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RINGKASAN 
 

 
Umbi uwi (Dioscorea alata) dan tanaman sagu merupakan salah satu 

potensi besar pangan lokal di Indonesia. Berdasarkan beberapa penelitian, umbi 

uwi dan sagu memiliki kandungan amilosa yang cukup tinggi. Bihun merupakan 

suatu bentuk divesifikasi pangan dari beras. Umbi uwi dan sagu yang 

mengandung kadar amilosa yang tinggi berpotensi untuk menggantikan beras 

sebagai bahan baku dalam pembuatan bihun. Karaginan merupakan suatu jenis 

hidrokoloid yang telah banyak digunakan dalam bidang pangan. Kombinasi 

antara pati-hidrokoloid dapat meningkatkan karakteristik fungsional dari pati, 

tekstur dan sifat reologikal, menigkatkan kualitas dan stabilitas dari produk 

pangan.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan karaginan 

dengan berbagai konsentrasi terhadap karakteristik pasta pada campuran tepung 

uwi dan sagu sebagai bahan baku pembuatan bihun.  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 1 faktor, yaitu 

konsentrasi penambahan karaginan pada campuran tepung uwi : sagu (80 : 20) 

dan STPP 0,3% (b/b) yang terdiri dari 7 level (0%; 0,5%; 0,6%; 0,7%; 0,8%; 0,9% 

dan 1%). Setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali ulangan. Data 

hasil pengamatan dianalisa dengan analisis ragam (ANOVA) dan dilanjutkan 

dengan uji DMRT dengan taraf 5%. Karakteristik pasta hasil analisa kemudian 

dibandingkan dengan karakteristik pasta dari tepung beras. 

Perlakuan penambahan karaginan memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) 

terhadap viskositas panas, holding, dingin dan swelling power, sedangkan pada 

kelarutan tidak memberikan pengaruh beda nyata. Nilai viskositas pasta panas, 

holding dan dingin campuran bahan baku bihun tertinggi yaitu pada penambahan 

karaginan 1 % dan terendah pada konsentrasi karaginan 0 %. Nilai swelling 

power dan kelarutan pada awalnya mengalami kenaikan akan tetapi menurun 

pada penambahan konsentrasi karaginan 0,9 dan 1 %. 

Penambahan karaginan dengan konsentrasi 1 % memiliki nilai karakteristik 

pasta  yang paling mendekati dengan nilai karakteristik pasta tepung beras, 

dengan niali viskositas panas 1693,33 c.Ps, viskositas holding 1835,67 c.Ps, 

viskositas dingin 6027 c.Ps, swelling power 9,559 (g/g) dan kelarutan sebesar 

3,653 %. 

 

 

 

Kata kunci : Uwi, Sagu, Karakteristik pasta, Karaginan 
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Essay 
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SUMMARY 

 

 

Yam (Dioscorea alata) and sago are one of the great potential of local food 

in Indonesia. Based on some research, yam and sago have a fairly high amylose 

content. Vermicelli is diversification of rice. Yam and sago has the potential to 

replace rice as raw material in the manufacture of vermicelli due containing high 

amylose content. Carrageenan is a type of hydrocolloid that has been widely 

used in the food sector. The combination of starch-hydrocolloid can increase 

functional properties of starch, texture and rheological properties, improving the 

quality and stability of food products. 

The purpose of this study to determine the effect of carrageenan on pasting 

properties of yam and sago flour as raw material for the manufacture of 

vermicelli. 

 This research used Completely Randomized Design (CRD) with one 

factor, addition of carrageenan concentration in the  mixture of yam : sago flour 

(80: 20) and STPP 0.3% (w / w) which consists of 7 levels (0%, 0.5 %, 0.6%, 

0.7%, 0.8%, 0.9% and 1%). Each treatment was repeated 3 times repetition. 

Then data were analyzed with analysis of variance (ANOVA). If the test indicate 

there is a real effect then followed by Duncan Multiple Range Test (DMRT) with 

5% convedence interval. Pasting properties of analysis results were compared 

with the pasting properties of rice flour. 

Addition of carrageenan treatment have significant effect (α = 0.05) on 

heat, holding, cold viscosity and swelling power, whereas the solubility is not 

significantly different effect. The highest of hot, holding and cold paste viscosity of  

the mixture is the addition of carrageenan 1% and the lowest 0%. Swelling power 

and solubility initially increased but decreased at concentrations of 0,9 and 1 %. 

The addition of 1% carrageenan has a pasting properties that comes 

closest to the pasting properties of rice flour. The values of hot viscosity is 

1693.33 c.Ps, holding viscosity is 1835.67 c.Ps, cold viscosity is 6027 c.Ps, 

swelling power 9.559 (g/g) and solubility  3.653%. 
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I   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketersediaan pangan di Indonesia merupakan salah satu ancaman yang 

sangat membahayakan jika tidak dilakukan suatu tindakan untuk mengatasinya 

mengingat pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang tiap tahunnya selalu 

mengalami kenaikan. Ketergantungan pada komuditas pangan pokok seperti 

halnya beras sebagai sumber utama karbohidrat menjadi penyebab sulitnya 

mengatasi masalah krisis ketersediaaan pangan. Salah satu tindakan untuk 

mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan diversifikasi pangan pokok 

sebagai sumber energi bagi masyarakat. Pangan pokok yang menjadi sumber 

karbohidrat dan bersifat lokal banyak ditemukan di beberapa daerah di 

Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, sangat potensial untuk dilakukan penelitian 

dan pengembangan alternatif pangan berbasis pangan lokal. 

Umbi uwi (Dioscorea alata) atau ubi kelapa merupakan salah satu potensi 

besar pangan lokal di Indonesia. Di pulau Jawa umbi uwi banyak ditemukan di 

daerah Wonosari (Yogyakarta), Desa Poncokusumo (Malang-Jawa Timur), 

Kutowinangun (Jawa Tengah), dan di daerah Garut. Pemanfaatan umbi uwi saat 

ini belum maksimal karena hanya digunakan sebagai makanan olahan 

sederhana seperti dikukus dan direbus. Berdasarkan beberapa penelitian, umbi 

uwi memiliki kandungan amilosa sebesar 33,06 % (Aprianita, 2010 dalam 

Indrastuti, 2012), sedangkan menurut Adegunwa et al. (2011) dalam Indrastuti 

(2012) sebesar 26,67% – 33,38%.  

Bihun atau mihun sudah sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, 

biasanya dalam hidangan acara-acara adat dan lain-lain. Untuk menghasilkan 

bihun dengan kualitas yang baik diperlukan bahan baku dengan karakteristik pati  

tertentu. Pati yang ideal untuk bahan baku bihun adalah pati yang memiliki 

ukuran granula kecil, kandungan amilosa tinggi, derajat pembengkakan dan 

kelarutan terbatas serta karakteristik pasta tipe C (tidak memiliki puncak 

viskositas namun viskositas cenderung tinggi dan tidak mengalami penurunan 

selama proses pemanasan dan pengadukan) (Lii & Chang, 1981).  

Kandungan amilosa yang cukup tinggi serta karakteristik pasta dari umbi 

uwi berpotensi untuk menggantikan beras sebagai bahan baku dalam 

pembuatan bihun. Akan tetapi tepung umbi uwi memiliki kecenderungan 



retrogradasi yang tinggi sehingga membuat produk menjadi lebih keras, rapuh 

dan mudah patah (Indrastuti, 2012). 

Untuk memenuhi persyaratan lain, maka dilakukan usaha untuk 

memperbaiki karakteristik pasta tepung uwi, diantaranya melalui penggunaan 

tepung campuran dan Bahan Tambahan Pangan (BTP). Tepung sagu juga 

memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan bihun karena mengandung amilosa yang cukup tinggi berkisar 24 – 

31 % (Ahmad et al., 1999), meskipun demikian pati sagu kurang mudah untuk 

mengalami retrogradasi dan kurang stabil terhadap panas jika dibandingkan 

dengan tepung uwi. 

Penggunaan tepung campuran dengan penambahan hidrokoloid dalam 

pembuatan bihun telah dilakukan dan diteliti pengaruhnya terhadap kualitas 

bihun yang dihasilkan. Agustin (2010) memanfaatkan tepung sukun (Artocarpus 

altilis) dan tepung beras serta penggunaan hidrokoloid guar gum dan iles-iles 

untuk menghasilkan produk bihun, Herawati (2009) yang memanfaatkan tepung 

sagu termodifikasi Heat Moisture Treatment (HMT) untuk memperbaiki kualitas 

bihun yang dihasilkan. Penambahan Sodium Tripolyphosphate (STPP) yang 

dilaporkan oleh Ramadhan (2009) dapat menghasilkan bihun instan dengan sifat 

fisik yang bagus, baik dari segi kelengketan, warna, kekerasan dan kekenyalan. 

Untuk itu dalam penelitian ini juga ditambahkan STPP untuk mendapatkan sifat 

fisik bihun yang diharapkan dapat menyamai bihun yang sudah ada dipasaran. 

Dalam penelitian ini digunakan hidrokoloid berupa karaginan untuk 

memperbaiki tekstur dan karakteristik pasta dari adonan bahan baku bihun. 

Interaksi pati dan hidrokoloid dalam bahan pangan bersifat unik dan 

menguntungkan karena dapat memodifikasi tekstur dan reologi dari bahan 

pangan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Verbeken et al. 

(2004) karaginan dapat meningkatkan tekstur dari produk pangan ketika 

dikombinasikan dengan pati. Selain itu karaginan dapat membantu meningkatkan 

kestabilan pasta pati terhadap panas berkelanjutan dan gayak gesekan (Leite et 

al., 2012). 

Pemanfaatan umbi uwi sebagai bahan pembuatan bihun akan membawa 

sifat yang menguntungkan dari uwi dan mengurangi konsumsi beras, untuk itu 

perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh hidrokoloid karaginan terhadap 

karakteristik pasta pada campuran tepung uwi dan sagu sebagai bahan baku 



bihun. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar untuk 

melakukan pengembangan produksi bihun uwi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang, didapatkan 

beberapa masalah yang harus dipecahkan dalam penelitian ini. Rumusan 

masalah tersebut antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan karaginan terhadap karaktersitik 

pasta campuran tepung uwi dan sagu sebagai bahan baku bihun? 

2. Bagaimana penambahan karaginan yang tepat dalam campuran 

tepung uwi dan sagu untuk dapat menghasilkan karakteristik pasta 

yang sesuai dengan karakteristik pembuatan bihun? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan karaginan terhadap karakteristik 

pasta tepung uwi dan sagu sebagai bahan baku bihun. 

2. Menentukan tingkat penambahan karaginan yang tepat sehingga 

diperoleh data karakteristik pasta campuran tepung uwi dan sagu 

yang sesuai dengan karakteristik pembuatan bihun. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi mengenai 

pengaruh karaginan terhadap karakteristik pasta tepung uwi dan sagu sebagai 

bahan baku bihun, serta mendapatkan proporsi bahan baku yang sesuai untuk 

menghasilkan bihun dengan tekstur yang baik. 

 

1.5 Hipotesa Penelitian 

Diduga penambahan karaginan dapat meningkatkan karakteristik pasta 

(viskositas, swelling power, dan kelarutan) campuran tepung uwi dan sagu 

sebagai bahan baku bihun. 

 

 

 

 



II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Uwi (Dioscorea alata) 

Uwi (Dioscorea alata) merupakan jenis tumbuhan yang umumnya 

dijumpai di daerah tropis lembab dan agak lembab dengan curah hujan tahunan 

berkisar 1.000 – 1.500 mm. Tanaman uwi terutama tumbuh pada tanah yang 

memiliki lapisan atas tebal, gembur dan kaya akan unsur hara, namun demikian 

pada umumnya tanaman uwi dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah. Kondisi 

optimal untuk pertumbuhan adalah suhu 20 – 30oC, musim kering tidak lebih 2 – 

4 bulan dan umur panen 6 – 12 bulan (Anonymous, 2009a). 

Uwi (Dioscorea alata) merupakan tumbuhan merambat yang dapat 

mencapai panjang 10 m dan daun berbentuk mata panah. Umbi uwi dapat 

diperbanyak secara vegetatif menggunakan umbi akar (akar yang membesar) 

atau umbi udara (umbi yang keluar dari ruas batang). Umbi akarnya dapat 

berukuran sangat besar, dengan panjang lebih dari satu meter (Anonymous, 

2009a). 

 Tanaman uwi memiliki taksonomi sebagai berikut:  

Kingdom   : Plantae 

Filum    : Magnoliophyta 

Kelas     : Liliopsida 

Ordo     : Dioscoreales 

Famili    : Dioscoreaceae 

Genus     : Dioscorea 

Spesies   : D.alata 

 

 



 

Gambar 2.1 Daun Umbi Uwi dan Umbi Uwi (Anonymous, 2009b) 

 
Uwi mengandung beberapa senyawa bioaktif antara lain berfungsi untuk 

mengurangi kadar kolestrol plasma dan hati pada tikus dengan pemberian pakan 

sebanyak 50% (Chen et al., 2003). 

Umbi uwi tinggi akan kandungan karbohidrat, gula hanya merupakan 

bagian terkecil dari komposisi gizi umbi uwi. Jumlah gula dalam umbi uwi akan 

naik selama umbi belum berkecambah sehingga umbi dapat disimpan sampai 

terbentuknya rasa manis. Gula dalam umbi sebagian besar berada dalam bentuk 

sukrosa, glukosa dan fruktosa (Onwueme, 1976).  

Onwueme (1976) melaporkan bahwa kandungan protein dalam umbi uwi 

rendah kandungan asam amino sulfurnya. Martin (1976) juga melaporkan bahwa 

lemak dalam umbi uwi dapat diabaikan karena kandungannya sangat kecil. 

Selain air, karbohidrat, protein dan lemak, di dalam umbi uwi juga 

terkandung vitamin dan mineral. Vitamin yang ada di dalam umbi uwi yaitu 

vitamin B1, B2, dan vitamin C, sedangkan mineral yang terkandung adalah 

calsium, posphor dan besi (Onwueme, 1976).  

Umbi uwi mengandung lendir yang terdiri dari mannan-protein sebesar 

5% yang berpengaruh pada sifat fisikokimia. Lendir akan mengikat air yang 

dapat mengahambat pembengkakan granula pati sehingga akan menaikkan 

suhu gelatinisasi (Yeh et al., 2009). Lendir sangat berguna karena mengndung 

diosgenin, prekursor progesteron, kortison dan steroid lainnya. Uwi mengandung 

protein dan polisakarida larut air yang bersifat sebagai senyawa penurun 

tegangan permukaan alami sehingga dapat menggabungkan protein dan 

polisakarida dalam larutan dan menghasilkan gas atau gelembung (Fu et al., 

2005). 



Jika umbi uwi dipotong maka tidak lama kemudian akan terjadi proses 

pencoklatan pada permukaan umbi. Umbi uwi mengandung komponen 

poliphenolik yang menyebabkan permukaan umbi mejadi coklat jika umbi 

dipotong (Onwueme, 1976). Pencoklatan itu terjadi karena adanya komponen 

phenolik yang merupakan substrat dari enzim fenolase dan karena adanya 

kontak dengan udara. Enzim fenolase akan mengubah senyawa polifenolik 

menjadi senyawa melanoidin yang berwarna coklat (Apandi & Muchidin, 1984). 

