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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Singkong (Manihot esculenta) merupakan sumber karbohidrat terbesar 

yang ketiga setelah padi dan jagung. Jumlah produksi singkong di Indonesia 

sebesar 19,341,233 ton (Badan Pusat Statistik, 2018). Singkong dapat diolah 

menjadi makanan pokok dikarenakan kandungan karbohidrat singkong cukup 

tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pengganti nasi. Singkong memiliki 

kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi serta memiliki kandungan amilosa 

16,89% dan kandungan amilopektin 83,11% (Péreza et al., 2005). Kandungan 

yang terdapat dalam tanaman singkong adalah karbohidrat, fosfor, kalsium, 

vitamin C, protein, zat besi, dan vitamin. Singkong juga memiliki kandungan 

kadar air sebesar 60%, pati 35%, serat kasar 2,5%, lemak 0,5%, dan abu 1% 

(Barret dan Damardjati, 2015).  

Pati merupakan polimer glukosa yang tersusun dari struktur bercabang 

yaitu amilopektin dan struktur lurus yaitu amilosa. Pati dapat diekstraksi dari 

tanaman yang kaya akan karbohidrat seperti singkong, jagung, gandum, sagu, 

beras, dan ubi jalar. Pati juga dapat diperoleh dari hasil ekstraksi biji dari buah-

buahan seperti biji durian, biji nangka, dan biji alpukat (Cornelia et al., 2013). 

Ekstraksi pati merupakan proses untuk mendapatkan pati dari suatu bahan pangan 

dengan cara memisahkan pati dari komponen lain yang terkandung dalam bahan 

pangan tersebut (Caye et al., 2013).  Pati termodifikasi adalah pati yang sudah 

mengalami modifikasi baik secara fisik, kimia, enzimatik, maupun genetik. 
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Tujuan dari pati termodifikasi adalah memperbaiki karakteristik sifat dari pati 

alami seperti retrogradasi, kelarutan, dan kestabilan (Neelam et al., 2012).   

 Pati resisten merupakan fraksi pati yang tidak dapat dicerna oleh enzim 

pencernaan yaitu enzim α-amilase, enzim β-amilase, dan enzim pepsin dalam usus 

halus manusia. Pati resisten berperan dalam mengurangi risiko terjadinya kanker 

kolon, mempunyai efek hipoglemik yang berperan sebagai prebiotik, membantu 

meregulasi metabolisme makronutrien, dan memperbaiki sekresi hormon (Birt et 

al., 2013) Pati resisten dapat digolongkan dalam lima tipe. Pati resisten yang 

memiliki empat tipe, salah satunya adalah pati resisten tipe 3 (RS 3). RS 3 adalah 

pati yang banyak dikembangkan dan berpotensi untuk diaplikasikan dalam bahan 

pangan. Pati resisten RS3 dapat diproses dari berbagai sumber pati seperti jagung, 

singkong, pisang, dan ubi jalar (Kusnandar et al., 2015).  

 Kadar pati resisten dapat ditingkatkan dengan metode fisik dan metode 

kimia seperti metode Heat Moisture Treatment dan metode lintnerisasi. Metode 

heat moisture treatment dapat meningkatkan kadar pati resisten pati jagung 

sebesar 0,95-1,45% (Yanto, 2019). Menurut penelitian Zhou et al., (2014), metode 

heat moisture treatment dapat meningkatkan kadar pati resisten pati jagung 

sebesar 5,9%. Metode lintnerisasi dapat meningkatkan kadar pati resisten pati 

beras cokelat sebesar 0,13% (Wijaya, 2019). Menurut penelitian Kusnandar et al., 

(2015), metode lintnerisasi dapat meningkatkan kadar pati resisten pati sagu 

sebesar 23,13%. Kombinasi antara metode heat moisture treatment dan 

lintnerisasi dapat meningkatkan kadar pati resisten pati beras sebesar 28,8% 

(Hung et al., 2016). Oleh sebab itu, penelitian pati ini akan dimodifikasi dengan 

metode heat moisture treatment dan metode lintnerisasi.  
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1.2 Rumusan Masalah  

 Singkong merupakan sumber bahan pangan yang mengandung pati yang 

tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pati resisten. Penelitian 

modifikasi pati dengan metode heat moisture treatment dan lintnerisasi pada pati 

singkong jarang dilakukan. Pati singkong yang dimodifikasi dengan metode 

kombinasi heat moisture treatment dan lintnerisasi diharapkan dapat memperbaiki 

karakteristik pati alami dan dapat meningkatkan kadar pati resisten.  

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum  

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan pati singkong 

sebagai sumber pati resisten melalui kombinasi fisik dan kimia.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

 Tujuan khusus dari penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu :  

1. Menentukan karakteristik pati singkong dan kadar pati resistennya.  

2. Menentukan pengaruh lama waktu pemanasan pada metode heat moisture 

treatment dan konsentrasi asam pada metode lintnerisasi terhadap 

karakteristik pati singkong dan kadar pati resistennya.  

 

 

  


