
 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Pati resisten merupakan jenis pati yang tidak dapat dicerna melalui proses 

hidrolisis enzimatik yang berlangsung di usus halus. Berdasarkan sifatnya yang 

resisten terhadap hidrolisis enzimatik tersebut, pati resisten dapat berfungsi 

sebagai serat pangan yang dapat dicerna oleh mikroflora pada usus besar dan 

menghasilkan berbagai senyawa yang berfungsi untuk kesehatan, khususnya 

kesehatan organ pencernaan. Pati resisten yang terdapat dalam bahan pangan 

terbagi menjadi empat jenis yaitu RS1 yang banyak terdapat dalam kacang-

kacangan dan polong-polongan, RS2 yang banyak terdapat dalam kentang dan 

pisang yang belum matang, RS3 yang banyak terkandung dalam bahan pangan 

dengan kadar pati tinggi seperti beras dan umbi-umbian yang telah melalui proses 

pemasakan, dan RS4 yang merupakan hasil dari modifikasi pati secara kimia 

(Brown, 2011).  

Dua jenis bahan pangan dengan kadar pati tinggi yang sering dijadikan 

sebagai bahan pangan pokok oleh masyarakat Indonesia adalah beras merah dan 

beras ketan. Konsumsi beras dan beras ketan cukup tinggi di Indonesia. Menurut 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik (2013), konsumsi beras putih dan merah mencapai 85.514 kg/kapita dan 

konsumsi beras ketan mencapai 0.16 kg/kapita pada tahun 2013. Beras merah dan 

ketan putih merupakan jenis bahan pangan kelompok beras dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok baik dalam bentuk utuh ataupun 
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olahan.  

Beras merah memiliki kadar amilosa lebih tinggi dibandingkan ketan 

putih. Perbandingan kadar amilosa dan amilopektin beras merah dan ketan putih 

masing-masing adalah 20% : 80% (Dwiyaningsih, 2010) dan 2% : 98% (Owusu-

Apenten, 2005). Perbandingan kadar amilosa dan amilopektin yang terkandung 

pada nasi merah dan ketan putih turut berperan dalam proses pembentukan pati 

resisten. Amilosa dan amilopektin akan mengalami kristalisasi kembali pada 

bahan pangan yang mengalami retrogradasi atau pendinginan setelah pemasakan 

dimana kristal yang terbentuk merupakan pati resisten. Pembentukan kristal yang 

berkontribusi terhadap pembentukan pati resisten pada amilosa lebih cepat 

dibandingkan amilopektin karena amilosa memiliki struktur linear sehingga 

pembentukan kristalit rantai ganda dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan 

amilopektin yang memiliki struktur rantai bercabang. 

Pemasakan atau pemanasan yang diikuti dengan penyimpanan pada suhu 

rendah, menggunakan metode ekstrem maupun metode sederhana, dapat 

meningkatkan kadar pati resisten yang terkandung dalam bahan pangan. 

Peningkatan kadar pati resisten dengan menggunakan metode ekstrem meliputi 

penggunaan suhu pemasakan (gelatinisasi) 1210C atau lebih dan pendinginan 

dengan menggunakan suhu -200C kebawah.  Pemasakan dan penyimpanan dengan 

metode sederhana diaplikasikan pada penelitian yang dilakukan oleh Vaidya dan 

Seth (2011). Penelitian Vaida dan Seth (2011) menggunakan teknik pemasakan 

dengan metode kukus dan penyimpanan pada suhu 40C dengan menggunakan 

tepung gandum dan tepung beras sebagai sampel. Hasil penelitian Vaidya dan 

Seth (2011) menyatakan bahwa tepung beras dan tepung gandum yang dimasak 
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dengan metode kukus dan kemudian disimpan pada suhu 40C selama 12 jam 

menunjukkan peningkatan kadar pati resisten sebesar 2% (%w/w) untuk tepung 

beras dan sebesar 1,8% (%w/w) untuk tepung gandum.  