Bagian terpenting tanaman uwi adalah umbi yang komposisinya 

dipengaruhi oleh spesies kondisi lingkungan dan cara pemeliharaan. Komponen 

terbesar setelah air dalam umbi uwi adalah karbohidrat yang menyusun hampir 

1/4 bagian dari berat uwi segar. Komposisi zat gizi pada umbi segar dapat dilihat 

pada Tabel 2.1:  

 
Tabel 2.1 Komposisi Zat Gizi Umbi Uwi Segar 

Komposisi Jumlah 

Kalori (kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vit B1 (mg) 
Vit C (mg) 
Air (g) 

101  
2,0  
0,2  
19,8 
45  

280  
1,8  

0,10  
9  

75,0 
Sumber: (Prawinegara, 1996) 

2.1.1 Tepung Uwi 

Umbi uwi memiliki umur simpan yang relatif pendek, untuk itu perlu 

dilakukan pengolahan lebih lanjut, salah satunya menjadi bentuk tepung. Dengan 

menjadikan umbi uwi menjadi tepung dapat membuat umbi uwi lebih mudah 

diaplikasikan pada produk olahan pangan. Menurut Ome (2011), tepung uwi 

tidak mengandung gluten sehingga untuk produk-produk olahan yang 

memerlukan pengembangan volume dan tingkat elastisitas tinggi, seperti roti 

tawar dan mie, penambahan proporsi tepung terigu yang kaya gluten harus lebih 

besar. Untuk pembuatan kue kering, dapat digunakan 100% tepung uwi, namun 

pembuatan kue basah (cake) perlu dicampur dengan tepung terigu sebanyak 

50%.  



Pembuatan tepung uwi sangat mudah, dengan menggunakan peralatan 

sederhana sehingga dapat dilakukan oleh petani. Kadar air tepung sekitar 6 – 

8,5% akan tahan lama disimpan beberapa bulan dalam kemasan kantong plastik 

rapat. Tahapan pembuatan tepung uwi meliputi: pengupasan, pengerisan, 

pengeringan, penggilingan atau penepungan dan pengayakan. 

Dalam pembuatan tepung uwi menurut Richana & Titi (2004) 

menghasilkan rendemen sekitar 23,93% sedangkan dalam pembuatan pati uwi 

hanya sebesar 4,56%. Hal tersebut diduga karena ubi kelapa mengandung lendir 

yang sangat tinggi sehingga pada proses dekantasi tidak dapat mengendap. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa umbi uwi tidak potensial untuk diproses 

menjadi pati 

Pati uwi sama seperti pati dari sumber yang lain merupakan polimer yang 

terdiri dari dua jenis polimer yaitu amilosa dan amilopektin. Struktur serta jumlah 

amilosa dan amilopektin berperan dalam menentukan sifat fisikokimia seperti 

gelatinisasi, viskositas, retrogradasi, kelarutan, swelling power dan daya serap air 

serta sifat amilografi (Indrastuti, 2012).  

Komposisi kimia tepung uwi dari umbi tergantung lingkungan tumbuh, 

umur, metode penyimpanan dan varietas serta metode pengeringan (Indrastuti, 

2012). Perbedaan komposisi kimia tepung uwi secara umum diuraikan pada 

Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Komposisi Tepung Uwi dari Berbagai Penelitian 

Komposisi 
Bahan 

Kadar 
(%)a 

Kadar (%)b Kadar (%)c Kadar (%)d 

Protein 
Lemak 
Abu 
Kadar air 
Pati 
Amilosa 

5,26 
  - 
  - 
9,52 
70,15 
33,06 

10,2 – 11,1 
0,29 – 0,30 
3,96 – 3,92 
0,60 – 7,33 
        - 
        - 

3,03 – 4,59 
0,30 – 0,50 
1,88 – 2,68 
5,21 – 15,15 
62,94 – 74,37 
26,67 – 33,28 

6,66 
0,09 – 0,35 
2,87 – 3,81 
6,06 – 11,06 
52,25 
23,6 

Sumber : a Aprianita (2010) dalam Indrastuti (2012) 
 bHsu et al. (2003) dalam Indrastuti (2012) 
 c Adegunwa et al. (2011) dalam Indrastuti (2012) 
 d Richana & Titi (2004) 

Pati umbi uwi mempunyai ukuran granula sebesar 10 µm dan berbentuk 

oval (Richana & Titi, 2004). Sedangkan menurut Jayakodi et al. (2009) 

granulanya berukuran 8 – 10 µm dengan bentuk poligonal. Granula dari molekul 

pati yang disusun radial dan membentuk rangkaian daerah amorf dan semi 

kristal. Richana & Titi (2004) mengemukakan bahwa tidak ada hubungan yang 

nyata antara gelatinisasi dengan ukuran granula pati, tetapi suhu gelatinisasi 



mempunyai hubungan dengan kekompakan granula, kadar amilosa dan 

amilopektin. 

Dalam bidang pangan uwi sudah dimanfaatkan sebagai umi tumbuk dan 

amala (Baah, 2009), sebagai bahan campuran dengan tepung gandum pada 

pembuatan mie asin serta tepung uwi sebagai edible paper (Indrastuti, 2012), 

meskipun masih harus diperbaiki beberapa sifat fisikokimianya. Sifat viskositas 

maksimum yang tinggi dan cepat mengalami retrogradasi merupakan sifat yang 

diperlukan dalam pembuatan mie non gandum dan edible paper (Tam et al., 

2004). 

Kadar pati merupakan salah satu kriteria mutu untuk tepung, baik sebagai 

bahan pangan maupun non-pangan. Pada umbi-umbian umumnya berkadar pati 

sangat tinggi, dan berkadar amilosa tinggi sehingga mempunyai kekuatan ikatan 

hidrogen yang lebih besar karena jumlah rantai lurus yang besar dalam granula, 

sehingga membutuhkan energi yang lebih besar untuk gelatinisasi (Baah, 2009). 

 

2.2 Pati sagu 

Tanaman sagu merupakan tanaman tahunan yang tumbuh dengan baik 

pada daerah hutan hujan tropis, dataran rendah dengan kelembapan yang tinggi 

dan di rawa-rawa. Habitat utama tanaman sagu berada pada 17o lintang selatan 

dan 15o – 16o lintang utara yaitu dari Thailand, semenanjung Malaysia dan 

Indonesia sampai Micronesia, Fiji serta Samoa (McClatchey et al., 2006). Di 

Indonesia, tanaman sagu hampir menyebar di seluruh wilayah, namun potensi 

terbesarnya berada di wilayah Timur seperti Maluku, Sulawesi dan Papua serta 

beberapa wilayah di bagian barat seperti Riau. Estimasi lahan sagu di Indonesia 

mencapai 1,4 juta hektar dari 2,5 juta hektar lahan sagu dunia dan 1,2 juta hektar 

berada di Papua (Flach, 1997). 

 

 



 

Gambar 2.2 Tanaman Sagu (Anonymous, 2010) 

Komponen yang paling banyak terdapat pada pati sagu adalah pati. Pati 

sagu diperoleh dari proses ekstraksi inti batang sagu (empulur batang). Adanya 

variasi metode dan peralatan yang digunakan dalam ekstraksi pati sagu di setiap 

daerah di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan tingkat kemurnian sagu 

yang diperoleh (Herawati, 2009). Komposisi pati sagu secara umum dapat dilihat 

dalam Tabel 2.3 berikut ini. 

 
Tabel 2.3. Komposisi Kimia Pati sagu Setiap 100 G  

Komponen Kadar 
Air (% b/b) 
Abu (% b/b) 
Lemak (% b/b)  
Protein (% b/b) 
Karbohidrat (% b/b) 
Serat kasar (% b/b) 
Amilosa (% b/b) 
Amilopektin (% b/b) 

14,01 
0,18 
0,09 
0,37 

85,29 
0,62 

34,15 
-- 

Sumber : Purwani et al. (2006) 

 
Proporsi amilosa dan amilopektin dari berbagai sumber pati berbeda-beda 

demikian juga dengan berat molekulnya. Menurut Ahmad et al. (1999) 

kandungan amilosa sagu berkisar antara 24 – 31 % dengan berat molekul 1.41 x 

106 – 2.23 x 106 Da. Sementara itu kandungan amilopektin pati sagu berkisar 

antara 69 – 76% dengan berat molekul 6.70 x 106 – 9.23 x 106 Da. Sedangkan 

menurut Flach (1997), pati sagu mengandung amilosa 27,4 % dan amilopektin 

72,6%. Perbandingan amilosa dan amilopektin akan mempengaruhi sifat 

kelarutan dan derajat gelatinisasi pati. Semakin besar kandungan amilopektin 

maka pati akan lebih basah, lengket dan cenderung sedikit menyerap air. 



Granula pati sagu berkisar antara 15 – 63 mikron dan kebanyakan 

berukuran 20 – 60 mikron dengan bentuk oval atau bentuk telur dan sebagian 

diantaranya memiliki ujung yang rata atau pepat (BPPT, 1987). Menurut Flach 

(1997), granula pati sagu memiliki diameter sel berkisar antara 40 – 50 mikron. 

Ukuran granula sagu lebih besar daripada granula dari pati uwi. Granula 

pati yang lebih besar mempunyai ikatan hidrogen intermolekuler yang lebih 

mudah putus selama pemanasan sehingga granula pati tersebut lebih mudah 

putus dan lebih mudah mengembang bila dibandingkan dengan granula pati 

yang lebih kecil (Wattanachant et al., 2002). 

Kandungan pati serta proporsi amilosa dan amilopektin pati sagu menjadi 

penting apabila pati sagu tersebut akan digunakan sebagai bahan baku ataupun 

bahan pembantu produk pangan seperti bihun. Kandungan amilosa tinggi 

(>25g/100g) berperan penting dalam pembuatan jaringan gel dan struktur bihun 

yang diproduksi dari beras (Juliano & Sakurai, 1985). Walaupun pati sagu 

mengandung amilosa yang cukup tinggi, pasta pati sagu cenderung kurang 

mudah mengalami retrogradasi dan mempunyai penampakan pasta yang lebih 

transparan (Purwani et al., 2006) 

 

2.3 Karaginan 

Karaginan merupakan hidrokoloid yang diperoleh dari ekstraksi rumput 

laut kelas Rhodophyceae atau alga merah yang kebanyakan berasal dari genus 

Chondrus, Euchema, Gigartina, dan Iridaea. Karaginan dibuat dari rumput laut 

yang dikeringkan dan diayak untuk menghilangkan kotoran-kotoran seperti pasir 

dan kemudian dicuci. Setelah melalui perlakuan dengan larutan basa panas 

(contohnya 5 - 8% kalium hidroksida), selulosanya dihilangkan dari karaginan 

dengan menggunakan proses sentrifugasi dan filtrasi. Larutan karaginan yang 

didapat dipekatkan melalui evaporasi, kemudian dikeringkan dan dipisahkan lagi 

menurut spesifikasinya. Karaginan berfungsi sebagai stabilisator (pengatur 

keseimbangan), thickener (bahan pengental), pembentuk tekstur dan pembentuk 

gel dalam bidang industri pengolahan makanan (Winarno, 1996). 

Polimer karaginan terdiri dari galaktosa dan dibedakan atas tiga fraksi 

utama yaitu  λ- (lambda), ι- (iota), dan  κ- (kappa) karaginan (Gambar 2.7). Ketiga 

fraksi tersebut dibedakan berdasarkan gugus ester sulfat dan kandungan 3,6-

anhidrogalaktosanya.  



 

Gambar 2.3 Struktural Molekul Karaginan: (A) Kappa ; (B) Iota dan (C) 

Lambda (Puspasari, 2007). 

Penggunaan karaginan dimaksudkan untuk memperbaiki tekstur dan 

kekenyalan gel produk. Karaginan juga dapat meningkatkan daya ikat air pada 

adonan produk. Karaginan dapat dicampurkan bersama daging, larutan garam, 

tepung dan bahan tambahan pangan lainnya dalam mixer, dan blender. 

Umumnya karaginan digunakan pada konsentrasi kurang dari 1%. Pada produk 

olahan pangan yang mengalami pemanasan dan mempunyai pH rendah, 

biasanya karaginan ditambahkan pada saat produk telah mengalami pemanasan 

(Keeton, 2001). 

Karaginan komersil memiliki kandungan sulfat 22-38% (w/w). Karaginan 

dijual dalam bentuk bubuk, warnanya bervariasi dari putih sampai kecoklatan 

bergantung dari bahan mentah dan proses yang digunakan. Karaginan yang 

umumnya ada di pasaran terdiri atas 2 tipe, yaitu refined karaginan dan 

semirefined karaginan. Semirefined karaginan dibuat dari spesies rumput laut 

Euchema yang banyak terdapat di Indonesia dan Filipina. Semirefined karaginan 

mengandung lebih banyak bahan yang tidak larut asam (8 - 15 %) dibandingkan 

refined karaginan (2 %) (Fahmitasari, 2004). 

Viskositas larutan karaginan terutama disebabkan oleh sifat karaginan 

sebagai polielektrolit. Gaya tolakan (repulsion) antar muatan-muatan negatif 

sepanjang rantai polimer yaitu gugus sulfat, mengakibatkan rantai molekul 

menegang. Karena sifat hidrofiliknya, polimer tersebut dikelilingi oleh molekul-

molekul air yang termobilisasi, sehingga menyebabkan larutan karaginan bersifat 

kental. 

Adanya garam-garam yang terlarut dalam karaginan akan menurunkan 

muatan bersih sepanjang rantai polimer. Penurunan muatan ini menyebabkan 

penurunan gaya tolakan (repulsion) antar gugus-gugus sulfat, sehingga sifat 

hidrofilik polimer semakin lemah dan menyebabkan viskositas larutan menurun. 

Viskositas larutan karaginan akan menurun seiring dengan peningkatan suhu 



sehingga terjadi depolimerisasi yang kemudian dilanjutkan dengan degradasi 

karaginan (Fahmitasari, 2004). 

Saat mengalami pemanasan diatas suhu 60oC, karaginan berada dalam 

konformasi rantai yang acak. Ketika didinginkan, rantai tersebut membentuk 

suatu jaringan polimer tiga dimensi yang berbentuk heliks ganda. Pendinginan 

lebih lanjut akan menyebabkan agregasi ikatan rantai tersebut untuk membentuk 

struktur gel. Posisi sulfat pada unit galaktosa dari karaginan mempengaruhi 

kemampuan pembentukan gel. Karaginan bersifat reversible, artinya akan 

membentuk gel pada saat pendinginan dan mencair kembali bila dipanaskan. 

(Glicksman, 1982 dalam Apriani, 2011). 

 

Gambar 2.4 Mekanisme Pembentukan Gel Karaginan (Rees,1969) 

2.4 Sinergisme Pati dengan Karaginan 

Sinergi antara pati dengan hidrokoloid telah banyak dilakukan penelitian 

(Leite et al., 2012; Lee et al., 2001; Babic et al., 2006; Song et al., 2006), akan 

tetapi faktor yang mempengaruhi interaksi antara pati dan hidrokoloid tersebut 

belum sepenuhnya jelas.  

Dalam produksi bahan pangan, kombinasi antara pati dan hidrokoloid 

memiliki fungsi khusus dan memiliki berbagai macam aplikasi. Secara umum 

kombinasi antara pati-hidrokoloid dapat mengontrol kadar dan aktivitas air, 

tekstur dan sifat reologikal, menigkatkan kualitas dan stabilitas serta mengurangi 

biaya bahan baku pada produk pangan. 

Interaksi antara pati dengan karaginan telah banyak diaplikasikan, salah 

satunya dalam bidang farmasi untuk meningkatkan tekstur dari eksipien dalam 

pembuatan kapsul, kombinasi tersebut akan membentuk kesatuan jaringan yang 

kompleks jika dibandingkan hanya menggunakan pati atau karaginan saja 

(Apriani, 2011).  



Karaginan semakin sering diaplikasikan pada produk pangan untuk 

meningkatkan kualitas tekstur, dan berperan terhadap kenampakan serta 

citarasa dari produk pangan tersebut. Sistem gel dari pati-karaginan memberikan 

resistensi terhadap kerusakan akibat pengadukan, karaginan juga dapat 

mempertahankan kestabilan untuk waktu yang lama karena adanya jaringan tiga 

dimensi yang terbentuk seiring adanya gelasi dengan kondisi tertentu (Van de 

velde et al., 2005). 

