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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus merupakan penyakit metabolisme tubuh dimana kadar 

insulin dalam tubuh menurun atau tidak sesuai kebutuhan. Terjadinya kekurangan 

jumlah insulin akan meningkatkan tingkat glukosa darah (Ratnaningsih dan 

Marsono, 2013). Seseorang akan langsung divonis mengidap penyakit diabetes 

melitus apabila mempunyai tingkat kadar glukosa darah ≥200 mg/dL (Kurniawan, 

2010). Apabila diabetes melitus tidak ditangani, maka akan terjadi beberapa 

komplikasi seperti kerusakan pada saraf, mata, ginjal, stroke, dan hipertensi 

(Ndraha, 2014). Data yang dikeluarkan oleh International Diabetes Federation 

(2015), jumlah kasus penyakit diabetes yang ada di Indonesia adalah sebanyak 10 

juta kasus. Hal ini sudah meliputi jumlah penderita diabetes melitus pada rentang 

umur 20-79 tahun sebanyak 10.0021.400 kasus dan jumlah korban meninggal 

akibat penyakit diabetes melitus adalah sebanyak 184.985 jiwa. 

Penanganan penyakit diabetes melitus dapat dilakukan dengan menjaga 

pola makan, khususnya dengan mengonsumsi makanan yang mempunyai respon 

glukosa dan indeks glisemik yang rendah. Pati tahan cerna merupakan produk 

yang memiliki karakteristik lebih lambat dicerna dan dapat mengontrol pelepasan 

dan absorpsi glukosa dalam tubuh. Pati dikelompokkan ke dalam beberapa 

golongan berdasarkan kemudahannya untuk dicerna dalam saluran pencernaan, 

yaitu pati yang dicerna dengan cepat (rapidly digestible starch), pati yang dicerna 

dengan lambat (slowly digestible starch), dan pati yang tahan terhadap pencernaan 
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(resistant starch) (Ratnaningsih dan Marsono, 2013). Pati resisten atau pati tahan 

cerna adalah pati yang mampu memperlambat produksi glukosa, sehingga nilai 

fungsional yang juga berperan sebagai serat pangan ini bermanfaat bagi penderita 

diabetes (Herawati, 2011). Manfaat lain yang dimiliki oleh pati resisten adalah 

menghambat akumulasi lemak dan meningkatkan sensitivitas insulin (Ai, 2013; 

Nazhrah, 2014). 

Pati resisten (RS) yang terdapat dalam bahan pangan diklasifikasikan 

menjadi empat tipe, yaitu RS1, RS2, RS3, dan RS4. Tipe RS ini diklasifikasikan 

berdasarkan bagaimana RS didapatkan. RS1 diperoleh langsung dari sumber 

pangan seperti biji-bijian dan mempunyai struktur yang tidak dapat ditembus oleh 

enzim. RS2 didapati secara alami dalam struktur granula, seperti yang terdapat 

pada kentang yang belum diolah dimana pada kondisi mentah belum terjadi 

gelatinisasi. RS3 terbentuk dengan proses pengolahan, pendinginan, atau 

retrogradasi dan merupakan bentuk yang paling resisten. RS4 adalah pati resisten 

yang diperoleh karena hasil modifikasi melalui asetilasi dan hidroksipropilasi. 

(Herawati, 2011; Asbar, 2014). Pembentukan RS3 dimulai dengan proses 

pemasan yang akan menghidrasi dan melarutkan granula pati, kemudian 

pengkondisian suhu rendah (4°C) untuk mempercepat terjadinya proses 

retrogradasi dengan tersusunnya kembali ikatan hidrogen dengan amilosa 

(Setiarto, 2015). 

Beras sebagai salah satu bahan pangan pokok bagi rakyat Indonesia 

memiliki tingkat konsumsi paling tinggi yaitu sebesar 34,067,264 ton pada tahun 

2012 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013). Beras menjadi populer 

dan paling sering dikonsumsi di Indonesia karena beras menyumbang energi yang 
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tinggi, yaitu sebesar 360 kalori per 100 gram (Ngabito, 2014). Sebanyak 100% 

koresponden penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al. (2014) menyatakan 

bahwa mereka mengonsumsi nasi putih sebanyak 2-3 kali per hari. Penggunaan 

beras itu sendiri mengalami perkembangan dengan mengolahnya menjadi bentuk 

nasi goreng (Muttaqin, 2008). Menurut Handayani dan Marwanti (2011), nasi 

goreng merupakan pengaplikasian budaya Tionghoa yang tidak menyukai 

makanan dingin, namun tidak ingin untuk membuang sisa makanan yang ada, 

oleh sebab itu, nasi yang sudah dingin digoreng dan dihidangkan kembali dengan 

kondisi hangat. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al. (2014) diketahui 

bahwa 42 dari 111 koresponden mengonsumsi nasi goreng 2-4 kali per minggu.  

