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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diversifikasi pangan sudah mulai digerakan oleh pemerintah karena 

banyaknya pertambahan penduduk dan produktivitas padi yang sulit untuk 

dikembangkan. Dari data BPS (2011) yang diambil, produksi padi pada tahun 

2011 menurun sampai 1.8 juta ton dibandingkan dengan tahun 2010, oleh karena 

itu Indonesia mengambil langkah impor beras ke negara Vietnam sebagai 

pemasok beras terbesar, kasus impor beras ini dinyatakan oleh BSN sudah 

mencapai 2.75 juta ton di tahun 2011. Untuk menanggulangi keberadaan beras 

yang semakin menurun pemerintah ingin menggerakan diversifikasi pangan 

seperti singkong, jagung, kentang, dan umbi-umbian yang kandungan gizinya 

setara seperti beras. 

Pati resisten merupakan pati yang tidak dapat dicerna oleh proses 

hidrolisis enzimatik yang berlangsung di dalam usus halus, namun pati resisten 

dapat dicerna oleh mikroflora pada usus besar yang dapat menghasilkan senyawa 

yang berfungsi untuk kesehatan terlebih untuk organ pencernaan, sehingga pati 

resisten juga dapat disebut sebagai serat pangan. (Brown, 2011; Bestari, 2016). 

Menurut Salijata et al. (2006); Birt et al. (2013); Lisa (2017), terdapat lima 

jenis pati resisten (RS) yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Dari 

kelima jenis pati resisten tersebut yang memiliki kadar pati tertinggi pada bahan 

pangan adalah RS tipe 3. Sumber pati resisten tipe III ini banyak terdapat pada 

umbi-umbian dan beras yang telah melewati proses pemasakan. 
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Data yang diambil dari Southgate (1991) dalam Slavin (2013), teknik 

pengolahan berbeda pada 100 g kentang yang direbus dan 208 g kentang yang 

digoreng hasil kadar pati resisten secara berturut-turut adalah 1.8 dan 5.6%, kedua 

perlakuan diatas mengasumsikan bahwa perbedaan teknik pengolahan dapat 

mempengaruhi hasil dari kadar pati resisten. 

Lama penyimpanan yang beragam juga menunjukkan peningkatan kadar 

pati resisten seperti penelitian yang dilakukan oleh Vaidya dan Sheth (2011), 

penyimpanan selama 12 jam disuhu 4 °C pada produk tepung terigu seperti roti 

adalah 3-3.5% dan setelah penyimpanan selama 24 jam kadar pati resisten yang 

dihasilkan adalah 3.5-3.7%. 

Siklus pemanasan-pendinginan menurut Setiarto et al. (2015), juga dapat 

meningkatkan kadar resisten pati. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Leong et al. (2007), proses pemanasan-pendinginan yang berulang menyebabkan 

terjadinya peningkatan penyusunan amilosa-amilosa dan amilosa-amilopektin 

serta peningkatan pembentukan kristalin yang lebih sempurna yang 

mengakibatkan peningkatan kadar RS3. Penelitian lain ditunjukan oleh Sugiyono 

et al. (2009), pada bahan pangan pati garut dengan melakukan 5 siklus 

pemanasan-pendinginan peningkatan kadar RS yang diperoleh sebesar 12.15%, 

peningkatan yang dialami sekitar 6 kali lipat dari pati garut yang tidak mengalami 

proses modifikasi (2.12% bk). 

Di penelitian ini bahan pangan yang akan diangkat menjadi topik 

penelitian adalah singkong, karena singkong dapat menggantikan keberadaan 

beras, selain itu singkong juga merupakan bahan makanan ketiga setelah padi dan 

jagung, sifat karakteristik singkong juga mengandung banyak pati yang bila 
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diproses menggunakan metode yang tepat akan menghasilkan pati yang resisten 

terhadap enzim pencernaan, sehingga cocok untuk penderita diabetes. Oleh karena 

itu, penelitian ini dibuat agar konsumen dapat mengkonsumsi singkong dengan 

kadar pati resisten yang baik dan dapat diperoleh dari proses pengolahan yang 

mudah dan alat masak yang sederhana. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penentuan kadar pati resisten pada singkong yang mengalami proses 

pengolahan belum banyak ditemukan. Penelitian yang sudah dilakukan adalah 

teknik pengolahan kentang yang direbus dan kentang yang digoreng terhadap 

kadar pati resisten (Southgate, 1991; Slavin, 2013), lama penyimpanan produk 

tepung terigu terhadap kadar pati resisten (Vaidya dan Sheth, 2011) dan siklus 

pemanasan-pendinginan pati garut terhadap kadar pati resisten (Sugiyono et al., 

2009). Oleh karena itu, tiga hal tersebut dapat menjadi topik permasalahan dalam 

penelitian ini, diantaranya teknik pengolahan singkong terbaik untuk analisis, 

perbedaan lama waktu penyimpanan singkong, dan perbedaan jumlah siklus 

pemanasan-pendinginan pada singkong. Peningkatan kadar pati resisten pada 

produk singkong ini diharapkan dapat diperoleh dari ketiga pokok permasalahan 

diatas. 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui kadar pati resisten singkong setelah mengalami 

perlakuan cara pengolahan, lama simpan dan jumlah siklus pemanasan-

pendinginan.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Menentukan cara pengolahan terbaik yang menghasilkan kadar pati 

resisten tertinggi. 

2. Menentukan lama simpan dan jumlah siklus panas-dingin terhadap kadar 

pati resisten yang tertinggi. 

3. Menentukan korelasi antara amilosa dan amilopektin terhadap kadar pati 

resisten. 

  