Secara umum suhu gelatinisasi pati (Suhu awal gelatinisasi, puncak, dan 

akhir gelatinisasi) tidak banyak mengalami perubahan dengan kehadiran 

hidrokoloid. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Leite et al. (2012), 

karaginan yang ditambahakan pada pati cassava akan sedikit menaikkan suhu 

pembentukan gel (pasting temperature) dan menurunkan swelling power. 

Menurunnya swelling power dikarenakan adanya tekanan osmotik yang  terjadi 

dalam fase kontinyu dari hidrokoloid yang dihasilkan dari pembengkakan pada 

fase pati. Selain itu, juga disebabkan oleh naiknya viskositas karena hadirnya 

hidrokoloid pada fase kontinyu, sehingga air tidak dapat menembus ke dalam 

granula pati yang membengkak.  

 

2.5 Sodium Tripolyphosphate (STPP) 

Natrium atau sodium tripolyphosphate adalah berupa serbuk atau granula 

putih yang bersifat sedikit higroskopis. Kelarutan natrium tripolifosfat yaitu 20% 

dalam air (20 g dalam 100 ml air) pada suhu 25oC, 86,5% dalam air pada suhu 

100oC dan tidak larut dalam alkohol. Nama lain untuk natrium tripolifosfat antara 

lain   natrium trifosfat,  tripolifosfat,  STPP  dan  pentasodium trifosfat. Pada 

konsentrasi 1%, natrium tripolifosfat memiliki pH 9,7-9,8 (Merck & Company 

Incorporated, 2001).  

Natrium tripolifosfat digunakan sebagai agen pengemulsi, agen 

pendispersi, sekuestran, pengawet dan pemberi tekstur pada makanan serta 

sebagai agen pengkhelat pada detergen bila digunakan dalam air yang 

mengandung kadar Ca dan Mg yang tinggi. Toksisitas natrium tripolifosfat telah 

diuji pada tikus dan diperoleh LD50 6,50 g/kg bila diberikan secara peroral. 

Natrium tripolifosfat sedikit mengiritasi kulit dan membran mukosa (Merck & 

Company Incorporated, 2001). Jumlah pemakaian maksimum penambahan 

STTP pada produk pangan yang diperbolehkan adalah 3g/kg, tunggal atau 

campuran dengan fosfat lain (Badan Standarisasi Nasional, 1995). 



STPP merupakan garam basa yang mengandung gugus posfat dan 

sering digunakan sebagai bahan untuk memodifikasi pati secara kimia dengan 

menghasilkan ikatan silang. Gugus posfat ini akan bereaksi dengan gugus –OH 

pada struktur amilosa dan amilopektin sehingga dapat membentuk ikatan silang 

atau jembatan yang menghubungkan satu molekul pati dengan molekul pati 

lainnya, sehingga integritas granula pati semakin kuat (Raina et al., 2006). 

STPP berpengaruh dalam membantu memperbaiki sifat tekstur dari 

bihun, seperti meningkatkkan kekenyalan dan mengurangi hilangnya padatan 

saat pemasakan  (Ramadhan, 2009).   

 

2.6 Gelatinisasi Pati 

Pati terdiri atas dua fraksi, yaitu amilosa dan amilopektin. Kedua fraksi 

tersebut berperan dalam menentukan karakteristik fisik, kimia dan fungsional 

pati. Amilosa berkontribusi terhadap karakteristik  gel karena kehadiran amilosa 

berpengaruh terhadap pembentukan gel (Parker, 2003). Struktur kimia amilosa 

dan amilopektin dapat dilihat pada Gambar 2.3 dibawah ini: 

 

Gambar 2.5 Struktur Amilosa dan Amilopektin (Baianu, 1992) 

 
Jika pati mentah dimasukkan ke dalam air dingin, maka granula pati akan 

menyerap air dan mengembang. Namun jumlah air yang terserap dan 

pengembangannya terbatas. Air yang terserap tersebut hanya dapat mencapai 

kadar 30%. Peningkatan volume granula pati yang terjadi di dalam air pada suhu 

antara 55oC sampai 65oC merupakan pembengkakan yang sesungguhnya, dan 

setelah pembengkakan ini granula pati dapat kembali pada kondisi semula. 

Granula pati dapat dibuat membengkak luar biasa, tetapi bersifat tidak dapat 



kembali lagi pada konsisi semula. Perubahan tersebut disebut gelatinisasi 

(Winarno, 2004). 

 Pengembangan granula pati bersifat bolak-balik (reversible) jika tidak 

melewati suhu gelatinisasi. Granula pati yang telah mengembang dapat kembali 

ke ukuran semula setelah suhu diturunkan. Jika pemanasan telah mencapai 

suhu gelatinisasi, pengembangan granula pati menjadi tidak bolak-balik 

(irreversible). Granula pati membengkak lalu pecah dan rusak, sehingga tidak 

dapat kembali ke bentuk semula (Muchtadi et al., 1987) Mekanisme gelatinisasi 

pati dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.6 Mekanisme Gelatinisasi Pati (Harper, 1990 dalam Ramadhan, 2009) 

 
Menurut McCready (1970) dalam Ramadhan (2009), semakin 

meningkatnya suhu suspensi pati dalam air maka pengembangan granula 

semakin besar. Mekanisme pengembangan tersebut disebabkan karena molekul-

molekul amilosa dan amilopektin hanya dipertahankan oleh adanya ikatan-ikatan 

hidrogen yang lemah. Atom hidrogen dari gugus hidroksil akan tertarik pada 

muatan negatif atom oksigen dari gugus hidroksil yang lain. Suhu suspensi yang 

semakin meningkat akan menyebabkan ikatan hidrogen semakin lemah, 

sedangkan di lain pihak molekul-molekul air memiliki energi kinetik yang lebih 

tinggi sehingga dengan mudah berpenetrasi ke dalam granula. Pada akhirnya 

jika suhu suspensi masih tetap naik, maka granula akan pecah sehingga  

Granula pati tersusun dari amilosa 

(berpilin) dan amilopektin (bercabang) 

Masuknya air merusak kristalinitas 

amilosa dan merusak helix. Granula 

membengkak 

Adanya panas dan air menyebabkan 

pembengkakan tinggi. Amilosa berdifusi 

keluar dari granula. 

Granula mengandung amilopektin, rusak 

dan terperangkap dalam matriks amilosa 

membentuk gel 



molekul-molekul pati akan keluar terlepas dari granula masuk kedalam sistem 

larutan. Kejadian ini akan menyebabkan terjadinya perubahan kekentalan. 

Saat suspensi pati dalam air dipanaskan, beberapa perubahan selama 

terjadinya gelatinisasi dapat diamati. Mula-mula suspensi pati yang keruh seperti 

susu tiba-tiba mulai menjadi jernih pada suhu tertentu, tergantung jenis pati yang 

digunakan. Terjadinya translusi larutan pati tersebut biasanya diikuti dengan 

pembengkakan granula. Jika energi kinetik molekul-molekul air menjadi lebih 

kuat daripada daya tarik-menarik antarmolekul pati  di dalam granula, air dapat 

masuk ke dalam butir-butir pati. Hal inilah yang menyebabkan bengkaknya 

granula tersebut. Indeks refraksi pati yang membengkak itu mendekati indeks 

refraksi air dan hal inilah yang menyebabkan sifat translusi (Winarno, 2004). 

 Komposisi kimia dari pati akan sangat berpengaruh pada karakteristik 

fisik pati sagu yang pada akhirnya sangat berpengaruh pada sifat fungsionalnya 

ketika diaplikasikan untuk produk pangan. Salah satu karakteristik fisik pati yang 

penting dievaluasi adalah karakteristik gelatinisasi pati. Ketika pati sudah 

mengalami proses gelatinisasi dan pemanasan tetap dilanjutkan dalam jangka 

waktu tertentu kemudian dilakukan pendinginan maka perubahan viskositas pati 

akan membentuk profil yang berbeda-beda tergantung kepada jenis pati 

(Herawati, 2009). 

Menurut (Fennema, 1985 dalam Ramadhan, 2009), suhu gelatinisasi 

adalah titik saat sifat  birefringence pati mulai menghilang. Suhu gelatinisasi tidak 

sama pada berbagai jenis pati. Dalam suatu larutan pati, suhu gelatinisasi 

berupa kisaran. Hal ini disebabkan karena populasi granula yang bervariasi  

dalam ukuran, bentuk, dan energi yang diperlukan untuk mengembang. Suhu 

gelatinisasi adalah suhu pada saat granula pati pecah. Suhu gelatinisasi 

dipengaruhi oleh konsentrasi pati. Semakin kental larutan pati akan semakin 

lama untuk mencapai suhu gelatinisasi, hingga suhu tertentu kekentalan tidak 

bertambah bahkan terkadang turun. Suhu gelatinisasi dapat ditentukan dengan 

menggunakan alat viskometer dan  polarized microscope (Winarno, 2004). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi gelatinisasi adalah kandungan amilosa 

dan ukuran granula pati. Ukuran granula pati yang lebih kecil lebih tahan 

terhadap gelatinisasi dibandingkan dengan granula berukuran besar (Banks dan 

Greenwood, 1973 dalam Suriani, 2008). Selain konsentrasi, pembentukan gel 

dipengaruhi oleh pH larutan, garam, lemak dan surfaktan, protein dan susu. 

Pembentukan gel optimum pada pH  4 – 7. Pada pH yang terlalu tinggi 



pembentukan gel makin cepat tercapai, tapi cepat turun lagi, sedangkan bila pH 

terlalu rendah menyebabkan gel terbentuk lambat, akibatnya suhu gelatinisasi 

lebih tinggi (Winarno, 2004). Adanya gula akan menyebabkan gel lebih tahan 

terhadap kerusakan mekanik.  

Menurut Rapaille dan Vanhemelrijck (1994) dalam Suriani (2008), 

keberadaan lemak dan protein dapat menyelimuti granula pati sehingga dapat 

menghalangi proses gelatinisasi. Gula dan padatan terlarut mengakibatkan 

kompetisi dalam penyerapan air. Gelatinisasi membutuhkan air yang tersedia 

pada derajat reaktivitas tertentu sehingga dengan adanya komponen lain maka 

air yang tersisa perlu ditingkatkan reaktivitasnya dengan cara menaikkan suhu 

(Olkku et al., 1978 dalam Suriani, 2008). 

Jika gel pati didiamkan beberapa lama, maka akan terjadi perluasan 

daerah kristal sehingga mengakibatkan pengkerutan struktur gel, yang biasanya 

diikuti dengan keluarnya air dari gel. Pembentukan kembali struktur kristal itu 

disebut retrogradasi, sedangkan keluarnya air dari gel disebut sineresis. Bila 

pasta pati didinginkan, energi kinetik tidak lagi cukup tinggi untuk mencegah 

kecenderungan molekul-molekul amilosa untuk berikatan kembali satu sama lain. 

Dengan demikian terjadi semacam jaring-jaring yang membentuk mikrokristal 

dan mengendap (Winarno, 2004).  

Retrogradasi mengakibatkan perubahan sifat-sifat gel pati diantaranya 

meningkatkan ketahanan pati terhadap hidrolisa oleh enzim amilolitik, 

menurunkan kemampuan melalukan cahaya (transmisi) dan kehilangan 

kemampuan untuk membentuk kompleks berwarna biru dan iodine. 

Faktor-faktor yang mendukung terjadinya retrogradasi adalah temperatur 

yang rendah, pH netral dan derajat polimerisasi yang relatif rendah, tidak adanya 

percabangan ikatan dari molekul, konsentrasi amilosa yang tinggi, adanya ion-

ion organik tertentu dan tidak ada senyawa pembasah (surface active agent) 

(Miller, 1973 dalam suriani, 2008). 

 

2.7 Sifat Amilografi Pati 

Pada pembuatan mie non terigu, pati merupakan komponen penting yang 

menentukan sifat reologi mie yang dihasilkan. Pati berperan membentuk pasta 

pati yang elastis dan mudah dibentuk yaitu dengan memanfaatkan prinsip 

gelatinisasi pati menggantikan fungsi protein pada terigu (Purwani et al., 2006). 

Pengamatan viskositas dan amilogafi pati selama gelatinisasi dapat secara 



akurat diamati dengan uji karakteristik pati, hal ini  sangat berpengaruh terhadap 

kualitas mie yang dihasilkan (Vongsawasdi et al., 2009). 

Sifat amilografi berkaitan dengan pengukuran viskositas tepung dengan 

konsentrasi tertentu selama pemanasan dan pengadukan. Pada uji ini, terdapat 

beberapa parameter yang diamati yaitu suhu awal gelatinisasi, suhu puncak 

gelatinisasi, viskositas maksimum, breakdown viscosity dan setback viscosity 

Gambar 2.5.  

 

Gambar 2.7 Kurva Kekentalan (Bu) Hasil Pengukuran Brabender 
(Techawipharat, 2007) 

 
Menurut Anggriawan (2010), yang dimaksud dengan suhu awal 

gelatinisasi adalah suhu pada saat pertama kali viskositas mulai naik. 

Peningkatan viskositas ini disebabkan karena terjadinya penyerapan air dan 

pembengkakan granula pati yang irreversible di dalam air, dimana energi kinetik 

molekul-molekul air lebih kuat daripada daya tarik menarik di dalam granula pati 

(Winarno, 2004). 

Suhu puncak gelatinisasi dikenal sebagai suhu pada saat tercapainya 

viskositas maksimum yaitu suhu ketika granula pati mencapai suspensi pasta 

pengembangan maksimum hingga selanjutnya pecah. Pada suhu inilah pati akan 

mencapai viskositas maksimum (Baah, 2009). Pada suhu ini granula pati telah 

kehilangan sifat birefringence-nya dan granula tidak memiliki kristal lagi. 

Komponen yang menyebabkan sifat birefringence adalah amilopektin. Sifat 

birefringence dari granula pati adalah sifat merefleksikan cahaya terpolarisasi, 

apabila granula pati dilihat dibawah mikroskop terlihat kristal gelap terang (Suarni 

et al., 2008).  

Viskositas maksimum merupakan titik maksimal viskositas pasta yang 

dihasilkan selama pemanasan (Baah, 2009). Peningkatan viskositas pasta 



disebabkan air yang awalnya berada di luar granula dan bebas bergerak 

sebelum suspensi dipanaskan kini sudah berada dalam butir-butir pati dan tidak 

dapat bergerak bebas lagi (Winarno, 2004). Pada titik ini granula pati 

mengembang maksimal, makin tinggi pembengkakan granula maka makin tinggi 

pula viskositas maksimumnya. Viskositas maksimum juga menggambarkan 

fragilitas dari granula pati yang mengembang, yaitu mulai saat pertama kali 

mengembang sampai granula tersebut pecah selama pengadukan yang terus 

menerus secara mekanik oleh alat brabender (Baah, 2009). 

Setelah mencapai viskositas maksimum, jika proses pemanasan dalam 

brabender dilanjutkan pada suhu yang lebih tinggi granula pati menjadi rapuh, 

pecah dan terpotong-potong membentuk polimer, agregat serta viskositasnya 

menurun akibat terjadinya leaching amilosa. Penurunan tersebut terjadi pada 

pemanasan suhu suspensi 95˚C yang dipertahankan selama 10 menit. Nilai 

penurunan viskositas yang terjadi dari viskositas maksimum menuju viskositas 

terendah ketika suspensi dipanaskan pada suhu 95˚C selama 10 menit disebut 

dengan breakdown viscosity.  

Menurut Beta and Corke (2001) dan Pukkhahuta et al. (2008), breakdown 

viscosity berhubungan dengan kestabilan pasta pati selama proses pemanasan. 

