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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nasi merupakan makanan pokok yang berasal dari beras, yang tidak dapat 

terpisahkan sebagai asupan setiap orang yang ada di Indonesia. Menurut Survey 

Sosial Ekonomi Nasional yang melalui Badan Pusat Statistik (2012), rata-rata 

pertumbuhan konsumsi rumah tangga nasi putih dari tahun 2007 hingga 2011 

adalah sebesar 32,58%. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dibandingkan 

dengan pola konsumsi bahan makanan lain yang mengandung beras. Nasi juga 

merupakan karbohidrat yang mudah dicerna dalam tubuh dan memiliki sumber 

energi yang baik untuk dikonsumsi masyarakat. Kecepatan pencernaan nasi dan 

respon terhadap glikemik indeks bergantung pada jenis dan proses pengolahan 

pada beras tersebut (Zenel dan Steward, 2015). 

Perkembangan makanan dari berbagai penjuru dunia membuat masyarakat 

terpengaruh oleh perkembangan tersebut. Makanan bukan hanya dinikmati 

sebagai makanan yang memiliki penampilan dan rasa yang enak, namun 

masyarakat juga mementingkan kualitas nutrisi dan dampak positifnya bagi 

kesehatan manusia setelah dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian 

mengenai pati resisten semakin berkembang (Rosida dan Yulistiani, 2009). Pati 

resisten merupakan karbohidrat yang tidak dapat dicerna pada usus halus dan 

difermentasikan pada usus besar manusia. Pati resisten dapat dihasilkan secara 

alami pada biji-bijian utuh dan pada granula pati mentah. Selain itu, proses 
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pengolahan yang disertai pendinginan dan modifikasi seperti pengikatan silang 

dapat menghasilkan pati resisten pada suatu bahan pangan (Haralampu, 2000). 

Pati resisten memiliki efek fisiologis yang baik khususnya bagi pencernaan 

manusia. Pati resisten dapat dikenal sebagai prebiotik bagi bakteri yang ada pada 

usus besar manusia dan memberikan manfaat yaitu kesehatan kolon dan 

mencegah dari kanker kolon. Pati resisten akan difermentasikan oleh bakteri 

probiotik pada usus besar dan menghasilkan short chain fatty acid (SCFA) seperti 

acetat, propionat dan butirat. Senyawa SCFA dapat menurunkan pH sehingga 

bakteri merugikan yang tidak dapat hidup dalam kondisi asam seperti Escherichia 

coli dan Streptococcus faecalis tidak dapat tumbuh. Bakteri merugikan tersebut 

jika ada dalam kolon manusia akan memfermentasikan protein dan asam amino 

yang lolos hingga ke kolon dan menghasilkan zat-zat toksik seperti kresol, amina, 

dan amonia yang dapat meningkatkan resiko kanker kolon. Selain itu pati resisten 

diketahui menurunkan kadar indeks glikemik karena menghasilkan proses 

pencernaan yang lebih lama dalam tubuh manusia (Zaragoza, et al., 2011).  

Manfaat-manfaat pati resisten yang ada menyebabkan terus terjadinya 

perkembangan penelitian dari berbagai bahan pangan yang mengandung pati 

seperti sukun, pisang, serealia, dan bahan pangan lain. Penelitian yang dilakukan 

biasanya bertujuan untuk mendapatkan kadar pati resisten yang tinggi terhadap 

pengolahan yang telah dilakukan pada bahan pangan tersebut. Beberapa penelitian 

melakukan percobaan peningkatan pati resisten melalui proses pemanasan dan 

pendinginan untuk menghasilkan pati resisten tipe tiga (R-3) seperti proses 

autoclaving-cooling (Kim, et al., 2006). Pemasakan pati yang disertasi oleh air 

berlebih akan menyebabkan terjadinya gelatinisasi. Pati tergelatinisasi yang 
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melalui proses pendinginan akan menyebabkan terbentuknya kristal baru yang 

tidak dapat dihidrolisis oleh enzim dalam usus halus manusia yang disebut dengan 

pati resisten tipe tiga (Chiu, et al., 2012). Pati resisten tipe tiga (R-3) diketahui 

memiliki sifat yang tahan panas dan dapat mempertahankan sifatnya selama 

proses pengolahan (Sugiono, et al., 2009). Berdasarkan penelitian sebelumnya, 

telah dilakukan berbagai perlakuan seperti percobaan peningkatan pati resisten 

menggunakan modifikasi pati yang berupa pemutusan rantai cabang pati yang 

disertai dengan perlakuan autoklaf pada pati beras, perlakuan ekstrusi dan 

pengikatan silang pati menggunakan STPP. Pemutusan cabang amilopektin pada 

pati dilakukan untuk menghasilkan perbandingan amilosa:amilopektin lebih besar 

sehingga menyebabkan terjadinya proses retrogradasi yang lebih mudah dan 

meningkatkan kadar pati resisten pati tersebut (Wulan, et al., 2007).  

