, nilai derajat substitusi semakin tinggi. Hal ini memberi 

kesempatan yang lebih besar terhadap gugus asetil untuk tersubstitusi pada gugus 

hidroksi.  

 

Perbedaan-perbedaan dalam kandungan amilosa juga dapat mempengaruhi kandungan 

%asetil dan derajat substitusi. Menurut Singh et.al. (2004), semakin rendah kandungan 

amilosa maka semakin besar derajat substitusi. Substituen asetil terletak pada cabang 

amilopektin. Rasio amilosa terhadap rasio amilopektin sangat dipengaruhi oleh 

morfologi granula pada pati yang berbeda. Kandungan amilosa yang rendah 

berhubungan dengan gugus asetil, sehingga menghasilkan %asetil yang tinggi.  

 

 

Gambar 7. Pati Kimpul 

Sumber : dokumentasi pribadi 

4.2.Kadar Air 

Kadar air menunjukkan kandungan air yang terdapat pada pati. Kadar air yang tinggi 

menyebabkan mikroba dapat tumbuh dengan mudah sehingga dapat merusak pati. 

Pengkondisian kadar air dapat untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang 

dapat merugikan. Pengkondisian kadar air dilakukan dengan menentukan hingga batas 

tertentu dimana mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan pada pati dihambat 

pertumbuhannya sehingga pati dapat disimpan lebih lama. Selain itu kristalinitas pati 

dapat meningkat dengan rendahnya kadar air, sedangkan pati mudah didegradasi jika 

kadar airnya tinggi. 

NM M1% M2% M3% 
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Standar kadar air produk tepung diatur dalam SNI 3751:2009 tentang tepung terigu 

sebagai bahan makanan, dengan kadar air maksimal yakni 14%. Kadar air pati kimpul 

yang diperoleh pada penelitian sudah sesuai dengan standar yaitu berkisar antara 7,51% 

sampai dengan 8,05%, sehingga kadar pati yang diperoleh sudah sesuai dengan SNI 

(3751:2009). Kadar air yang sesuai dengan standar menunjukkan bahwa suhu dan lama 

pengeringan yang dilakukan sudah tepat. Proses pengeringan berfungsi untuk mencegah 

kerusakan pati selama penyimpanan akibat pertumbuhan mikroorganisme (Ridal, 2003). 

Bubuk pati dengan kadar air di atas batas maksimal standar akan meningkatkan risiko 

terjadinya pertumbuhan mikroorganisme pada bubuk pati sehingga bubuk pati menjadi 

rusak dan tidak dapat diaplikasikan pada produk pangan. Sedangkan perlakuan 

konsentrasi asam asetat tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar air pati.  

 

4.3. Kadar Pati 

Dilakukan penghitungan kadar pati agar nantinya didapat hasil amilopektin dari selisih 

antara kadar pati dan kadar amilosa. Kadar pati kimpul alami menurut Pada Tabel 4, 

dapat diketahui bahwa kadar pati kimpul non modifikasi berbeda nyata dengan pati 

yang dimodifikasi dengan penggunaan asam asetat 1%, 2%, maupun 3%. Kadar pati  

tertinggi pada pati yang dimodifikasi dengan asam asetat 3%, yakni 92,40%. Pati 

kimpul non modifikasi menghasilkan kadar pati terendah sebesar 82,55%. Dikarenakan 

adanya gugus asetil yang tersubstitusi ke gugus hidroksil semakin banyak sehingga 

dapat memperkuat struktur granula pati yang dapat menghambat kehilangan pati (Woo 

and Seib, 2002). Selain itu, meningkatnya kadar pati setelah dimodifikasi dapat 

dikarenakan menurunnya amilosa sehingga menaikkan kadar amilopektinnya. 

 

4.4.Kadar Amilosa dan Amilopektin 

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

non modifikasi berbeda nyata dengan pati yang dimodifikasi dengan penggunaan asam 

asetat 1%, 2%, maupun 3%. Namun kadar amilosa berbanding terbalik dengan kadar 

amilopektin. Dengan banyak konsentrasi asam asetat yang digunakan, maka kadar 

amilosanya semakin menurun dan kadar amilopektin mengalami peningkatan. Kadar 

amilosa tertinggi pada pati kimpul tanpa modifikasi, yakni 36,92% dan kadar 

amilopektin tertinggi pada pati kimpul modifikasi secara asetilasi dengan penggunaan 
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asam asetat 3% yakni 59,20%. Sedangkan kadar amilosa terendah pada pati kimpul 

yang dimodifikasi dengan penggunaan asam asetat 3% dan kadar amilopektin terendah 

pada pati kimpul tanpa modifikasi.  