Semakin besar breakdown viscosity menunjukkan bahwa granula-granula tepung 

yang telah membengkak secara keseluruhan bersifat rapuh dan tidak tahan 

terhadap proses pemanasan. Semakin rendah breakdown viscosity maka pati 

semakin stabil pada kondisi panas dan diberikan gaya mekanis (shear). 

Nilai kenaikan viskositas ketika pasta pati didinginkan disebut setback 

viscosity. Nilai setback viscosity diperoleh dengan menghitung selisih antara 

viskositas pasta pati pada suhu 50˚C dengan viskositas maksimum yang telah 

dicapai pada saat pemanasan. Kenaikan viskositas pati yang terjadi disebabkan 

oleh retrogradasi pati, yaitu bergabungnya rantai molekul amilosa yang 

berdekatan melalui ikatan hidrogen intermolekuler (Baah, 2009).  

Beta dan Corke (2001) menyatakan bahwa setback viscosity merupakan 

ukuran dari rekristalisasi pati tergelatinisasi selama pendinginan. Laju kristalisasi 

tergantung dari beberapa variabel yaitu rasio amilosa dan amilopektin, suhu, 

konsentrasi pati, dan keberadaan dari bahan organik dan anorganik. 

Menurut Chen et al., (2003), terdapat empat jenis kurva amilogram yaitu 

tipe A, B, C dan D. Setiap tipe amilogram menggambarkan sifat amilografi yang 

khas. Gambar beberapa tipe amilogram dapat dilihat pada Gambar 2.6. 



 

Gambar 2.8 Beberapa Tipe Amilogram Pengukuran Brabender (Chen et al, 
2003). 

Pada amilogram tipe A, pati memiliki viskositas maksimum sama 

tingginya dengan tipe B namun memiliki nilai breakdown viscosity yang lebih 

tinggi dibanding tipe B artinya tipe A lebih mudah rusak dan menghasilkan 

viskositas yang lebih rendah selama pemasakan daripada tipe B. Pati dengan 

amilogram tipe C, tidak memperlihatkan viskositas maksimum tetapi 

viskositasnya cenderung dapat dipertahankan bahkan dapat meningkat jika 

dipertahankan pada suhu tinggi serta memiliki swelling volume dan kelarutan 

yang terbatas. Tepung dengan tipe C mempunyai kecenderungan retrogradasi 

yang tinggi. Sedangkan tipe D sama dengan tipe C tapi diperlukan 2 atau 3 kali 

jumlah pati tipe C untuk mencapai viskositas yang sama. Tepung yang sesuai 

untuk aplikasi ke produk mie adalah tepung yang memiliki profil gelatinisasi tipe 

C. 

Wattanachant et al. (2002) melaporkan bahwa pati sagu Indonesia 

mempunyai viskositas puncak 890 –1230 Bu (suspensi 10% db) dan mengalami 

penurunan yang tajam selama pemanasan yang dapat dilihat dari viskositas 

breakdown yang besar. Oleh karena itu, pati sagu digolongkan sebagai pati 

dengan profil gelatinisasi tipe A. Profil gelatinisasi pati sagu menyerupai profil 

gelatinisasi pati umbi-umbian (tapioka, kentang, ubi jalar dan garut) dan waxy 

cereal (waxy corndan waxy barley). 

Sedangkan pada tepung uwi, menurut Hoover (2001), spesies Dioscorea 

(alata, rotundata, dumetorum, esculenta dan abyssinia) memiliki viskositas dan 

stabilitas termal yang tinggi dan tidak memiliki viskositas puncak karena ikatan 



yang kuat di dalam granula. Ikatan yang kuat pada granula pati menyebabkan 

granula tidak mudah pecah saat dipertahankan pada suhu 95oC dan mengalami 

pengadukan. 

2.8 Swelling Power dan Kelarutan 

Kelarutan merupakan berat tepung terlarut dan dapat diukur dengan cara 

mengeringkan dan menimbang sejumlah supernatan. Swelling volume atau 

Swelling power merupakan kenaikan volume dan berat maksimum pati selama 

mengalami pengembangan di dalam air (Baah, 2009). Kedua parameter tersebut 

merupakan petunjuk besarnya interaksi antara pati dalam bidang amorphous dan 

bidang kristalin. 

Kelarutan dan swelling power merupakan dua hal yang berkaitan dan 

terjadi pada saat gelatinisasi. Menurut Ratyanake et al. (2002) ketika sejumlah 

pati dipanaskan dalam jumlah air yang berlebih, struktur kristalinnya menjadi 

terganggu sehingga menyebabkan kerusakan pada ikatan hidrogen dan molekul 

hidrogen keluar dari grup hidroksil amilosa dan amilopektin. Hal ini menyebabkan 

terjadinya peningkatan swelling. Pemanasan yang terus berlangsung akan 

menyebabkan granula pati pecah sehingga air yang terdapat dalam granula pati 

dan molekul pati yang larut air dengan mudah keluar dan masuk ke dalam sistem 

larutan (Baah, 2009). 

Kadar amilosa yang tinggi dikaitkan dengan swelling power yang rendah 

karena ikatan molekul amilosa lebih kuat (Hoover, 2001). Menurut jane et al. 

(1999), amilopektin memeberikan kontribusi untuk pembengkakan granula pati 

sedangkan lipid menghambat. Lendir pada umbi uwi adalah mannan-protein. 

Hasil penelitian Huang et al. (2010) dan Yeh et al. (2009) menunjukkan 

penambahan lendir menyebabkan penurunan pada swelling power karena lendir 

berkompetisi untuk mendapatkan air selama gelatinisasi pati. 

Mie dengan tingkat swelling power yang tinggi akan memiliki penampakan 

mie yang mengembang cukup tinggi setelah direbus atau memiliki diameter mi 

yang cukup besar. Diharapkan tepung yang digunakan dalam membuat mie 

memiliki swelling volume dan kelarutan yang rendah (Tam et al., 2004; Tan et al., 

2010). 

 

 



2.9 Bihun 

Berdasarkan jenis bahan baku yang digunakan, mie dibedakan menjadi 

mi terigu (wheat noodle), mi soba (buckwheat noodle), mie pati (starch noodle), 

dan mie beras (rice noodle). Bihun atau mie beras merupakan suatu jenis mie 

yang biasanya terbuat dari tepung beras tanpa penambahan gluten yang 

berwarna putih kusam dan tidak memerlukan pengembangan. Berdasarkan 

ketebalannya, mie dapat dikategorikan ke dalam mie beruntaian tebal dan mie 

beruntaian tipis. Bihun termasuk dalam kelompok mie beras yang beruntaian tipis 

(Fong, 2003). 

Proses pembuatan bihun dari pati adalah sebagai berikut: sebanyak 5% 

pati dari total pati untuk adonan dicampur air dengan perbandingan 1 : 7 lalu 

dipanaskan sehingga tergelatinisasi. Gelatinisasi sebagian pati (pre-gelatinisasi) 

dengan porsi yang lebih besar dapat memudahkan proses pematangan akhir 

lebih cepat. Adonan dengan tingkat pre-gelatinisasi 10-20% dapat menghasilkan 

bihun yang baik. 

Pati yang telah tergelatinisasi tersebut digunakan sebagai binder adonan. 

Binder merupakan perekat pati sehingga dapat membentuk adonan dengan baik. 

Binder dicampurkan dengan pati kering dan diadon hingga merata. Jika jumlah 

binder kurang dari jumlah yang seharusnya, dapat berakibat kurangnya 

pengikatan adonan sehingga bihun rapuh dan mudah patah. Sedangkan jika 

binder terlalu banyak dapat menyebabkan adonan terlalu lengket.  

Adonan selanjutnya dicetak menjadi untaian bihun dengan alat pencetak 

bihun atau ekstruder. Untaian bihun direbus dalam air mendidih selama 2 - 3 

menit, kemudian direndam air dingin, dan ditiriskan. Selanjutnya bihun 

dikeringkan pada suhu 400C dalam convention drier (Collado et al., 2001) 

Dalam pembuatan bihun berbahan baku pati dibutuhkan pati dengan sifat 

fungsional tertentu agar bihun yang dihasilkan mempunyai karakteristik yang 

baik. Menurut Lii and Chang (1981) dalam Herawati (2009), pati yang ideal 

sebagai bahan baku bihun/soun adalah pati dengan kandungan amilosa yang 

tinggi, swelling (pembengkakan granula) dan kelarutan terbatas serta mempunyai 

profil gelatinisasi tipe C.  

Untuk dapat mengetahui potensi tepung uwi dan pati sagu sebagai bahan 

baku bihun perlu dilakukan evaluasi terhadap sifat-sifat yang dibutuhkan untuk 

produksi bihun. Pati dengan amilosa yang tinggi cenderung mudah mengalami 

retrogradasi dan mempunyai penampakan pasta yang lebih opaque seperti 



halnya pati beras dan pati jagung (Wattanachant et al., 2002). Walaupun pati 

sagu mengandung amilosa yang cukup tinggi, pasta pati sagu cenderung kurang 

mudah mengalami retrogradasi dan mempunyai penampakan pasta yang lebih 

transparan (Purwani et al., 2006). Sedangkan pada tepung uwi, gel yang 

terbentuk cenderung mengalami retrogradasi yang tinggi dan menjadi opaque 

(Indrastuti, 2012). Kecepatan pati untuk mengalami retrogradasi dibutuhkan 

untuk pembentukan tekstur bihun pada saat bihun mengalami pendinginan. 

Retrogradasi pati turut bertanggung jawab terhadap tingkat kekerasan 

penampakan bihun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III   METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa 

Proses Pangan dan Hasil Pertanian, Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan 

dan Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya, 

Malang. Penelitian dimulai pada bulan Februari 2013 sampai Juli 2013. 

 
3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Bahan 

Umbi uwi (Dioscorea alata) diperoleh dari Pasar Legi Blitar dengan berat 

kurang lebih 1 kg/umbi dengan umur kurang lebih 9 – 10 bulan. Pati sagu 

komersial yang didapat dari toko Prima Rasa Malang, Beras cap Tani yang 

didapatkan di Pasar Besar Malang. Akuades, STPP, kertas saring kasar dan 

halus, larutan iod, larutan PE, etanol, alkohol 10% dan 95%, HCL 25%, NaOH 

45%, H2SO4, K2SO4 10%, larutan nelson a dan b, amilosa murni, asam sitrat dan 

bubuk karaginan yang didapatkan dari toko kimia Makmur Sejati Malang. 

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan meliputi, baskom, erlenmeyer 250 ml, erlenmeyer 

100 ml, gelas ukur 100 ml, pipet tetes, pipet ukur 1 ml, pipet ukur 10 ml, gelas 

beaker 500 ml, gelas beaker 250 ml, labu ukur 100 ml, labu ukur 500 ml, tabung 

reaksi, thermometer, spatula, cawan petri, talenan, wadah, bola hisap, crusch 

porselin, corong, wadah plastik, blender, ayakan 80 mesh, kompor, pengering 

kabinet, viskometer elcometer 2300 RV, timbangan analitik, vortex, mufle 

furnace, oilbath, sentifuse, tube sentrifuse, hot plate dan oven listrik. 

3.3 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 1 

faktor, yaitu penambahan karaginan (b/b total tepung) ke dalam campuran 

tepung uwi dan pati sagu (80% : 20%) dan STPP 0,3 % (b/b total tepung) yang 

terdiri dari 7 level serta dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali ulangan, 

sehingga diperoleh 21 satuan percobaan dengan kombinasi perlakuan sebagai 

berikut : 



Campuran tepung uwi : sagu (80 : 20) dan STPP dinotasikan sebagai (M) dan 

konsentrasi karaginan dinotasikan sebagai (K). 

 MK0 = tepung uwi : sagu (80 : 20) + STPP 0,3% + 0 % karaginan 

MK1 = tepung uwi : sagu (80 : 20) + STPP 0,3% + 0,5% karaginan  

MK2 = tepung uwi : sagu (80 : 20) + STPP 0,3% + 0,6% karaginan  

MK3 = tepung uwi : sagu (80 : 20) + STPP 0,3% + 0,7% karaginan  

MK4 = tepung uwi : sagu (80 : 20) + STPP 0,3% + 0,8% karaginan  

MK5 = tepung uwi : sagu (80 : 20) + STPP 0,3% + 0,9% karaginan  

MK6 = tepung uwi : sagu (80 : 20) + STPP 0,3% + 1% karaginan  

 

3.4 Pelaksaan Penelitian 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

a. Penentuan pemilihan formulasi proporsi tepung uwi dan pati sagu 

Proporsi tepung uwi dan pati sagu yang digunakan didasarkan pada sifat 

fungsional dari kedua jenis tepung tersebut. Pati dari tepung uwi memiliki sifat 

yang lebih stabil terhadap proses pemanasan dan pengadukan, dengan kata lain 

dapat mempertahankan atau sampai meningkatkan viskositasnya pada saat 

pemanasan serta memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mengalami 

retrogradasi. Sedangkan pati sagu memiliki viskositas yang cukup tinggi, akan 

tetapi pati dari pati sagu tidak bisa mempertahankan viskositas pada saat 

pemanasan atau dengan kata lain tidak bisa mempertahankan kestabilan 

viskositasnya saat dikenai perlakuan pemanasan dan pengadukan.  

Pada penelitian pendahuluan, proporsi antara tepung uwi : pati sagu yang 

digunakan pada awalnya sebesar (100 : 0) ; (90 : 10) dan (80 : 20). Proporsi 

tersebut didasarkan bahwa tepung uwi memiliki stabilitas yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan pati sagu, maka dari itu proporsi tepung uwi lebih banyak 

daripada pati sagu.  

Hasil penelitian pendahuluan dengan perbandingan tepung uwi : pati 

sagu (100 : 0) adonan yang didapat terlalu kental dan liat, sehingga akan 

mempersulit proses pembentukan untaian bihun. Begitu juga pada (90 : 10), 

pembentukan untaian bihun juga sedikit sulit. Sedangkan pada proporsi (80 : 20) 

adonan yang didapat lebih mudah diaduk dan mudah dalam pembentukan 

untaian bihun dan bihun yang dihasilkan tidak mudah putus. Maka dari itu 

dipilihlah proporsi (80 : 20).  



b. Penentuan penambahan Karaginan 

Penambahan karaginan pada penelitian ini sebesar 0%, 0,5% ; 0,6% ; 

0,7% ; 0,8% ; 0,9% dan 1% dari total tepung yang digunakan. Tahap ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan karaginan terhadap 

karakteristik pasta dari adonan bahan baku. 

  
3.4.2 Prosedur Pembuatan Tepung Uwi 

Umbi uwi dicuci terlebih dahulu, kemudian dikupas dan diiris dengan 

ketebalan 1 – 2 mm  setelah itu chips direndam kedalam larutan asam sitrat 0,1%  

(1 g ke dalam 1 L air) selama 10 menit. Setelah itu dilakukan proses pengeringan 

pada suhu 60°C selama 5 – 6 jam. Setelah diperoleh chips  uwi kering, kemudian 

dihaluskan dengan menggunakan blender kemudian diayak dengan ayakan  80 

mesh.  

