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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pangan saat ini memiliki fungsi yang telah berkembang, tidak hanya 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi tetapi cenderung mengarah pada fungsi 

kesehatan. Bahan pangan yang diinginkan oleh masyarakat adalah makanan yang 

mengandung komponen yang bermanfaat bagi organ tubuh, berfungsi untuk 

menjaga kesehatan, dan memiliki efek fisiologis yang menguntungkan (Roberfroid, 

2000) dalam (Musita, 2009). Makanan yang mengandung banyak karbohidrat dapat 

dicerna oleh tubuh dengan mudah dan cepat, oleh karena itu makanan tersebut dapat 

meningkatkan kadar gula darah dan insulin. Hal ini dapat meningkatkan risiko 

terkena penyakit seperti jantung dan diabetes. Oleh karena itu makanan dengan 

indeks glikemik, kalori, gula, dan karbohidrat yang rendah menjadi pilihan 

masyarakat. Salah satu komponen utama yang berperan untuk menurunkan nilai 

indeks glikemik adalah pati (Arif et al, 2013). 

Menurut daya cernanya, pati dibagi menjadi 3 yaitu Rapidly Digestible 

Starch (RDS), Slowly Digestible Starch (SDS), dan Resistant Starch (RS). RDS dan 

SDS adalah pati yang dapat dicerna di usus halus manusia. Pati resisten adalah jenis 

pati yang tidak dapat dicerna pada usus halus manusia. Pati resisten memiliki efek 

yang baik bagi kesehatan pencernaan manusia karena dapat menghasilkan short 

chain fatty acid (SCFA) seperti asetat, propionat, dan butirat. Senyawa ini akan 

menurunkan pH sehingga bakteri merugikan seperti Eschericia coli dan 
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Streptococcus faecalis tidak dapat tumbuh karena tidak tahan terhadap kondisi 

asam. Bakteri patogen yang dihambat dapat menurunkan risiko kanker kolon. Pati 

resisten juga menurunkan kadar gula karena membutuhkan waktu yang lama untuk 

dicerna di dalam tubuh manusia (Perera et al., 2010). Salah satu pangan hasil 

modifikasi yang berperan bagi kesehatan adalah pati resisten. 

Kentang hitam (Coleus tuberosus) merupakan bahan pangan lokal yang 

tumbuh di Indonesia, dengan bagian yang dimanfaatkan dari tanaman tersebut 

adalah umbinya (Ridwan et al., 2015). Tanaman kentang hitam banyak ditemukan 

di wilayah Jawa Tengah. Menurut data Badan Pusat Statistik (2012), kandungan 

gizi kentang hitam masih rendah bila dibandingkan dengan kandungan gizi bahan 

pangan lokal lain seperti gandum dan ubi jalar, tetapi kentang hitam memiliki 

kandungan gizi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kentang sayur. Dalam 

100 gram, energi yang dihasilkan oleh konsumsi kentang hitam bisa mencapai 142 

kalori, sedangkan kentang sayur hanya mencapai 83 kalori. Pemanfaatan kentang 

hitam di Indonesia masih kurang, biasanya kentang hitam hanya dimanfaatkan 

sebagai makanan sampingan yang dihidangkan dengan cara direbus atau dikukus 

(Arief, 2016). Kentang hitam sendiri memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi 

yaitu sekitar 83% dengan kadar amilosa 32,31% dan amilopektin 52,56% (Rahmani 

et al., 2011). Kandungan pati yang tinggi membuat kentang hitam dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber pangan dalam upaya modifikasi pangan.  

Modifikasi fisik terhadap pati dapat menyebabkan terjadinya reorganisasi 

kristalin pati dengan dampak peningkatan kadar pati resisten tipe III. Teknologi 

hidrotermal pada umumnya digunakan secara tunggal untuk meningkatkan kadar 
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pati resisten, yaitu dengan melakukan kombinasi perbedaan suhu dan waktu 

pemanasan (Ardhiyanti et al., 2018). Peningkatan suhu dan waktu pemanasan 

suspensi pati dapat menyebabkan peningkatan kadar amilosa dan kejernihan pati, 

namun menurunkan solubility properties dan swelling power pada pati (Haryanti et 

al., 2014). Kondisi modifikasi kadar air pada pati dapat menyebabkan perubahan 

stabilitas pasta pati terhadap panas (Putra et al., 2016). Namun belum ada studi 

lebih lanjut mengenai pengaruh kadar air, suhu pemanasan, dan waktu pemanasan 

bagi karakteristik fisikokimia pati kentang hitam. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Umbi kentang hitam merupakan bagian dari tanaman kentang hitam yang 

mengandung pati.  Pemanfaatan pati kentang hitam secara komersial masih sangat 

minim dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi pati kentang hitam. 

Pati resisten adalah jumlah pati yang tidak dapat diserap oleh usus halus manusia. 

Pati resisten yang dikonsumsi dapat menyebabkan turunnya indeks glikemik, kadar 

gula darah, serta menurunkan risiko diabetes melitus, oleh karena itu pati dapat 

disebut sebagai ingredient fungtional. Modifikasi fisik perlu dilakukan untuk 

memanfaatkan pati kentang hitam sebagai ingredient fungtional. Belum diketahui 

pengaruh kadar air, suhu pemanasan, dan waktu pemanasan pati bagi karakteristik 

fisikokimia pati kentang hitam. 
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1.3  Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik fisikokimia pati kentang 

hitam yang termodifikasi kadar air, suhu pemanasan, dan waktu pemanasan. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Menentukan pengaruh kadar air dan suhu pemanasan terhadap karakteristik 

fisikokimia pati kentang hitam yang termodifikasi. 

2. Mengetahui pengaruh waktu pemanasan terhadap karakteristik fisikokimia 

pati kentang hitam yang termodifikasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