 

Menurunnya kadar amilosa seiring dengan derajat substitusi yang mengalami 

peningkatan. Dalam menganalisa kadar amilosa, warna terbentuk dikarenakan amilosa 

dan ujung rantai amilopektin yang membentuk helix sehingga dapat memerangkap 

iodin. Saat terjadi proses asetilasi, jika ada asetat yang terikat, maka dapat menurunkan 

kemampuan membentuk helik yang menyebabkan warna biru berkurang. Oleh karena 

kurangnya kemampuan untuk membentuk komplek dengan iodin, warna biru yang 

terbentuk juga kurang, sehingga amilosa yang dimodifikasi asetilasi dengan konsentrasi 

asam asetat tertinggi yang memiliki derajat substitusi tertinggi memiliki kandungan 

amilosa yang rendah (Khasanah et.al., 2018) 

 

Perbandingan amilosa dan amilopektin mempengaruhi sifat kelarutan dan derajat 

gelatinisasi pati. Semakin besar kandungan amilosa, maka pati makin bersifat kering 

dan kurang lengket. Kecenderungan terjadinya retrogradasi juga menyebabkan 

kristalisasi yang disertai dengan kecilnya molekul amilosa dan panjangnya rantai 

amilopektin. Amilopektin komponen yang berperan penting dalam proses gelatinisasi. 

Tingginya kadar amilosa dapat menurunkan kemampuan pati untuk mengalami 

gelatinisasi. Pada umumnya pati mengandung amilopektin lebih banyak daripada 

amilosa (Nisah, 2017). Oleh karena itu, pati dengan amilosa tinggi, semakin 

meningkatkan terjadinya retrogradasi sehingga kurang tahan disimpan pada suhu dingin. 

Hal ini ditandai dengan freeze thaw yang kurang stabil. Selain itu, dengan kadar amilosa 

yang rendah dan amilopektin yang tinggi dapat meningkatkan swelling power dan 

kelarutan. Hal ini dikarenakan amilopektin berada pada daerah amorf granula pati. 

Daerah amorf merupakan daerah yang renggang dan kurang padat, sehingga mudah 

dimasuki air. Dengan banyaknya kandungan amilopektin pada pati, daerah amorf pada 

pati semakin luas sehingga swelling power dan kelarutan pati karena terjadinya  

penyerapan air yang semakin besar (Haryanti et.al., 2014). 
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4.5. Kelarutan 

Berdasarkan hasil kelarutan pati kimpul pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa pati 

kimpul non modifikasi memiliki kelarutan yang berbeda nyata dengan pati yang 

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

Kelarutan terendah pada pati kimpul tanpa modifikasi, yaitu sebesar 3,56%. Pati kimpul 

yang dimodifikasi secara asetilasi dengan penggunaan asam asetat 3% menghasilkan 

kelarutan yang paling tinggi, yaitu sebesar 7,56%. Kelarutan pati kimpul tanpa 

modifikasi lebih rendah dibandingkan kelarutan pati yang sudah dimodifikasi secara 

asetilasi. Hal ini disebabkan karena adanya gugus asetil sehingga ikatan hidrogen dalam 

pati melemah, yang menyebabkan air mudah melakukan penetrasi ke granula pati. Oleh 

karena itu, pati cenderung membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air, sehingga 

molekul air pada pati dapat ditahan oleh ikatan hidrogen agar tidak keluar. Hal ini juga 

mengakibatkan pati lebih mudah untuk larut dalam air (Teja W et al., 2008).  

 

Menurut Betancur et.al., (1997) bahwa dengan substitusi gugus asetil, daya larut pati 

akan semakin meningkat dan berbanding lurus dengan swelling power pati.  Hal ini juga 

sesuai dengan penelitian Febby (2010) bahwa dengan semakin tingginya derajat 

substitusi, semakin meningkat kelarutan dari pati sagu. Meningkatnya kelarutan 

dikarenakan molekul pati yang merenggang yang mengakibatkan menurunnya kekuatan 

ikatan intermolekuler sehingga akses air di daerah amorf dapat terfasilitasi.  