 

3.4.3 Analisa Sifat Kimia dan Fungsional Tepung Uwi dan Pati sagu 

1. Analisa pati (Metode Hidrolisa Asam) (AOAC,1990)  

2. Analisa serat kasar (AOAC,1990) 

3. Analisa  kadar  air  (Metode Thermogravimetri)  (AOAC, 1990)  

4. Analisa swelling power dan kelarutan (Modifikasi Li dan Yeh, 2001)  

5. Analisa kadar amilosa (Metode spektrofotometri, AOAC, 1990)  

6. Analisa viskositas panas, hoding dan dingin (modifikasi Subagio, 2006)  

7. Analisa kadar abu 

 

3.4.4 Analisa Pengaruh Penambahan Karaginan Terhadap Karakteristik 

Pasta Bahan Baku  

Pengaruh penambahan karaginan terhadap bahan baku bihun dilakukan 

dengan melakukan analisis terhadap ketahanan pati akibat perlakuan panas dan 

gesekan. Karaginan yang digunakan berkisar 0,5% - 1% dari total tepung yang 

digunakan. Karaginan ditambahakan pada campuran bahan baku (tepung uwi, 

pati sagu dan STPP) dan dianalisa viskositas panas pada suhu sekitar 93oC - 95 

oC, viskositas holding pada suhu sekitar 93oC - 95oC yang dipertahankan selama 

10 menit, viskositas dingin yaitu pada suhu ± 50oC, swelling power serta 

kelarutan. Pada pengukuran viskositas, STPP 0,3% (b/b), dan % karaginan 

sesuai perlakuan (b/b) ditambahkan 200 ml aquades, kemudian campuran 

tepung uwi dan sagu (80:20) ditambahkan sampai total sampel yang dianalisa 

sebanyak 20 g, sehingga terbentuk suspensi sampel 10% (b/v). Pada 



pengukuran swelling power dan kelarutan, STPP 0,3% (b/b dari total tepung 

yang digunakan) ditambahkan % karaginan sesuai perlakuan (b/b dari total 

tepung yang digunakan) kemudian ditambahkan 50 ml aquades dan ditambah 

campuran tepung sagu : pati sagu (80:20) hingga total sampel yang dianalisa 

sebanyak 5 g sehingga terbentuk suspensi sampel 10% (b/v). Campuran bahan 

dihomogenkan perlahan-lahan kemudian diambil 10 ml dan dimasukkan dalam 

tabung sentrifuse. 

Karakteristik pasta hasil analisa kemudian dibandingkan dengan 

karakteristik pasta tepung beras, untuk mengetahui perlakuan mana yang 

mendekati dengan karakteristik pasta tepung beras yang merupakan bahan baku 

umum dalam pembuatan bihun.   

 

3.4.6 Skema Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Analisa Data 

Data hasil pengamatan dianalisa dengan analisis ragam (ANOVA) 

menggunakan  Microsoft Excel. Apabila dari hasil uji terdapat perbedaan maka 

dilanjutkan dengan uji DMRT dengan taraf 5% untuk melihat beda antar 

perlakuan.  
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

3.6.1 Pembuatan Tepung Uwi 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Tepung Uwi (Modifikasi Arini, 2012) 
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3.6.2 Pembuatan Tepung Beras 

 

 

 

Diayak dan disosoh sampai bersih 

 

Direndam dengan air selama 4 jam (4:1) 

 
Ditiriskan 

 
Digiling 

 

Diayak 80 mesh 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Tepung Beras (Kemal, 2001) 
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3.6.3 Analisa Pengaruh Karaginan Terhadap Karakteristik Pasta Bahan 

Baku Bihun 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Analisa Pengaruh Karaginan Terhadap Karakteristik 

Pasta Bahan Baku Bihun 
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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Karakteristik bahan baku utama pembuatan bihun pada penelitian ini 

berupa tepung uwi dan pati sagu yang disajikan dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Karakteristik Tepung Uwi dan Pati Sagu Dibandingkan Dengan 

Literatur 

 
Parameter 

Tepung uwi Pati Sagu 
Hasil 

analisa 
Literatur Hasil 

analisa 
Literatur 

Kadar air ( %) 

Kadar abu ( %) 

Pati ( %) 

Amilosa ( %) 

Serat kasar ( %) 

6,80 

3,80 

72,75 

25,09 

2,97 

5,21 – 15,15 a 

2,87 – 3,81 b 

62,94 – 74,37 a 

26,67 – 33,28 a 

3,96 c 

12,80 

0,20 

80,60 

36,12 

1,2 

14,01 d 

0,18 d 

81 e 

34,15 d 

0,62 d 

Keterangan :  a Adegunwa et al. (2011) dalam Indrastuti (2012) 

 b Richana & titi (2004) 
  d Purwani et al. (2006) 

  e Haryanto & Pangloli (1992)  

Komponen yang paling dominan di dalam tepung uwi dan pati sagu 

adalah pati yaitu sebesar 72,75 % dan 80,60 %. Menurut hasil penelitian 

Adegunwa et al. (2011) dalam Indrastuti (2012), kandungan pati dalam tepung 

uwi (Dioscorea alata) berkisar antara 62,94 % - 74,37 %  bergantung dari usia 

panen, spesies, kondisi lingkungan serta cara pemeliharaan. Standar mutu kadar 

pati pada industri besar dan kecil dari pati sagu menurut Haryanto (1992) 

sebesar 81 %. Dengan demikian kadar pati dari kedua tepung bahan baku yang 

dihasilkan dari hasil analisa telah sesuai dengan literatur. 

Berdasarkan hasil analisa, tepung uwi mengandung kadar air sebesar 

6,80 % dan pati sagu sebesar 12,80 %. Menurut Adegunwa et al. (2011) dalam 

Indrastuti (2012), kadar air umbi uwi yang sudah ditepungkan berkisar antara 

5,21 % - 15,15 %. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Hsu et al. (2003) yang 

dikutip oleh Indrastuti (2012) bahwa kadar air tepung uwi berkisar antara 0,60 % - 

7,33 %. Sedangkan pada pati sagu kadar air yang diperoleh dari hasil analisa 

sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan literatur yaitu sebesar 14,01 %. 

Hal ini mungkin dikarenakan perbedaan cara pengeringan dan jenis sagu yang 

digunakan. Pati sagu yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pati sagu 

komersial yang tentunya sudah mengalami perlakuan sesuai standar mutu 



industri. Dengan tingkat kadar air yang cukup rendah, tepung uwi tergolong 

bahan baku yang tidak mudah rusak dan dapat disimpan dengan waktu yang 

cukup lama. 

Kadar abu tepung uwi dari hasil analisa sebesar 3,80 % dan sebanding 

dengan hasil penelitian Richana & Titi (2004), yaitu sebesar 2,87 % - 3,81 %. 

Hasil ini lebih besar dari yang dilaporkan oleh Arini (2012) sebesar 2,63 %. 

Perbedaan kadar abu tergantung pada kondisi tanah dan umur panen. Pada pati 

sagu kadar abu hasil analisa sebesar 0,2 % sedangkan pada literatur sebesar 

0,18 %, perbedaan antara hasil analisa dan literatur terpaut sangat kecil, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar abu hasil analisa telah sesuai dengan 

literatur 

Kandungan amilosa merupakan salah satu parameter penting dalam 

pembuatan bihun. Bihun dengan kualitas yang baik dapat dihasilkan dari tepung 

dengan kandungan amilosa yang tinggi. Amilosa yang terkandung dalam tepung 

uwi menurut hasil analisa sebesar 25,09 % sedikit lebih kecil jika dibandingkan 

dengan hasil penelitian Adegunwa et al. (2011) dalam Indrastuti (2012) yang 

berkisar 26,67 % – 33,28 %. Pati sagu mengandung amilosa yang lebih tinggi 

yaitu sebesar 36,12 %. Purwani et al. (2006) melaporkan bahwa pati sagu 

mengandung amilosa sebesar 34,15 %. Perbedaan hasil analisa dengan literatur 

tidak terlalu jauh, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil analisa telah 

sesuai dengan literatur. Kandungan amilosa yang cukup tinggi pada tepung uwi 

dan pati sagu memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai bahan baku bihun. 

Kadar serat kasar yang dihasilkan dari analisa sedikit berbeda jika 

dibandingkan dengan literatur. Dari hasil analisa didapatkan kadar serat kasar 

tepung uwi sebesar 2,97 % sedangkan literatur sebesar 3,96 %. Hal ini dapat 

dikarenakan berbedanya perlakuan dalam pembuatan tepung, umur panen dan 

karakteristik umbi uwi yang digunakan. Pada pati sagu, serat kasar hasil analisa 

sebesar 1,2 % sedangkan menurut literatur hanya sebesar 0,62 %. Lebih 

tingginya hasil analisa dimungkinkan karena perbedaan varietas sagu yang 

digunakan dan proses pengolahan pembuatan tepung yang berbeda karena pati 

sagu yang digunakan merupakan pati sagu komersial. 

 

 

 



4.2 Karakteristik Tepung dan Campuran Bahan Baku 

4.2.1 Karakteristik Viskositas Pasta 

Dalam pembuatan bihun berbasis uwi ini ditambahkan bahan tambahan 

pangan berupa sodium trypholiposphat (STPP) yang bertujuan untuk membantu 

memperbaiki kualitas tekstur dan kekenyalan dari bihun yang akan dihasilkan. 

Karakteristik viskositas pasta tepung dan campuran bahan baku dapat diamati 

dengan cara mengukur nilai viskositas, yaitu viskositas panas (Vp) pada suhu 93 

- 95oC, viskositas holding (Vh) pada suhu 93 - 95oC yang dipertahankan selama 

10 menit serta viskositas dingin atau akhir (Va) pada suhu 50oC ± 2oC. Viskositas 

breakdown dapat dihitung jika selama holding terjadi penurunan viskositas, 

nilainya adalah selisih antara viskositas panas (Vp) dengan viskositas holding 

(Vh). Semakin besar nilai viskositas breakdown menunjukkan bahwa granula-

granula tepung yang telah membengkak secara keseluruhan bersifat rapuh dan 

tidak tahan terhadap proses pemanasan berkelanjutan dan gesekan. Semakin 

rendah breakdown viscosity maka pati semakin stabil pada kondisi panas 

berlanjut dan tahan terhadap perlakuan gaya mekanis (shear). (Pukkhahuta et 

al., 2008). 

Karakteristik viskositas pasta tepung uwi, sagu, campuran tepung uwi dan 

sagu serta adanya tambahan STPP dalam campuran tepung tersebut disajikan 

dalam Gambar 4.1. Kedua jenis tepung ini menunjukkan karakteristik viskositas 

pasta yang berbeda, sehingga ketika dilakukan pencampuran terhadap 

keduanya maka akan diperoleh karakteristik viskositas pasta yang berbeda pula. 

 

Gambar 4.1 Karakteristik Pasta Tepung Uwi, Pati Sagu dan Campurannya 
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Karakteristik pasta tepung uwi menunjukkan perbedaan mendasar 

dengan pati sagu. Pada Gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa viskositas pasta 

tepung uwi tidak mengalami penurunan atau breakdown pada saat holding. 

Viskositas dingin/ akhir dari tepung uwi juga lebih tinggi daripada pati sagu. 

Sedangkan pada pati sagu, memiliki viskositas panas yang lebih tinggi daripada 

tepung uwi, akan tetapi pada saat pemanasan 10 menit (viskositas holding) 

mengalami penurunan tajam yang terlihat jelas pada Gambar 4.1. 

Yang menarik pencampuran tepung uwi dan sagu menurunkan viskositas 

panas dan viskositas dingin tetapi sama halnya dengan karakteristik pasta 

tepung uwi yang tidak mengalami penurunan viskositas holding. Penambahan 

STPP sebanyak 0,3 % (b/b total tepung) dalam campuran tepung hanya sedikit 

meningkatkan viskositas. Karakteristik pasta bahan baku dapat dilihat dalam 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Karakteristik Pasta Tepung Uwi, Pati Sagu dan Campurannya 

 
Bahan 

 

 
Vp (c.Ps) 

 

 
Vh (c.Ps) 

 

 
Vb (c.Ps) 

 

 
Vd (c.Ps) 

Tepung uwi 

Pati sagu 

U 80 % + S 20 % 

U 80 % + S 20 % + 

STPP 0,3 % (b/b) 

4534 

6829 

1089 

 

1199 

4701 

1781 

1164 

 

1273 

- 

5048 

- 

 

- 

8377 

7166 

4320 

 

4426 

Keterangan : U = Tepung Uwi ; S =Pati  sagu 
Vp = Viskositas panas ; Vh = Viskositas holding ; Vb = Viskositas 
breakdown ; Vd = Viskositas dingin 

Viskositas panas tepung uwi lebih rendah yaitu 4534 c.Ps daripada pati 

sagu yang sebesar 6829 c.Ps. Hal ini disebabkan granula pati sagu lebih besar 

daripada granula pati uwi. Granula pati sagu memiliki diameter sel berkisar 

antara 40 – 50 µm (Flach, 1997), sedangkan granula pati uwi berukuran 8 – 10 

µm (Jayakodi et al., 2009). Granula pati yang lebih besar mempunyai ikatan 

hidrogen intermolekuler yang lebih mudah putus selama pemanasan sehingga 

granula pati tersebut lebih mudah mengembang bila dibandingkan dengan 

granula pati yang lebih kecil (Wattanachant et al., 2002). Tranth and Srirot (2007) 

juga melaporkan bahwa semakin besar ukuran granula maka semakin tinggi 

viskositas puncak. 

Kemampuan mempertahankan nilai viskositas panas yang dimiliki suatu 

pasta merupakan ukuran daya tahannya terhadap pemanasan berkelanjutan dan 

gaya mekanis (shear). Viskositas holding tepung uwi (4701 c.Ps) lebih besar 



daripada pati sagu (1781 c.Ps). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terjadi penurunan viskositas pada pati sagu dari 6829 c.Ps menjadi 1781 c.Ps. 

Sedangkan pada tepung uwi mengalami kenaikan viskositas dari 4534 c.Ps 

menjadi 4701 c.Ps. 

Fenomena cenderung meningkatnya viskositas pasta tepung uwi ini, 

berbeda dengan tepung umbi-umbi lainnya yang pada umumnya mengalami 

penurunan akibat perlakuan panas dan pengadukan. Semakin meningkatnya 

viskositas pasta tepung uwi ini diduga akibat struktur granula tepung uwi yang 

stabil. Menurut Hoover (2001) dan Baah (2009), spesies Dioscorea (alata, 

rotundata, dumetorum, esculenta dan abyssinia) memiliki viskositas dan stabilitas 

termal yang tinggi dan tidak memiliki viskositas puncak karena ikatan yang kuat 

di dalam granula. Ikatan yang kuat pada granula pati menyebabkan granula tidak 

mudah pecah saat dipertahankan pada suhu 95oC dan mengalami pengadukan.  

Berbeda halnya dengan pati sagu. Viskositas mengalami penurunan yang 

sangat tajam (breakdown), yaitu sebesar 5048 c.Ps (Tabel 4.2).  sedangkan 

pada tepung uwi tidak ditemukan breakdown. Hal ini mungkin dikarenakan 

kurang stabilnya struktur pati sagu serta besarnya ukuran granula dari pati sagu. 

Ikatan hidrogen intermolekuler yang lemah membuat ikatan antar granula pati 

selama pemanasan lebih mudah putus serta lebih mudah mengembang 

sehingga granula pati lebih mudah pecah dan amilosa keluar (leaching) dan 

viskositas menjadi menurun. (Wattanachant et al., 2002). 

Baah (2009) melaporkan bahwa pasta pati uwi mempunyai tingkat 

retrogradasi yang tinggi selama pendinginan dan meningkatkan viskositas akhir 

selama pendinginan. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat hubungan antara 

sistem pati-air dan mempunyai kemampuan untuk kembali mengkristal, sehingga 

viskositas semakin tinggi selama pendinginan. Dari hasil analisa memang terlihat 

viskositas pasta dingin tepung uwi lebih besar daripada pati sagu (Tabel 4.2). 

Rendahnya viskositas breakdown ini diperkirakan berkaitan dengan karakteristik 

granula tepung uwi yang kecil sehingga ikatan antar granula menjadi lebih kuat 

serta adanya lendir kental yang terdiri dari glikoprotein dan polisakarida larut air 

(PLA) yang dapat bersifat sebagai hidrokoloid sehingga mampu mengurangi 

terjadinya breakdown. 

Data viskositas pasta yang cenderung tidak menunjukkan viskositas 

puncak, mampu mempertahankan kestabilan pati terhadap panas bahkan 

cenderung mengalami kenaikan viskositas serta viskositas dingin yang tinggi, 



tepung uwi mendekati karakteristik gelatinisasi pasta tipe C (Chen et al., 2003). 