Pengertian dan informasi mengenai pati resisten terus diperluas seiring 

berkembangnya berbagai informasi mengenai manfaat dari pati resisten. Kadar 

pati resisten suatu bahan pangan akan berbeda karena faktor internal bahan 

pangan itu sendiri dan juga faktor eksternal yang berupa perlakuan pada bahan 

tersebut seperti pemanasan maupun pendinginan. Makanan yang mengandung 

karbohidrat seperti serealia diolah menggunakan pemanasan sebelum dikonsumsi. 

Nasi putih yang menjadi makanan pokok sehari – hari masyarakat biasanya 

dimasak melalui metode sederhana seperti rice cooker, dan nasi yang tidak habis 

dikonsumsi akan dilakukan penyimpanan pada suhu ruang maupun pada 

refrigerator dan freezer. Berdasarkan hal tersebut, belum dilakukan penelitian 

mengenai kadar pati resisten yang dihasilkan melalui metode pemasakan dan 

penyimpanan sederhana tersebut, sehingga penelitian ini dimaksudkan agar 
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mengetahui pengaruh kondisi penyimpanan dan jenis sumber karbohidrat 

terhadap kadar pati resisten, kadar amilosa dan amilopektin. 

1.2 Perumusan Masalah 

Nasi putih merupakan makanan pokok yang dimakan setiap hari oleh 

masyarakat Indonesia. Nasi putih yang biasa dimasak setiap hari terkadang tidak 

habis dikonsumsi dalam satu hari. Berdasarkan hal itu, seseorang sering 

melakukan penyimpanan terhadap nasi putih tersebut. Adapun persepsi yang 

menunjukkan bahwa akan lebih baik mengonsumsi nasi dingin atau nasi kemarin 

daripada nasi yang baru dimasak. Persepsi tersebut didukung oleh adanya 

penelitian yang menunjukkan nasi yang telah disimpan memiliki kadar indeks 

glikemik yang rendah sehingga lebih baik dikonsumsi khususnya untuk penderita 

diabetes (Wang, et al., 2015). Nasi yang telah disimpan, biasanya dilakukan 

proses pemanasan kembali untuk menghasilkan tekstur yang lebih baik untuk 

dikonsumsi. 

Berbagai proses penyimpanan dan pemanasan kembali terhadap nasi putih 

dapat dilakukan. Proses penyimpanan yang biasa dilakukan adalah pada suhu 

ruang ataupun disimpan di dalam refrigerator. Proses pemanasan kembali nasi 

yang telah disimpan sebelumnya dapat dilakukan dengan cara mengukus dengan 

pengukus ataupun langsung menggunakan rice cooker.  

Penelitian mengenai kadar pati resisten banyak dilakukan, namun 

menggunakan metode yang ekstrem seperti proses pemanasan menggunakan 

autoklaf yang disertai perlakuan menyimpanan pada suhu sangat rendah melalui 

proses freezing dengan suhu  kurang lebih -18 oC hingga -20 oC (Kim, et al., 

2006). Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan dan 
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penyimpanan yang tidak biasa digunakan pada skala rumah tangga. Metode 

penyimpanan maupun pemanasan kembali seperti penyimpanan pada ruang, 

refrigerator, dan freezer akan lebih mudah dilakukan dalam skala rumah tangga. 

Permodelan sederhana ini diharapkan dapat memberikan hasil pati resisten yang 

tinggi sehingga dapat mendapatkan manfaat pati resisten secara optimal pada 

skala rumah tangga.  

 
1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

perbedaan  penyimpanan dan jenis sampel nasi dengan metode sederhana terhadap 

kadar pati resisten yang dihasilkan.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah : 

1. Menentukan pengaruh kondisi penyimpanan (suhu ruang (25-27 oC), suhu 

refrigerator (5-7 oC) dan suhu freezer (0-1 oC) dan jenis nasi putih 

terhadap kadar pati resisten, amilosa dan amilopektin. 

2. Menentukan adanya hubungan antara antara kadar amilosa dan 

amilopektin kadar pati resisten pada kedua jenis beras. 

 

 

 