Metode ekstrem proses pemasakan dan penyimpanan suhu rendah untuk 

meningkatkan kadar pati resisten diterapkan pada penelitian Deepa et al. (2010), 

Arcila dan Rose (2014), serta Kim et al. (2006). Penelitian Deepa et al. (2010) 

menggunakan tiga jenis varietas beras dan menggunakan metode perebusan pada 

suhu 950C selama 30 menit kemudian disimpan pada suhu 40C (24 dan 48 jam) 

dan diberikan perlakuan freeze dry pada sampel. Peningkatan kadar pati resisten 

pada sampel adalah sebesar 0,14% (%w/w) untuk sampel yang disimpan selama 

24 jam dan sebesar 0,25% (%w/w) untuk sampel yang simpan selama 48 jam. 

Pada penelitian Arcila dan Rose (2014), metode ekstrem diterapkan adalah pada 

suhu penyimpanan sampel tepung gandum utuh (-200C) setelah perebusan selama 

20 menit yang dilakukan berulang sebanyak tujuh kali. Peningkatan kadar pati 

resisten pada sampel yang diberi perlakuan tersebut adalah sebesar 7,04% (%w/v). 

Pada penelitian Kim et al. (2006), peningkatan pati resisten dilakukan dengan 

metode pemanasan ektrem menggunakan autoclave (1210C selama 20 menit) dan 

pendinginan pada suhu 40C selama 24 jam dengan sampel beras putih medium 

grain, long grain, dan parboiled. Pati resisten pada sampel mentah sebesar 0.1 

g/100 gram sampel meningkat menjadi 1.54 g/100 g sampel setelah dipanaskan 

dengan autoclave dan didinginkan pada suhu 40C selama 24 jam. 

Proses pemanasan kembali (reheating) pada bahan pangan yang telah 

dimasak dan disimpan pada suhu rendah dapat mengurangi kadar pati resisten 

yang terbentuk (Tahvonen et al., 2006; Garcia-Alonso et al., 1998). Proses 
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reheating akan mengubah sebagian pati resisten yang terbantuk saat penyimpanan 

pada suhu rendah menjadi pati yang dapat dicerna (digestible starch) karena 

ketidakstabilan pati resisten terhadap panas, namun perubahan pati resisten 

menjadi digestible starch yang diakibatkan proses reheating berbeda untuk tiap 

jenis pati resisten yang terkandung dalam bahan pangan (Hart, 2006).  

Metode yang digunakan untuk meningkatkan pati resisten, khususnya pada 

nasi merah dan ketan putih umumnya menggunakan metode ekstrem yang sulit 

diaplikasikan pada skala rumah tangga dan belum banyak penelitian yang 

menggunakan metode pemanasan dan pendinginan dengan alat yang sederhana. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian untuk meningkatkan kadar pati 

resisten pada nasi merah dan ketan putih dengan pemanasan dan pendinginan 

menggunakan alat sederhana perlu dilakukan.   

 
1.2    Perumusan Masalah 

Studi mengenai penerapan suhu penyimpanan yang dapat meningkatkan 

kadar pati resisten pada nasi merah dan ketan putih belum banyak dilakukan. Sifat 

fungsional dari nasi merah dan ketan putih sebagai sumber pati resisten diharap 

dapat ditingkatkan melalui penerapan metode pemanasan dan penyimpanan yang 

efektif untuk meningkatkan kadar pati resisten dalam kedua jenis bahan pangan 

tersebut. 

Penelitian terdahulu umumnya menggunakan metode pemasakan dan 

penyimpanan yang ekstrem dan rumit sehingga masyarakat sulit untuk 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pemasakan dan 

penyimpanan menggunakan peralatan yang sederhana diharap dapat membantu 
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optimasi proses peningkatan kadar pati resisten pada nasi merah dan ketan putih 

pada kehidupan masyarakat sehari-hari.  

1.3      Tujuan 

Tujuan penelitian terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1   Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kondisi 

penyimpanan terhadap kadar pati resisten yang terkandung dalam nasi merah dan 

ketan putih.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Menentukan kondisi penyimpanan yang paling baik untuk 

meningkatkan pati resisten pada nasi merah dan ketan putih 

2. Menentukan pengaruh kondisi penyimpanan terhadap kadar amilosa 

nasi merah dan ketan putih 

3. Menentukan pengaruh kondisi penyimpanan terhadap kadar 

amilopektin nasi merah dan ketan putih 

4. Menentukan hubungan antara amilosa dan amilopektin dengan pati 

resisten pada nasi merah dan ketan putih selama penyimpanan. 