Menurut mereka tepung dengan karakteristik gelatinisasi tipe C mempunyai 

kecenderungan retrogradasi yang tinggi. Tepung dengan tipe seperti ini sesuai 

untuk bahan baku bihun dan rice paper (Herawati, 2009).  

Sebaliknya pati sagu memiliki viskositas panas yang sangat tinggi tetapi 

mengalami penurunan viskositas yang tajam selama holding. Chen et al., (2003) 

menjelaskan bahwa pati dengan sifat demikian digolongkan dalam gelatinisasi 

tipe A, dimana pati mempunyai viskositas panas yang tinggi tetapi mengalami 

penurunan yang sangat tajam selama pemanasan dan pengadukan berlanjut 

(Tabel 4.2). Pati sagu mempunyai nilai breakdown yang besar yaitu 5048 c.Ps. 

Karakteristik gelatinisasi pati sagu ini menyerupai karakteristik gelatinisasi pati 

umbi-umbian (tapioka, kentang, ubi jalar dan garut) dan waxy cereal (waxy corn 

dan waxy barley) (Wattanachant et al., 2002). 

Tepung uwi dan pati sagu yang dicampur dengan perbandingan 80 : 20 

menunjukkan penurunan karakteristik viskositas panas, holding, dan dingin jika 

dibandingkan dengan tepung uwi atau sagu saja. Viskositas tepung uwi lebih 

tinggi dibandingkan dengan viskositas tepung campuran (uwi 80 : sagu 20), 

karena selain pati tepung uwi juga mengandung komponen non pati yang lebih 

menyerap air. Menurut Yeh et al. (2009) umbi uwi mengandung lendir yang terdiri 

dari mannan-protein sebesar 5 % yang berpengaruh pada sifat fisikokimia. Lendir 

mengikat air dan dapat menghambat pembengkakan granula pati sehingga dapat 

menaikkan suhu gelatinisai. Adanya komponen non pati yang lebih menyerap air 

ini akan membuat komponen pati dari tepung uwi kurang sempurna mengalami 

gelatinisasi. 

 Penurunan karakteristik viskositas panas, holding dan dingin pada 

campuran tepung uwi dan pati sagu (80:20) jika dibandingkan dengan hanya 

tepung uwi atau pati sagu saja mungkin dikarenakan adanya viskositas 

breakdown yang cukup tinggi dari pati sagu sedangkan pada tepung uwi tidak 

didapatkan viskositas breakdown. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan 

nilai viskositas karena sampel yang diukur menjadi lebih encer atau cair. Selain 

itu, adanya pati sagu juga akan membuat penyerapan air dari komponen pati uwi 

lebih sedikit. Fenomena yang sama juga dilaporkan Indrastuti (2012) yang 

mencampurkan tapung uwi dengan pati ubi kayu, dimana viskositas uwi yang 

ditambahkan pati ubi kayu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

viskositas uwi tanpa tambahan pati ubi kayu. Akan tetapi karakteristik viskositas 



pasta campuran tepung ini sama dengan karakteristik viskositas pasta tepung 

uwi, dimana tidak mengalami penurunan viskositas selama pemanasan berlanjut. 

Hal ini dikarenakan proporsi penambahan pati sagu hanya 20 % saja sehingga 

tidak banyak merubah karakteristik viskositas pasta dari tepung uwi yang 

proporsinya lebih banyak yaitu 80 %. 

Penambahan STPP dalam campuran tepung uwi dan sagu sedikit 

mempengaruhi nilai viskositas pasta panas, holding, dan dingin. Terjadi kenaikan 

viskositas pada campuran tepung uwi dan sagu yang ditambahkan dengan STPP 

meskipun hanya sedikit. Terjadinya peningkatan viskositas karena hadirnya 

STPP dalam campuran tepung dimungkinkan oleh adanya gugus posfat dalam 

suspensi campuran tepung tersebut.  

STPP merupakan garam basa yang mengandung gugus posfat dan 

sering digunakan sebagai bahan untuk memodifikasi pati secara kimia dengan 

menghasilkan ikatan silang. Gugus posfat ini akan bereaksi dengan gugus –OH 

pada struktur amilosa dan amilopektin sehingga dapat membentuk ikatan silang 

atau jembatan yang menghubungkan satu molekul pati dengan molekul pati 

lainnya, sehingga integritas granula pati semakin kuat. Oleh karena itu, pada 

saat suspensi tepung dipanaskan, kapasitas hidrasi granula pati makin besar dan 

viskositas puncak meningkat (Raina et al., 2006). Munarso et al., (2004) juga 

menyatakan bahwa penggunaan STPP sebagai bahan untuk memodifikasi pati 

dengan ikatan silang dapat meningkatkan viskositas panas dan dingin dari pati 

beras. Meskipun pada perlakuan ini tidak dilakukan modifikasi pati karena tidak 

adanya perendaman, STTP yang ditambahkan ini sudah mampu berinteraksi 

dengan granula pati dari pati sagu dan tepung uwi walaupun hanya sedikit. 

Selain dapat membantu memperkuat integritas granula pati, STPP juga 

berpengaruh dalam membantu memperbaiki sifat tekstur dari bihun, seperti 

meningkatkkan kekenyalan dan mengurangi hilangnya padatan saat pemasakan  

(Ramadhan, 2009).   

 

4.2.2 Swelling Power dan Kelarutan 

Kelarutan merupakan berat tepung terlarut dan dapat diukur dengan cara 

mengeringkan dan menimbang sejumlah supernatan. Swelling power merupakan 

kenaikan volume dan berat maksimum pati selama mengalami pengembangan di 

dalam air (Baah, 2009). Swelling terjadi jika pati pada keadaan berlebihan air dan 

suhu suspensi pati menigkat di atas rentang tertentu, ikatan hidrogen molekul 



terganggu, molekul air akan terikat dengan gugus hidroksil pada amilosa dan 

amilopektin, maka granula pati semakin membesar. Mekanisme pengembangan 

tersebut disebabkan ikatan-ikatan hidrogen yang menghubungkan molekul-

molekul amilosa dan amilopektin semakin melemah dengan meningkatnya suhu 

pemanasan, sehingga mengganggu kekompakan granula pati. Peningkatan suhu 

menyebabkan molekul-molekul air memiliki energi kinetik yang lebih tinggi 

sehingga dengan mudah berpenetrasi kie dalam granula pati (Hoover, 2001). 

Swelling power dan kelarutan tepung uwi, sagu, campuran tepung uwi 

dan sagu serta adanya tambahan STPP dalam campuran tepung disajikan dalam 

Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Swelling Power dan Kelarutan Tepung dan Campuran Bahan Baku 
 

Bahan 
 
Swelling power (g/g) 

 

 
Kelarutan ( %) 

 
Tepung uwi 

Pati sagu 

U 80 % + S 20 % 

U 80 % + S 20 % + 

STPP 0,3 % (b/b) 

9,72 

10,32 

8,93 

 

8,65 

2,32 

1,76 

3,89 

 

3,26 

Keterangan : U = Tepung Uwi ; S = Pati sagu 

 
Swelling power tepung uwi sebesar 9,72 (g/g), nilai ini sesuai dengan 

penelitian Baah (2009) yang melaporkan rerata swelling power tepung uwi dari 

beberapa varietas yaitu sebesar 9,9 (g/g). Sedangkan pati sagu memiliki tingkat 

swelling power yang lebih besar yaitu 10,32 (g/g), nilai ini juga sesuai dengan 

Nadiha et al. (2010) yang menjelaskan bahwa swelling power pati sagu asli 

sebesar 10,9 ± 0,8 (g/g). Dengan demikian data diatas menunjukkan bahwa 

swelling power pati sagu lebih rendah daripada tepung uwi. Hoover (2001) dan 

Baah (2009) menjelaskan bahwa tepung dengan kadar amilosa yang tinggi 

dikaitkan dengan swelling power yang rendah karena ikatan molekul amilosanya 

lebih kuat sehingga air sulit untuk masuk ke dalam granula pati.  

Tepung uwi mengandung amilosa sebesar 25,09 % sedangkan pati sagu 

sebesar 36,12 %. Jika dilihat dari kandungan amilosa pati sagu yang lebih tinggi 

daripada tepung uwi maka seharusnya swelling power tepung uwi lebih tinggi 

daripada pati sagu. Hal ini dapat terjadi dimungkinkan karena tepung uwi juga 

banyak mengandung komponen non pati salah satunya adalah lendir yang dapat 

menghambat penyerapan air oleh granula pati sehingga granula pati uwi tidak 

mengembang dengan sempurna. Lendir memiliki gugus hidroksil dalam jumlah 



yang tinggi, sehingga dapat mengikat air dalam jumlah yang besar (Aprianita 

2010 dalam Indrastuti 2012). Lendir mengikat air yang tersedia sehingga 

mengurangi ketersediaan air untuk pati, dengan demikian mengurangi air yang 

dapat diikat dengan ikatan hidrogen pada daerah amorf dari granula pati, 

sehingga membatasi swelling power dari tepung uwi.  

Adanya komponen non pati yang mengikat air dalam tepung uwi juga 

dapat dilihat dari tingkat kelarutan tepung uwi yang lebih besar dibanding pati 

sagu yaitu 2,32 % sedangkan pati sagu hanya 1,76 %. Tingginya kelarutan 

tepung uwi dikarenakan komponen non pati seperti lendir dan serat larut air ikut 

terlalut dalam air saat pemisahan hasil sentrifuse. Selain itu rendahnya sweliing 

power dari beberapa varietas Dioscorea alata mungkin dikarenakan kuatnya 

ikatan antar granula (Baah, 2009). 

Pada campuran tepung uwi dan pati sagu terjadi penurunan sweliing 

power dan peningkatan kelarutan jika dibandingkan dengan tepung tanpa 

pencampuran. Penurunan swelling power pada campuran tepung tersebut 

dimungkinkan lebih dikarenakan persaingan untuk mendapatkan air. Menurut 

Yeh et al. (2009) umbi uwi mengandung lendir yang terdiri dari mannan-protein 

sebesar 5 % yang berpengaruh pada sifat fisikokimia. Lendir mengikat air dan 

dapat menghambat pembengkakan granula pati. Adanya komponen non pati 

yang lebih menyerap air ini akan membuat komponen pati dari tepung uwi kurang 

sempurna mengalami pembengkakan. Selain itu, hadirnya pati sagu juga akan 

membuat penyerapan air dari komponen pati menjadi terbatas. Hal ini juga 

terlihat dari menurunnya viskositas panas dari campuran tepung jika 

dibandingkan dengan tepung yang tidak dicampur. Viskositas panas 

menunjukkan kemampuan penyerapan air oleh granula pati. Pati yang 

mempunyai kemampuan penyerapan air yang tinggi akan mengalami 

pembengkakan (swelling) yang tinggi pula dan berakibat pada tingginya 

viskositas panas pasta (Herawati, 2009).  

Perubahan kelarutan pada umumnya cenderung sama dengan swelling 

power, sehingga pati dengan swelling power tinggi mempunyai kelarutan pasta 

pati yang tinggi pula seperti yang dijelaskan oleh Herawati (2009). Data kelarutan 

campuran tepung mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tepung tanpa 

pencampuran sedangkan swelling power mengalami kenaikan, hal ini diduga 

pada tepung campuran ada banyak pati yang belum tergelatinisasi atau 



mengembang yang terlarut dalam air serta adanya lendir dan serat larut air dari 

tepung uwi dan pati sagu ikut terhitung sebagai persen kelarutan.  

Penambahan STPP menurunkan tingkat swelling power pada campuran 

tepung uwi dan sagu. Hal ini diduga dengan adanya penambahan STPP terjadi 

sedikit ikatan silang, dimana gugus posfat dari STPP akan bereaksi dengan 

gugus –OH pada struktur amilosa dan amilopektin sehingga dapat membentuk 

ikatan silang atau jembatan yang menghubungkan satu molekul pati dengan 

molekul pati lainnya, dan membuat integritas granula pati semakin kuat yang 

ditandai dengan kecilnya tingkat pengembangan (swelling). Raina et al. (2009) 

juga menjelaskan bahwa pati yang termodifikasi ikatan silang dapat 

menghasilkan pati dengan swelling power dan kelarutan yang kecil dimana hal ini 

akan membuat pati lebih tahan terhadap medium asam dan panas sehingga 

tidak mudah pecah saat pemanasan. Hal serupa juga dijelaskan oleh Omojola et 

al. (2012) adanya ikatan silang dari STPP menurunkan sweling power dan 

kelarutan dari pati kacang kola. 

 

4.3 Korelasi Viskositas Panas dengan Swelling Power  

Viskositas panas menunjukkan kemampuan menunjukkan penyerapan air 

oleh granula pati (Herawati, 2009). Pati yang mempunyai kemampuan 

penyerapan air tinggi akan mengalami pembengkakan yang tinggi pula dan 

berakibat pada tingginya viskositas panas pasta. Hal ini menunjukkan keterkaitan 

antara parameter swelling power dengan viskositas panas pasta.  

Tabel 4.4 Nilai Swelling power dan Viskositas panas Tepung Uwi, Pati Sagu dan 
Campurannya 

Bahan Sweliing power Viskositas panas 

Tepung uwi 

Pati sagu 

U 80 % + S 20 % 

U 80 % + S 20 % + 

STPP 0,3 % (b/b) 

9,72 

10,32 

8,93 

 

8,65 

4534 

6829 

1089 

 

1199 

 
Terdapat korelasi yang erat antara swelling power dengan viskositas 

panas (R2 = 0,97 ; Lampiran 2), dimana pati dengan swelling volume tinggi 

memiliki viskositas puncak yang tinggi pula.  

Kemampuan tepung untuk mengembang dipengaruhi oleh kadar 

amilosa dan ukuran granulanya. Kadar amilosa yang tinggi dikaitkan dengan 



rendahnya tingkat pengembangan granula pati yang dikarenakan kuatnya 

jaringan ikatan internal dalam granula karena banyaknya molekul amilosa (Baah, 

2009). Granula pati yang lebih besar ikatan hidrogen intermolekulernya lebih 

mudah putus selama pemanasan sehingga lebih mudah mengembang bila 

dibandingkan dengan granula pati yang lebih kecil (Wattanachant et al., 2002). 

Tranth and Srirot (2007) juga melaporkan bahwa semakin besar ukuran granula 

maka semakin tinggi viskositas puncak. Dioscorea alata memiliki nilai swelling 

power yang rendah, ini lebih dikarenakan kuatnya kecilnya ukuran granula 

sehingga membuat ikatan antar granula dalam pati menjadi lebih kuat. 

 

4.4 Pengaruh Penambahan Karaginan Terhadap Viskositas Pasta, Swelling 

Power dan Kelarutan 

4.4.1 Karakteristik Viskositas Pasta 

Karakteristik viskositas pasta campuran tepung uwi, sagu dan STPP yang 

ditambah dengan karaginan konsentrasi 0,5 % – 1 %, secara umum mengalami 

peningkatan viskositas baik panas, holding dan dingin. Ditambahnya hidrokoloid 

pada bahan baku pembuatan bihun uwi ini bertujuan untuk menambah kestabilan 

sistem pati dari campuran tepung uwi dan sagu serta memperbaiki tekstur bihun 

yang akan terbentuk. 

Karakteristik viskositas pasta dari campuran bahan baku bihun yang 

ditambah karaginan tidak mengalami penurunan viskositas holding, bahkan 

cenderung mengalami peningkatan viskositas. Hal ini sesuai dengan literatur 

bahwa hidrokoloid akan meningkatkan viskositas panas, memperkuat kestabilan 

pati terhadap gesekan dan pemanasan berlanjut serta meningkatkan viskositas 

dingin (Leite et al., 2012; Lee et al., 2001; Babic et al., 2006; Song et al., 2006). 

