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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Resistant starch atau pati resisten pertama kali dicetuskan oleh Englyst et 

al.(1982) yang mengartikannya sebagai fraksi pada pati yang tidak dapat 

terhidrolisis enzim amilase dan pulunase secara in vitro. Menurut AACC 

(2001)pati resisten merupakan hasil degradasi pati yang tidak dapat diserap oleh 

usus halus manusia dan dikelompokkan ke dalam serat pangan (dietary fiber). Pati 

resisten memiliki sejumlah manfaat diantaranya dapat berperan dalam 

metabolisme lemak dan kolestrol, mengurangi beberapa penyakit kronis seperti  

kanker kolon, diabeters tipe II dan jantung koroner, mengatasi asam empedu dan 

karsinogen (Onyango  et al., 2006). 

Beberapa penelitian terdahulu menujukkan bahwa pembentukan atau 

peningkatan pati resisten dapat dilakukan melalui beberapa perlakuan. Pada 

penelitian Chiu dan Stewart (2013), penyimpanan dingin meningkatkan 

pembentukan pati resisten pada nasi putih. Pada penyimpanan dingin, yaitu pada 

suhu 0
o
C - 4

o
C, laju proses retrogradasi akan meningkat pada bahan pangan yang 

tinggi amilosa. Menurut penelitian Ma (2009), nasi yang telah disimpan selama 3 

hari pada suhu 4
o
C mengalami peningkatan pati resisten.  

Kombinasi pemanasan dan penyimpanan dinginjuga dapat meningkatkan 

kandungan pati resisten. Menurut Yadav et al. (2009) satu siklus terdiri dari 

pemanasan dan pendinginan atau penyimpanan dingin. Hasil menunjukkan bahwa 

perlakuan siklus pemanasan-penyimpanan dingin dapat meningkatkan 
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pembentukan pati resisten pada sereal, legumes dan umbi-umbian. Hal yang 

serupa juga disampaikan oleh Nurhayati et al. (2014) bahwa dua siklus 

pemanasan bertekanan dan pendinginan meningkatkan pati resisten dan 

menurunkan kristalinitas secara signifikan pada tepung pisang. Teknik siklus 

dalam peningkatan pati resisten juga telah dibuktikan pada pati gandum (Salijata 

et al., 2006), pati jagung (Zhao dan Lin, 2009) , tepung mocaf (Asbar, 2014), pati 

pisang (Aparicio et al., 2005) dan pati garut (Sugiyono et al., 2009) 

Sertiarto et al. (2015) juga mengemukakan bahwa kombinasi pemanasan 

bertekanan dalam autoklaf dan pendinginan merupakan salah satu alternatif untuk 

meningkatkan kadar pati resisten sebagai sumber prebiotik dalam bahan pangan. 

Siklus pemanasan dengan autoklaf dengan pendinginan dapat dikombinasikan 

dengan beberapa proses modifikasi seperti penyimpanan, hidrolisis asam, teknik 

hidrotermal, fermentasi asam laktat dan debranching pululanase.  

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kadar pati resisten suhu dan 

waktu penyimpanan. Soto et al. (2006) menyatakan bahwa sampel pati pisang 

yang disimpan mengalami peningkatan pati resisten karena peningkatan masa 

simpan, yaitu selama 48 jam pada suhu diantara 4 
o
C dan 60 

o
C. Hal yang serupa 

juga disampaikan oleh Niba (2003) yang berpendapat bahwa diantara 

penyimpanan 2, 4, dan 7 hari, kadar pati resisten tertinggi didapatkan pada 

penyimpanan 7 hari dengan suhu -20 
o
C.  

Beras merupakan salah satu sumber makanan pokok yang dikonsumsi oleh 

sebagian besar masyarakat di Indonesia. Kandungan yang terbesar pada beras 

adalah karbohidrat, yaitu berkisar antara 80-85%, dan nutrisi lain seperti protein, 

vitamin, mineral, dan air . Selain sebagai sumber energi, karbohidrat pada nasi 
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juga dapat membantu dalam proses metabolisme lemak dan protein. (Wang et al., 

2015) 

Nasi kuning merupakan sumber pati dari nasi olahan karena adanya tambahan 

pewarna kuning alami dari kunyit, sehingga nasi memiliki warna kuning. 

Komponen lain yang berperan dalam pembuatan nasi kuning adalah santan. 

Santan berperan untuk meningkatkan cita rasa sekaligus sebagai sumber lemak 

yang ditambahkan pada nasi kuning.  

Penelitian terdahulu oleh Germani et al. (1983) menyatakan bahwa lemak 

yang membentuk kompleks dengan amilosa dipengaruhi oleh jenis asam lemak 

yang dipakai. Semakin pendek rantai asam lemak, maka proses retrogradasi 

semakin terhambat, dan kadar pati resisten lebih sulit untuk meningkat. Sementara 

itu penelitian terakhir olehAnugrahatiet al. (2015) menunjukkan penambahan 

santan pada nasi dengan perlakuan pedinginan dan reheating sebanyak dua kali 

menghasilkan pati resisten sebanyak 5,64% sedangkan nasi tanpa penambahan 

santan dengan perlakuan yang sama memiliki kandungan pati resisten sebesar 

4,4%. 

1.2 Perumusan Masalah 

Studi mengenai penerapan peningkatan pati resisten pada nasi olahan belum 

banyak dilakukan. Penambahan sejumlah kadar santan diikuti dengan metode 

siklus pemanasan dan penyimpanan dingin diharapkan dapat meningkatkan pati 

resisten tipe V dan tipe III sebagai sifat fungsional nasi kuning. Penelitian 

terdahulu oleh Kusnandar et al. (2015), Sugiyono et al. (2009) dan Faridah et al. 

(2013) umumnya menggunakan metode siklus pemanasan dengan autoclaving 

atau pemanasan-bertekanan yang dapat meningkatkan proses retrogradasi dan pati 
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resisten. Akan tetapi proses tersebut menggunakan energi terlalu besar, waktu 

yang terlalu lama apabila sampel pati akan diproduksi dalam skala besar, serta 

sangat sulit diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian 

sebelumnya seperti yang dilakukan Kusnandar et al. (2015) dan Agustin (2014) 

tidak mengukur parameter organoleptik, sehingga tidak diketahui tingkat 

kesukaan terhadap makanan yang telah diuji. Proses pemasakan dan penyimpanan 

menggunakan peralatan yang lebih sederhana seperti rice cooker, adanya 

modifikasi pengolahan pangan seperti penambahan minyak atau santan pada 

pemasakan nasi, dan uji organoleptik yang melipiuti uji skoring dan hedonik, 

diharapkan dapat mengoptimalkan peningkatan kadar pati resisten dan 

penerimaan pada makanan berbasis pati resisten.  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum pelaksanaan tugas akhir ini adalah: 

1. Mengetahui metode peningkatan pati resisten yang lebih sederhana dan 

efisien untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mengetahui potensi nasi kuning sebagai sumber pati resisten yang dapat 

meningkatkan kesehatan masyarakat 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pelaksanaan tugas akhir ini adalah: 

1. Menentukan kadar santan yang sesuai dalam pembentukan pati resisten 

pada nasi kuning 
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2. Menentukan jumlah siklus pemanasan dan penyimpanan dingin yang 

sesuaiserta lama penyimpanan dalam menghasilkan kandungan pati 

resisten tertinggi pada nasi kuning  

3. Menentukan korelasi antara kandungan amilosa dan amilopektin terhadap 

kadar pati resisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