 

4.6.  Swelling Power 

Swelling power merupakan pertambahan volume dan berat maksimum yang terjadi pada 

pati di dalam air. Swelling power menunjukkan kemampuan pati untuk mengembang 

jika di dalam air. Swelling power dihitung dengan menimbang gel yang dihasilkan 

setelah gelatinisasi (Dewi et al., 2014). Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa 

nilai swelling power dari pati kimpul non modifikasi berbeda nyata dengan pati kimpul 

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

Nilai swelling power terendah, ada pada pati tanpa modifikasi, yakni sebesar 3,60%.  

 

Pada pati kimpul termodifikasi secara asetilasi dengan penggunaan konsentrasi asam 

asetat sebesar 3%, menghasilkan nilai swelling power paling besar, yakni 4,50%. Jadi, 
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nilai swelling power berbanding lurus dengan konsentrasi asam asetat yang digunakan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro et al. (2012) bahwa 

semakin meningkat derajat substitusinya, maka swelling power juga mengalami 

peningkatan.  

 

Adanya peningkatan dari swelling power juga disebabkan karena terjadinya substitusi 

dari gugus asetil yang mengganti gugus hidroksil (OH-). Dengan substitusi tersebut, 

ikatan hidrogen menjadi lemah mengakibatkan struktur dari granula pati kurang rapat. 

Oleh karena lemahnya ikatan hidrogen, maka akses air menjadi lebih mudah pada 

daerah yang amorf, sehingga memudahkan terjadi penyerapan air dan mengakibatkan 

pati mengalami pembengkakan (Saputro et al., 2012).  

 

Selain itu, semakin tinggi derajat substitusi, dapat menurunkan kandungan amilosa pada 

pati, karena amilosa terlarut dapat menyesuaikan diri, menyebabkan gugus hidroksil 

pada salah satu rantai mudah tersubstitusi gugus asetil. Oleh karena itu, dengan 

kandungan amilosa yang menurun, maka swelling power akan mengalami peningkatan. 

Adanya peningkatan swelling power juga berbanding lurus dengan viskositas larutan 

pati (Saputro et al., 2012).  

 

Menurut Zainal et.al., (2005), esterifikasi dapat meningkatkan swelling power pati 

seiring dengan meningkatnya derajat substitusi. Selain itu, menurut Betancur et.al. 

(1997), swelling power meningkat dikarenakan adanya kelompok substitusi hidrofilik 

yang data mempertahankan kadar air. Substitusi gugus asetil dapat memfasilitasi air 

masuk ke daerah amorf karena melemahnya kekuatan hidrigen antara molekul pati dan 

menahan air membentuk ikatan hidrogen pada granula pati. Hasil yang diperoleh ini 

sama juga dengan Singh et.al., (2004) yang mengatakan bahwa adanya asetilasi dapat 

menungkatkan swelling power pati karena kemampuan menahan air. Meningkatnya 

swelling power juga ditentukan kandungan amilosa dan ukuran dari granula pati. 

Granula pati mengembang karena suhu tinggi dengan kondisi cukup air. Semakin tinggi 

amilosanya, maka semakin tinggi swelling power pati (Wattanachant et.al., 2002).  
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4.7. Viskositas 

Berdasarkan hasil pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa viskositas mengalami peningkatan 

setelah didinginkan di suhu ruang (30
o
C). Viskositas pada 80

o
C dan 30

o
C, memiliki 

perbedaan yang nyata antara pati kimpul yang tidak dimodifikasi dengan pati kimpul 

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

Pada suhu 80
o
C dan 30

o
C, viskositas pati terendah ada pada pati tanpa dimodifikasi, 

sedangkan viskositas tertinggi ada pada pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi 

dengan penggunaan asam asetat 3%.  

 

Berdasarkan hasil analisa terhadap viskositas larutan pati kimpul, semua jenis larutan 

pati kimpul hasil gelatinisasi akan mengalami peningkatan viskositas setelah 

didinginkan hingga mencapai suhu ruang. Hal ini terjadi akibat adanya reasosiasi dan 

rekristalisasi pati dimana bagian amilosa yang telah keluar dari granula pati akan 

membentuk struktur yang kontinyu di luar granula pati sehingga terbentuk gel yang 

kuat (Eliasson, 2004). Pada proses gelatinisasi, proses pengembangan ukuran granula 

pati akan berlangsung hingga batas tertentu dan granula akan pecah karena terjadi 

pemutusan ikatan hidrogen. Molekul air akan terikat pada gugus hidroksil yang 

terdapat granula pati. Rantai linear atau bagian amilosa akan berdifusi keluar.  