Tidak ditemukannya penurunan viskositas selama holding viscosity pada 

campuran bahan baku bihun ini dikarenakan proporsi bahan baku yang paling 

banyak digunakan adalah tepung uwi, dimana berdasarkan hasil analisa memiliki 

kestabilan pati yang kuat sehingga selama holding viscosity tidak mengalami 

penurunan/ breakdown bahkan cenderung meningkat. 

 

 Viskositas Panas 

Viskositas panas merupakan salah satu parameter dalam pengamatan 

karakteristik viskositas pasta pati yang dimaksudkan untuk mengatahui 

kemampuan granula pati dalam membentuk pasta selama proses pemanasan. 



Hasil analisa menunjukkan bahwa rerata viskositas panas pati akibat 

penamabahan konsentrasi karaginan pada campuran tepung uwi dan pati sagu 

(80:20) berkisar antara 1199 c.Ps - 1693 c.Ps (Lampiran 2).  

 
Gambar 4.2 Perubahan Rerata Viskositas Panas Campuran Bahan Baku Bihun 

Akibat Penambahan Karaginan  
 

Rerata viskositas panas bahan baku bihun cenderung meningkat dengan 

semakin besarnya konsentrasi karaginan yang ditambahkan. Rerata viskositas 

panas tertinggi bahan baku bihun adalah pada perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi karaginan sebanyak 1 % (b/b total tepung) yaitu 1693 c.Ps. 

Sedangkan rerata viskositas panas terendah yaitu pada perlakuan tanpa 

karaginan (b/b total tepung) yaitu 1199 c.Ps. Hasil analisa ragam (Lampiran 2) 

menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi karaginan berpengaruh sangat 

nyata pada α = 0,05 terhadap viskositas panas dari bahan baku bihun.  

Tabel 4.5 Rerata Viskositas Panas Pasta Bahan Baku Akibat Penambahan 

Konsentrasi Karaginan 

Perlakuan Viskositas panas 

(c.Ps) 

DMRT 

(α = 0,05) 

* Karaginan 0 % 1199 a 91,18 

* Karaginan 0,5 % 

* Karaginan 0,6 % 

* Karaginan 0,7 % 

* Karaginan 0,8 % 

* Karaginan 0,9 % 

* Karaginan 1 % 

1222 a 

1321 b 

1404 b 

1520 c 

1614 cd 

1693 d 

95,69 

98,40 

100,21 

101,41 

102,01 

- 

Keterangan : * = Tepung Uwi 80 % + Pati sagu 20 % + STPP 0,3 % + ; 

Angka rerata yang diikuti  dengan huruf yang sama pada kolom tidak 

berbeda nyata pada uji Duncan α = 0,05 
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Berdasarkan hasil uji DMRT (α = 0,05), perlakuan penambahan karaginan 

0 %  tidak berbeda dengan penambahan karaginan 0,5 %. Begitu juga dengan 

penambahan karaginan 0,6 % dengan 0,7 % dan penambahan 0,8 % dengan 0,9 

%, hal ini diduga terlalu kecilnya jarak perlakuan yang diberikan. 

 

 Viskositas Holding 

Viskositas holding menunjukkan kemampuan mempertahankan nilai 

viskositas panas yang dimiliki suatu pasta yang merupakan ukuran daya 

tahannya terhadap pemanasan berkelanjutan dan gaya mekanis.  

Hasil analisa menunjukkan bahwa rerata viskositas holding pati akibat 

penamabahan konsentrasi karaginan berkisar antara 1273 c.Ps - 1836 c.Ps 

(Lampiran 2). Perubahan viskositas holding akibat penambahan konsentrasi 

karaginan pada campuran tepung uwi dan pati sagu (80:20) dapat dilihat pada 

Gambar  4.6 berikut. 

 

Gambar 4.3 Perubahan Rerata Viskositas  Holding Campuran Bahan Baku 
Bihun Akibat Penambahan Karaginan  

Penambahan konsentrasi karaginan dapat menaikan kestabilan pati 

terhadap panas berlanjut dan gesekan selama pemasakan yang ditandai dengan 

meningkatnya nilai viskositas holding. Rerata viskositas holding tertinggi bahan 

baku bihun yaitu pada perlakuan penambahan karaginan dengan konsentrasi 1 

% sebesar 1836 c.Ps sedangkan rerata terkecil pada perlakuan dengan 

konsentrasi 0 % (tanpa karaginan) yaitu 1273 c.Ps.  
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Tabel 4.6 Rerata Viskositas Holding Pasta Bahan Baku Akibat Penambahan 

Konsentrasi Karaginan 

Perlakuan Viskositas holding 
(c.Ps) 

DMRT 
(α = 0,05) 

* Karaginan 0 % 1273 a 125,09 

* Karaginan 0,5 % 

* Karaginan 0,6 % 

* Karaginan 0,7 % 

* Karaginan 0,8 % 

* Karaginan 0,9 % 

* Karaginan 1 % 

1302 a 

1453 b 

1523 bc 

1633 cd 

1756 de 

1836 e 

131,28 

134,99 

137,47 

139,12 

139,95 

- 

Keterangan : * = Tepung Uwi 80 % + Pati sagu 20 % + STPP 0,3 % + ; 

Angka rerata yang diikuti  dengan huruf yang sama pada kolom tidak 

berbeda nyata pada uji Duncan α = 0,05 
 

Hasil analisa ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa penambahan 

konsentrasi karaginan berpengaruh sangat nyata pada α = 0,05 terhadap 

viskositas holding dari bahan baku bihun. Berdasarkan hasil uji lanjut DMRT (α = 

0,05), perlakuan penambahan karaginan 0 % (tanpa karaginan) tidak berbeda 

dengan perlakuan penambahan karaginan 0,5 %.  

 
 Viskositas Dingin 

Viskositas dingin atau final merupakan pengukuran viskositas saat pasta 

didinginkan hingga mencapai suhu 50oC, yaitu parameter yang menunjukkan 

kemampuan pati dalam membentuk gel setelah dimasak dan didinginkan 

(Indrastuti, 2012). Semakin tinggi nilai viskositas dingin menunjukkan semakin 

cepat campuran bahan baku bihun mengalami retrogradasi. 

Pada umumnya pati mempunyai nilai viskositas dingin yang lebih tinggi 

daripada viskositas panas, ini terjadi disebabkan oleh retrogradasi pati, yaitu 

bergabungnya rantai molekul amilosa yang berdekatan melalui ikatan hidrogen 

intermolekul (rekristalisasi) (Indrastuti, 2012). Hasil analisa menunjukkan bahwa 

rerata viskositas dingin pati akibat penambahan kosentrasi karaginan berkisar 

antara 4426 c.Ps – 6027 c.Ps (Lampiran 2). Perubahan rerata viskositas dingin 

akibat penambahan konsentrasi karaginan pada campuran tepung uwi dan pati 

sagu (80:20) dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut. 



 

Gambar 4.4 Perubahan Rerata Viskositas Dingin Campuran Bahan Baku Bihun 
Akibat Penambahan Karaginan  

Penambahan konsentrasi karaginan dapat meningkatkan kecepatan 

retrogradasi dari campuran bahan baku bihun, hal ini dapat dilihat dari semakin 

tingginya nilai viskositas dingin dari tiap perlakuan. Rerata viskositas dingin 

tertinggi bahan baku bihun adalah pada perlakuan penambahan karaginan 1 % 

yaitu sebesar 6027 c.Ps dan yang terkecil pada perlakuan tanpa karaginan yaitu 

4426 c.Ps. 

Tabel 4.7 Rerata Viskositas Dingin Pasta Bahan Baku Akibat Penambahan 

Konsentrasi Karaginan 

Perlakuan Viskositas dingin 
(c.Ps) 

DMRT 
(α = 0,05) 

* Karaginan 0 % 4426 a 390,54 

* Karaginan 0,5 % 

* Karaginan 0,6 % 

* Karaginan 0,7 % 

* Karaginan 0,8 % 

* Karaginan 0,9 % 

* Karaginan 1 % 

5009 b 

5254 bc 

5377 bc 

5565 cd 

5859 de 

6027 e 

409,88 

421,48 

429,21 

434,37 

436,94 

- 

Keterangan : * = Tepung Uwi 80 % + Pati sagu 20 % + STPP 0,3 % + ; 
Angka rerata yang diikuti  dengan huruf yang sama pada kolom tidak 
berbeda nyata pada uji Duncan α = 0,05 

 Hasil analisa ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa penambahan 

konsentrasi karaginan berpengaruh sangat nyata pada α = 0,05 terhadap 

viskositas dingin dari campuran bahan baku bihun. Berdasarkan hasil uji lanjut 

DMRT (α = 0,05), perlakuan penambahan karaginan 0 % berbeda dengan 
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perlakuan penambahan karaginan 0,5 %, hal ini menandakan dengan 

penambahan karaginan sebanyak 0,5 % (b/b tepung) sudah berpengaruh 

terhadap viskositas dingin dari campuran bahan baku bihun. 

Meningkatnya viskositas panas, holding, dan dingin/ akhir pada hasil 

analisa sama dengan penelitian dari beberapa peneliti (Leite et al., 2012; Lee et 

al., 2001; Babic et al., 2006; Song et al., 2006). Mereka manyatakan bahwa 

penambahan hidrokoloid dalam sistem pati dapat meningkatkan ketahanan 

granula pati terhadap panas dan pengadukan sehingga granula pati tersebut 

mengalami peningkatan viskositas panas, stabil terhadap panas berlanjut dan 

gesekan serta mampu meningkatkan viskositas dingin/ akhir.  

Ada beberapa pendapat yang membahas masalah ini. Leite et al. (2012) 

& Babic et al. (2006) menduga hal ini dapat terjadi karena sistem pati-hidrokoloid 

merupakan sistem bifase atau mempunyai dua fase, dimana hidrokoloid berada 

pada fase kontinyu (matriks gel). Selama proses gelatinisasi, granula pati 

mengalami pembengkakan yang dapat mengurangi voleme air bebas dalam fase 

diskontinyu. Berkurangnya volume air bebas ini akan berdampak pada 

meningkatnya konsentrasi dari hidrokoloid, karena air bebas yang terdapat dalam 

suspensi (sistem pati-hidrokoloid) banyak terserap dalam granula pati, sehingga 

viskositas dari campuran pati dan hidrokoloid menjadi meningkat ketika 

mengalami pemanasan atau gelatinisasi.  

Selain itu Shi dan Bemiller (2002) juga berpendapat bahwa meningkatnya 

viskositas pasta dari kombinasi pati-hidrokoloid diduga terjadi karena adanya 

interaksi antara molekul-molekul hidrokoloid dan amilosa serta molekul-molekul 

amilopektin dengan berat molekul rendah yang terlarut selama gelatinisasi pati. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christianson et al. (1981) menduga 

bahwa meningkatnya viskositas panas, holding, dan dingin akibat penambahan 

hidrokoloid terjadi dalam dua tahap selama gelatinisasi. Pada mulanya kenaikan 

viskositas pasta dihubungkan dengan tahap awal dari pembengkakan granula 

pati hanya oleh air. Selanjutnya viskositas bertambah naik yang dikarenakan 

adanya interaksi dari hidrokoloid dengan komponen yang keluar dari granula pati 

dan pembengkakan granula pati itu sendiri.  

Menurut Leite et al. (2012) hubungan sinergi antara pati dan hidrokoloid 

telah diteliti dan dilaporkan oleh berbagai peneliti, akan tetapi faktor – faktor yang 

mempengaruhi kompleksitas dari interaksi ini masih belum sepenuhnya jelas. 

Secara umum hanya dapat diterima bahwa satu hidrokoloid dengan hidrokoloid 



lainnya mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap karakteristik pasta yang 

dihasilkan. Hal ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, faktor yang paling 

utama adalah struktur molekul dari hidrokoloid dan ada tidaknya muatan dari pati 

dan hidrokoloid yang digunakan (Shi & Bemiller, 2002). Karagianan dan xanthan 

gum termasuk dalam ionik hidrokoloid sedangkan guar gum merupakan non ionik 

hidrokoloid (Samutsri & Suphantharika, 2011). 

4.4.2 Swelling Power  

Swelling power merupakan salah satu indikator kecocokan suatu tepung 

untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan bihun. Menurut Lii and Chang 

(1981) dalam Herawati (2009) pati yang sesuai untuk bahan baku pembuatan 

bihun adalah pati dengan kandungan amilosa yang tinggi, swelling 

(pembengkakan granula) dan kelarutan terbatas serta mempunyai karakteristik 

gelatinisasi tipe C. Semakin tinggi nilai swelling power dan kelarutan 

menandakan bahwa bihun yang terbentuk akan mengalami pengembangan yang 

tinggi sehingga akan mempengaruhi daya putus dari bihun yang telah dimasak.  

Dari hasil analisa (Lampiran 2) dihasilkan rerata tingkat swelling power 

akibat penambahan konsentrasi karaginan bervariasi antara 8,65 – 10,73 (g/g). 

Rerata swelling power campuran bahan baku bihun akibat pengaruh 

penambahan konsentrasi karaginan disajikan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Nilai Swelling Power Bahan Baku Akibat Penambahan Karaginan 

 
Bahan 

 
Swelling power (g/g) 

 

 
DMRT 

(α = 0,05) 
* Karaginan 0 % 8,65 a 1,040 

* Karaginan 0,5  % 

* Karaginan 0,6  % 

* Karaginan 0,7 % 

* Karaginan 0,8 % 

* Karaginan 0,9 % 

* Karaginan 1 % 

10 bc 

10,290 bc 

10,292 bc 

10,73 c 

9,72 bc 

9,56 ab 

1,092 

1,123 

1,143 

1,157 

1,164 

- 

Keterangan : * = Tepung Uwi 80 % + Pati sagu 20 % + STPP 0,3 % + 

Secara umum campuran bahan baku yang diberikan perlakuan 

penambahan karaginan mengalami peningkatan swelling power akan tetapi 

mengalami penurunan pada konsentrasi 0,9 dan 1 %. Hasil analisis ragam 

(Lampiran 2) menunjukkan bahwa perlakuan penambahan konsentrasi karaginan 

memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap swelling power. Kecenderungan 



perubahan swelling power campuran bahan baku bihun akibat penambahan 

karaginan disajikan pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.5 Perubahan Swelling Power Campuran Bahan Baku Bihun Akibat 

Penambahan Karaginan 

Rerata swelling power terbesar akibat penambahan karaginan yaitu pada 

penambahan konsentrasi sebanyak 0,8 % dengan tingkat swelling power 

sebesar 10,73 (g/g) dan terendah pada perlakuan tanpa penambahan karaginan 

yaitu sebesar 8,65 (g/g). Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa campuran 

bahan baku bihun tanpa penambahan karaginan mengalami perubahan 

peningkatan swelling power ketika ditambahkan karaginan. Akan tetapi swelling 

power menurun ketika konsentrasi karaginan yang ditambahkan sebesar 0,9  

dan 1 %. 

Meningkatnya swelling power pada sistem pati-hidrokoloid dilaporkan oleh 

Babic et al. (2006) yang mengamati sifat reologi dan termopisikal dari pati tapioka 

dengan penambahan pectin dan karaginan, karaginan akan meningkatkan 

pembengkakan pati pada suhu tinggi (85 - 95oC) dan menurunkan 

pembengkakan pada suhu yang lebih rendah (65oC) jika dibandingkan dengan 

pati alami saja. Pada penelitian ini swelling power diukur hanya pada suhu 90oC 

yang dikarenakan menyesuaikan dengan tahapan pembuatan bihun yang lebih 

banyak menggunakan panas yang tinggi untuk proses gelatinisasi adonan.  