Beras yang menjadi bahan baku pembuatan nasi goreng memiliki kadar 

amilosa dan amilopektin masing-masing sebanyak 20-25% dan 75-80% 

(Trisnadjaja, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Safii et al. (2011) dapat 

diketahui bahwa nasi goreng memiliki total amilosa dan amilopektin masing-

masing sebesar 8.99±1.02% dan 91.91±1.02%. Kandungan amilosa dan 

amilopektin ini berperan membentuk sifat tekstur nasi yang akan dihasilkan dan  

dalam pembentukan pati resisten dalam suatu produk (Aliawati, 2003; Vaidya dan 

Sheth, 2010). 

Bahan baku pangan fungsional biasanya menggunakan RS3 sebagai tipe 

pati yang digunakan, namun kandungan RS3 ini cenderung rendah pada makanan 

yang belum diolah. Peningkatan RS3 dapat dilakukan dengan proses fisik seperti 

retrogradasi, pemanasan, dan pendinginan (Fathurrizqiah, 2015). Suhu pemanasan 

yang optimal untuk memproduksi pati resisten adalah pada titik suhu gelatinisasi 

pati, yaitu pada suhu 120°C selama 20 menit dan dilanjuti dengan proses 
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pendinginan pada suhu ruang. Selama pendinginan, pati teretrogradasi menjadi 

pati dengan kristral baru yang tidak larut (Nazhrah, 2014).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dundar dan Gocmen (2013) 

mengenai pengaruh suhu pemanasan dan lama penyimpanan terhadap kadar pati 

resisten, didapatkan hasil bahwa penyimpanan selama 72 jam dengan suhu 

pemanasan bertekanan 145°C menghasilkan kadar pati resisten yang paling tinggi 

dibandingkan dengan penyimpanan selama 24 dan 48 jam dan pemanasan 

bertekanan dengan suhu 140°C. Banyaknya jumlah siklus pemanasan-

pendinginan juga akan berpengaruh terhadap kadar pati resisten. Jumlah 

pemanasan bertekanan-pendinginan yang dilakukan sebanyak 1 dan 2 kali 

menunjukkan hasil yang berbanding lurus dengan kadar pati resisten yang 

dikandungnya, yaitu 1,9 kali lipat dan 2,7 kali lipat (Setiarto, 2015). 

Pengaplikasian peningkatan pati resisten tipe 3 kebanyakan hanya 

dilakukan kepada bahan-bahan sumber karbohidrat seperti beras, ubi, dan kentang 

saja. Belum banyak dilakukan peningkatan pati resisten tipe 3 pada produk olahan 

dari sumber karbohidrat tersebut, seperti nasi goreng. Penelitian mengenai 

peningkatan kadar pati resisten pada nasi goreng dapat membantu memberikan 

variasi menu makanan kepada penderita penyakit diabetes melitus. Berdasarkan 

latar belakang tersebut penelitian mengenai lama penyimpanan dan jumlah siklus 

pada pembuatan nasi goreng untuk meningkatkan kadar pati resisten perlu 

dilakukan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Belum banyak studi yang menjelaskan mengenai suhu dan lama 

penyimpanan yang dapat meningkatkan kadar pati resisten pada nasi goreng. 

Penelitian terdahulu hanya meneliti kadar pati resisten yang terdapat dalam nasi 

goreng tanpa perlakuan pemanasan-pendinginan secara berulang. Penerapan 

pemanasan-pendinginan secara berulang diharapkan dapat menjadi metode yang 

efektif untuk meningkatkan kadar pati resisten dalam nasi goreng. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh pemasakan dengan jenis minyak yang berbeda, lama 

penyimpanan, dan jumlah siklus terhadap kadar pati resisten dari sampel nasi 

goreng. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan jenis minyak terbaik dalam proses pemasakan nasi goreng 

untuk meningkatkan kadar pati resisten. 

2. Menentukan waktu terbaik dalam penyimpanan dingin untuk 

meningkatkan kadar pati resisten. 

3. Menentukan jumlah siklus yang dapat menghasilkan kadar pati 

resisten paling tinggi. 

 