 

Gelatinisasi berperan dalam peningkatan viskositas. Ketika pasta pati diturunkan 

suhunya, akan terjadi retrogradasi pati yaitu proses reasosiasi dan rekristalisasi pati. 

Amilosa yang telah keluar dari granula pati akan membentuk struktur gel yang 

kontinyu di luar granula pati. Amilosa berperan dalam pembentukan gel yang kuat. 

Selain itu, semakin besar konsentrasi asam asetatnya, maka terjadi kerusakan ikatan 

hidrogen antar molekul pati yang menyebabkan air dengan mudahnya masuk ke dalam 

granula pati. Hal ini yang menyebabkan pembengkakan pada granula pati sehingga 

viskositas pasta pati pun ikut meningkat pula. Selain itu, adapula faktor lain yang 

menyebabkan viskositas pasta pati mengalami peningkatan yaitu adanya kehadiran 

asam yang menyebabkan ikatan hidrogen pada pati melemah dikarenakan asam yang 

memecah ikatan pati yang terdiri dari amilosa dan amilopektin (Ulfi et al., 2014). 
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Adanya peningkatan molekul air pada pati, dapat menyebabkan meningkatnya 

penggelembungan molekul, pelelehan kristal sehingga berakibat juga pada 

meningkatnya viskositas pasta pati (Ulfi et al., 2014). Semakin tingginya konsentrasi 

asam asetat yang digunakan, maka ada hubungannya antara amilosa yang mengalami 

leaching selama retrogradasi, sehingga kelarutan dan swelling power meningkat karena 

air yang masuk semakin banyak, sehingga meningkatkan viskositas. Viskositas yang 

tinggi akan mengakibatkan kejernihan yang tinggi pula (Sodhi dan Singh, 2005).  

 

4.8.  Kejernihan 

Berdasarkan hasil penelitian, pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa kejernihan pada pasta 

pati kimpul non modifikasi berbeda nyata dengan pati yang dimodifikasi secara asetilasi 

dengan penggunaan asam asetat 1%, 2%, maupun 3%. Pati kimpul tanpa modifikasi 

memiliki kejernihan terendah dan dengan adanya penambahan asam asetat 3% 

menghasilkan kejernihan yang paling tinggi dibandingkan dengan pati alami tanpa 

modifikasi. Semakin tinggi derajat substitusinya maka semakin jernih pasta pati kimpul. 

Dengan rendahnya amilosa dalam pati juga dapat mengakibatkan kejernihan pasta yang 

lebih tinggi, karena pati menahan suhu dan selama gelatinisasi dapat mempertahankan 

integritas sampai batas lebih tinggi. Semakin meningkatnya pengembangan dan 

kelarutan granula pati dan yang menghalangi terjadinya gelatinasi menjadi faktor yang 

dapat meningkatkan kejernihan pasta pati (Muzaifa et.al., 2014).   

 

Pati yang memiliki nilai kejernihan pasta tinggi menghasilkan pasta pati dengan warna 

yang bening atau transparan, sehingga jika digunakan sebagai bahan baku akan 

menghasilkan produk dengan warna yang jernih atau transparan dan sebaliknya bila 

granula pati mengembang sedikit maka pasta yang  dihasilkan keruh (Muzaifa et.al., 

2014).  

 

Hal ini sesuai dengan penelitian Bentancur et.al (1997) bahwa apabila pasta pati bening, 

dapat disebabkan adanya subsitusi gugus hidroksil oleh gugus asetat, sehingga ikatan 

antar molekul semakin regang dan dapat mencegah molekul untuk berdekatan karena 

molekul pati menahan air untuk membentuk ikatan hidrogen di granula yang 

menyebabkan pasta pati terlihat jernih. Selain itu, dengan adanya substitusi oleh gugus 
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asetat, dapat menyebabkan mengembangnya granula pati yang juga akan meningkatkan 

kejernihannya karena laju retrogradasi dapat dihambat sehingga semakin meningkat 

kejernihan pasta pati dan stabil pada suhu rendah. Hasil kejernihan dengan modifikasi 

ini setara juga dengan penelitian pati jagung dan kentang asetilasi  (Singh et al., 2004) 

dan pada pati sagu asetil (Febby, 2016) yang menunjukkan peningkatan %transmitansi 

dengan adanya modifikasi asetilasi. 

 

4.9.  Freeze Thaw Stability 

Kecenderungan terjadinya retrogradasi dilihat dari nilai sineresis yang diperoleh yakni 

persentase air yang dipisahkan selama dilakukan penyimpanan pada 1 siklus. 

Retrogradasi sendiri memiliki pengertian yakni saat terjadinya gelatinisasi oleh karena 

penurunan suhu molekul-molekul amilosa yang sebelumnya keluar dari granula pati 

yang pecah akan terikat kembali sehingga membentuk jaring-jaring mikrokristal lalu 

mengendap. Gel pati mengalami retrogradasi setelah 48 jam, ditandai dengan 

peningkatan persentase air yang keluar setelah dilakukan penyimpanan (BeMiller J 

&Whistler, 2009). 

 

Sineresis terendah ada pada siklus 1 pati kimpul yang dimodifikasi secara asetilasi 

dengan penggunaan asam asetat 3%. Sineresis yang tertinggi, ada pada siklus 5 pati 

kimpul yang tidak dimodifikasi. Hal ini sesuai dengan penelitian (Ayucitra, 2012) 

bahwa semakin tinggi sineresis menunjukkan  nilai freeze thaw yang semakin tidak 

stabil. Menurut Ayucitra (2012), gel pati yang dimodifikasi asetilasi menunjukkan 

peningkatan sineresis yang lebih rendah dibandingkan pati alami. Resistensi tertinggi 

pada siklus freeze thaw terdapat pada gel pati yang dimodifikasi dengan konsentrasi 

asam asetat tertinggi, sedangkan resistensi terendah ada pada freeze thaw pati kimpul 

tanpa modifikasi, yang ditunjukkan dengan sineresis tertinggi.  

 

Sineresis pada saat freeze thaw terjadi karena penataan ulang molekul amilosa dalam 

granula pati yang disimpan pada suhu rendah, yang bertindak untuk mengeluarkan air 

dari struktur gel. Retrogradasi terjadi ketika pati yang mengalami gelatinisasi 

didinginkan. Kecenderungan terjadinya retrogradasi dapat dikurangi dengan modifikasi 

asetilasi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya sineresis. Semakin tinggi kadar 
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amilosa maka semakin mudah produk mengalami retrogradasi, karena semakin banyak 

amilosa yang keluar dari granula saat retrogradasi (Fitria et.al., 2016).  

 

Semakin lama penyimpanan pada suhu beku, menunjukkan sineresis yang tinggi pula. 

Menurut Wilkins et al., (2003), hal ini dikarenakan selama penyimpanan dapat 

meningkatkan kecenderungan rantai-rantai molekul pati bergabung kembali dan 

akhirnya mengeluarkan air yang terperangkap dalam gel pati. Dengan adanya 

modifikasi secara asetilasi, menghambat rantai molekul pati untuk kembali bergabung 

dan mencegah amilosa amilopektin berinteraksi karena adanya gugus asetil. Interaksi 

amilosa dan amilopektin dapat mengalami penurunan sehingga mencegah terjadinya 

sineresis pada penyimpanan suhu beku.  

 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Xiao-yan et al., (2006) bahwa modifikasi pati 

beras dapat menurunkan retrogradasi sehingga sineresis dapat dihambat. Semakin tinggi 

derajat substitusi, maka sineresis makin kecil dan semakin sedikit air yang terpisah dari 

pasta pati. Hal ini menandakan bahwa pati stabil disimpan pada suhu beku. Penelitian 

ini juga selaras dengan penelitian Saatrat et al., (2005) yang menggunakan pati canna 

asetat, bahwa gel pati dengan kondisi beku teksturnya lunak dan elastis, mengeluarkan 

sedikit air. Sedangkan gel pati cana asetat alami sineresisnya lebih tinggi karena 

teksturnya seperti spon serta mengeluarkan air yang banyak.  

 

 

 

 

 

 

 

 