Selain itu Samutsri & Suphantharika (2011) yang meneliti pengaruh 

penambahan garam pada pati beras dengan adanya ionic dan non ionic 

hydrocolloids juga melaporkan bahwa kehadiran hidrokoloid dalam sistem pati 

akan meningkatkan swelling dan pecahnya (leaching) amilosa. Meningkatnya  
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swelling power ini diduga karena hidrokoloid dapat memerangkap dengan erat 

granula-granula pati yang tergelatinisasi sehingga meningkatkan gaya dari 

granula pati tersebut untuk mendorong penyerapan air sehingga pembengkakan 

pati dari granula menjadi meningkat (Mandala and Bayas, 2003). 

Turunnya swelling power ketika penambahan karaginan sebesar 0,9 – 1 

% ini diduga dikarenakan granula pati tidak mampu menyerap air yang 

seharusnya dapat diserap dikarenakan terlalu banyak/ tebalnya karaginan yang 

memerangkap granula pati tersebut sehingga pati akan berkurang tingkat 

pengembangannya. Leite et al. (2012) melaporkan Penurunan swelling power 

diduga disebabkan oleh adanya tekanan osmotik yang terjadi dalam fase 

kontinyu dari hidrokoloid yang dihasilkan dari pembengkakan pada fase pati. 

Selain itu, juga disebabkan oleh naiknya viskositas karena hadirnya hidrokoloid 

pada fase kontinyu, sehingga air tidak dapat menembus ke dalam granula pati 

yang membengkak.  

Chaudemanche & Budtova (2005) menjelaskan bahwa sistem pati-

hidrokoloid memiliki sifat yang berbeda-beda. Perbedaan sifat tersebut bukan 

hanya dipengaruhi oleh ratio pencampuran saja, akan tetapi juga dipengaruhi 

oleh jenis hidrokoloid dan pati yang digunakan, bermuatan atau tidak bermuatan. 

4.4.3 Kelarutan 

Kelarutan merupakan berat tepung terlarut dan dapat diukur dengan cara 

mengeringkan dan menimbangkan sejumlah supernatan. Kelarutan dan swelling 

power merupakan hal yang berkaitan dan terjadi pada saat gelatinisasi. Dari hasil 

analisa (lampiran 2) nilai kelarutan yang diperoleh bervariasi yang berkisar 3,26 – 

3,79 %. Perubahan kelarutan akibat adanya penambahan karaginan pada bahan 

baku bihun dapat dilihat pada Gambar 4.6. 



 

Gambar 4.6 Perubahan Kelarutan Campuran Bahan Baku Bihun Akibat 
Penambahan Karaginan 

Dari hasil analisa ragam (Lampiran 2) penambahan konsentrasi karaginan 

terhadap bahan baku tepung tidak menunjukkan beda nyata (α = 0,05) terhadap 

kelarutan. Rerata kelarutan terbesar terbesar akibat penambahan karaginan 

yaitu pada penambahan konsentrasi sebanyak 0,9 % dengan tingkat kelarutan 

sebesar 3,79 % dan terendah pada penambahan konsentrasi karaginan 0 % atau 

tanpa karaginan yaitu sebesar 3,26 %. Campuran bahan baku bihun tanpa 

penambahan karaginan  memiliki tingkat kelarutan yang paling rendah jika 

dibandingkan dengan campuran bahan baku yang mendapat perlakuan 

penambahan karaginan, dan semakin meningkat seiring dengan 

ditambahkannya karaginan dengan konsentrasi 0,5 –  0,9 %. 

Berdasarkan Gambar 4.5 dan 4.6 dapat dilihat bahwa semakin 

meningkatnya swelling power, tingkat kelarutan juga cenderung meningkat. Hal 

ini sesuai dengan penjelasan Herawati (2009) dimana perubahan kelarutan pada 

umumnya cenderung sama dengan swelling power, sehingga pati dengan 

swelling power yang tinggi mempunyai kelarutan pasta pati yang tinggi pula. Hal 

ini diduga dikarenakan dengan tingginya swelling power akan mengakibatkan 

banyaknya amilosa yang keluar dari granula pati yang pecah sehingga terdapat 

dalam fase supernatan saat di sentrifuse dan terhitung sebagai kelarutan.  
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4.5 Perbandingan Karakteristik Pasta Bahan Baku Penelitian dengan 

Tepung Beras 

Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan karakteristik pasta bahan 

baku bihun berbasis uwi dengan bihun berbahan baku tepung beras pada 

umumnya (Kemal, 2001). Analisa karakteristik pasta yang dilakukan meliputi 

viskositas pasta panas, viskositas holding, viskositas dingin/ akhir, swelling 

power dan kelarutan. Tepung yang sesuai sebagai bahan baku pembuatan bihun 

adalah tepung yang tahan terhadap pemanasan dan gesekan serta memliki 

tingkat swelling power dan kelarutan yang terbatas. Berikut ini adalah tabel 

perbandingan sifat fungsional bahan baku penelitian dengan bahan baku tepung 

beras pada umumnya. 

Tabel 4.9 Perbandingan Karakteristik Pasta Bahan Baku Penelitian dengan 

Tepung Beras 

Parameter 
Tepung 
beras 

Tepung uwi + sagu (80 :20) + STPP 0,3 % dengan 
penambahan karaginan (%) 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Viskositas 
panas (c.Ps) 

6102 1199 1222 1321 1404 1520 1614 1693 

Viskositas 
holding (c.Ps) 

3025 1273 1302 1453 1523 1633 1756 1836 

Viskositas 
dingin (c.Ps) 

6892 4426 5009 5254 5377 5565 5859 6027 

Swelling 
power (g/g) 

6,78 8,65 10,00 10,29 10,29 10,73 9,72 9,56 

Kelarutan (%) 2,32 3,26 3,39 3,50 3,61 3,77 3,79 3,65 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai viskositas pasta panas, holding, dan 

dingin hasil penelitian yang paling mendekati tepung beras adalah perlakuan 

dengan penambahan karaginan 1 %, sedangkan untuk swelling power dan 

kelarutan pada perlakuan tanpa karaginan. 

Semakin tinggi konsentrasi karaginan yang diberikan akan meningkatkan 

viskositas panas, holding dan dingin dari campuran bahan baku dimana 

karakteristik pasta yang demikian dikehendaki sebagai bahan baku bihun, namun 

ternyata dengan semakin tingginya konsentrasi karaginan yang ditambahkan 

juga meningkatkan swelling power dan kelarutan. Swelling power dan kelarutan 

yang semakin meningkat ini kurang dikehendaki sebagai bahan baku bihun. 

Pada penambahan karaginan 1% terjadi penurunan swelling power dan 



kelarutan dan nilainya tidak berbeda jauh dengan perlakuan tanpa karaginan, 

sehingga perlakuan dengan sifat fungsional yang hampir mendekati tepung 

beras adalah perlakuan dengan penambahan karaginan 1 % (b/b total tepung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Campuran tepung uwi dengan pati sagu dengan perbandingan 80 : 20 

(b/b), STPP 0,3 % (b/b) dan karaginan 1 % (b/b) berpotensi untuk menjadi 

produk bihun. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi karaginan 

pada campuran bahan baku memberikan pengaruh nyata (α=0,05) pada 

parameter viskositas panas, holding, dingin dan swelling power, 

sedangkan kelarutan tidak memberikan pengaruh nyata. 

3. Semakin banyak konsentrasi karaginan yang ditambahkan akan 

meningkatkan viskositas panas, holding dan dingin dari campuran bahan 

baku bihun uwi. 

4. Swelling power dan kelarutan pada campuran tepung uwi dan sagu akibat 

penambahan karaginan pada konsentrasi 0,9 dan 1 % (b/b total tepung) 

menurun. 

5. Perbandingan karakteristik pasta (viskositas panas, holding, dingin, 

swelling power dan kelarutan) bahan baku penelitian konsentrasi 

karaginan 1 % hampir sama dengan karakteristik pasta tepung beras, 

yaitu: viskositas panas 1693,33 c.Ps, viskositas holding 1835,67 c.Ps, 

viskositas dingin 6027 c.Ps, swelling power 9,559 (g/g) dan kelarutan 

3,653 %. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perlu dikembangkan penelitian mengenai sifat fisik dari bihun yang 

dihasilkan dari campuran tepung uwi dan sagu (80 : 20), STPP 0,3 % (b/b 

total tepung) dan karaginan 1 % (b/b total tepung). 

2. Perlu dikembangkan penelitian mengenai penggunan hidrokolid lain 

seperti guar gum dan CMC untuk memperbaiki karakteristik pasta bahan 

baku. 

3. Analisa karakteristik pasta menggunakan alat Rapid Visco Analyzer 

(RVA) agar mendapatkan data karakteristik gelatinisasi pasta yang akurat 

dan lengkap. 

4. Perlu dikembangkan penelitian mengenai pembuatan bihun dengan 

tepung uwi yang dihasilkan dengan proses perendaman terlebih dahulu. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

 

1.1  Analisa Kadar Pati (AOAC,1990) 

1.  Ditimbang 3 g contoh yang berupa bahan padat yang telah dihaluskan atau 

bahan cair dalam gelas piala 250 ml, ditambahkan 50 ml aquades dan 

diaduk selama 1 jam. Suspensi disaring dengan kertas  saring dan dicuci 

dengan aquades sampai volume filtrat 250 ml. Filtrat ini mengandung 

karbohidrat yang larut dan dibuang. 

2. Untuk bahan yang mengandung lemak, maka pati yang terdapat sebagai 

residu pada kertas saring dicuci 5 kali dengan 10 ml ether, dibiarkan ether 

menguap dari residu, kemudian dicuci lagi dengan 150 ml alkohol 10% 

untuk membebaskan lebih lanjut karbohidrat yang terlarut. 

3. Residu dipindahkan secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam 

erlenmeyer dengan pencucian 200 ml aquades dan ditambahkan 20 ml 

HCL ± 25% (Berat Jenis 1,125), tutup dengan pendingin balik dan 

dipanaskan di atas penangas air mendidih selama 2,5 jam. 

4. Setelah dingin dinetralkan dengan larutan NaOH 45% dan diencerkan 

sampai volume 500 ml, kemudian disaring. Ditentukan kadar gula yang 

dinyatakan sebagai glukosa dari filtrat yang diperoleh. Penentuan glukosa 

seperti pada penentuan gula reduksi. Berat glukosa dikalikan 0,9 

merupakan berat pati. 

 

1.2  Analisa Kadar Air (Metode Oven) (AOAC,1990) 

1. Ditimbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 1 – 2 gram dalam 

cawan yang telah diketahui beratnya 

2. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105oC selama 3 – 5 jam 

kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang 

3. Dilakukan hingga tercapai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut 

kurang dari 0.2 mg) 



4. Perhitungan kadar air metode oven dengan rumus: (Nielsen, S.Suzanne, 

1998) 

Kadar Air = 
�����	����������	�����

�����	����
 X 100% 

 

1.3 Analisa Serat Kasar (AOAC,1990) 

1.  Timbang bahan halus sebanyak 5 gram, masukkan ke dalam 250 ml 

2.  Tambahkan 100 ml H2SO4 mendidih (1,25 g H2SO4 pekat/100ml) 

3.  Tutup dengan pendingin balik, didihkan selama 30 menit 

4. Saring dengan kertas saring kasar, cuci residu yang tertinggal dengan 
aquades mendidih, hingga larutan tidak bersifat asam (uji dengan kertas 
lakmus) 

5. Pindahkan  residu secara kuantitatif, cuci kembali residu dengan NaOH 
mendidih (1,25 gram/100 ml) hingga semua residu masuk ke dalam 
erlenmeyer 250 ml 

6.  Didihkan dalam pendingin balik selama 30 menit 

7. Saring dengan kertas saring halus yang telah diketahui beratnya, sambil 
dicuci dengan larutan K2SO4 10% 10 ml 

8. Cuci kembali residu dengan aquades mendidih 10 ml dan alkohol 95% 
sebanyak 15 ml 

9. Keringkan kertas saring halus tersebut dengan isinya, pada 110°C selama 
1-2 jam 

10. Timbang berat kertas saring sampai tercapai berat konstan 

 

1.4 Analisa Swelling Power dan Kelarutan (Modifikasi Mandala & Bayas, 
2003) 

1. Swelling power ditentukan dengan menimbang sebanyak 5 g tepung 

kemudian ditambahkan air sebanyak 50 ml dalam beaker glas, diambil 10 

ml dan dimasukkan dalam tabung sentrifuse. 

2. Larutan divorteks lalu dipanaskan dalam waterbath yang bersuhu 92,5oC 

dan setiap 5 menit sekali divorteks selama 10 menit. 

3. Larutan didinginkan pada air es selama 1 menit dan pada suhu 25oC 

selama 15 menit. 



4. Larutan disentrifuse dengan kecepatan 3600 rpm selama 15 menit. Gel 

yang terbentuk diukur beratnya dan dinyatakan sebagai swelling power 

dalam satuan (g/g) (bk). 

 Swelling power = 
��

���
 

5. Kelarutan diperoleh dengan cara menuangkan supernatan yang dihasilkan 

ke dalam cawan yang telah diketahui beratnya dan dikeringkan pada suhu 

110oC selama semalam, kelarutan dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

Kelarutan (% db) = 
��

��
x 100 % 

Keterangan : 

Wp = Berat precipitate 

Wps = Berat precipitate kering 

Ws = Berat supernatan kering 

Wo = Berat sampel awal 

 

1.5 Analisa Kadar Amilosa Metode Spektrofotometri (AOAC, 1990) 

I. Pembuatan kurva standar 

1. Ditimbang 40 mg amilosa murni. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

Ditambahkan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N. 

2. Dipanaskan di dalam air yang mendidih selama lebih kurang 10 menit 

sampai semua bahan membentuk gel. Setelah itu didinginkan. 

3. Dipindahkan seluruh campuran ke dalam labu takar 100 ml. Ditepatkan 

sampai tanda tera dengan akuades. 

4. Dipipet masing-masing 1, 2, 3, 4 dan 5 ml larutan diatas dimasukkan 

masing-masing ke dalam labu takar 100 ml. 

5. Ke dalam masing-masing labu takar tersebut ditambahkan asam asetat 1 

N masing-masing 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 dan 1ml, lalu ditambahkan masing-

masing larutan iodine (1,2 g iod dan 2 g KI dalam 100 ml air)sebanyak 2 

ml. 

6. Diencerkan dengan akuades, ditepatkan masing-masing campuran dalam 

labu takar sampai tanda, ditera dengan akuades. Dibiarkan selama 20 

menit. 



7. Intensitas warna biru yang terbentuk diukur dengan spektrofotometer 

pada pajang gelombang 625 nm. 

8. Dibuat kurva standar, konsentrasi amilosa (sumbu X) vs absorbansi 

(sumbu Y). 

II. Penetapan Sampel 

1. Ditimbang 100 mg sampel dalam bentuk tepung. Dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi, ditambahkan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N. 

2. Dipanaskan dalam air mendidih selama kurang lebih 10 menit sampai 

terentuk gel. 

3. Dipindahkan seluruh gel dalam labu takar 100 ml, dikocok, ditepatkan 

sampai tanda tera dengan akuades. 

4. Dipipet 5 ml larutan tersebut, dimasukkan dalam labu takar 100 ml  yang 

telah berisi 40 ml akuades. Ditambahkan 1 ml asam asetat 1 N dan 2 ml 

larutan iod. 

5. Ditepatkan sampai tanda tera dengan akuades, dikocok,didiamkan 

selama 20 menit. 

6. Diukur intensitas warna yang terbentuk dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 625 nm. 

7. Dihitung kadar amilosa dalam sampel. 

Kadar amilosa (%) = 
�	�	��	�	�

�
 x 100% 

Keterangan: 

A  = konsentrasi amilosa dari kurva standar (mg/ml) 

Fp  = faktor pengenceran 

V  = volume awal (ml) 

W  = bobot awal (mg) 

 

1.6 Pengukuran Viskositas Panas, Holding dan Dingin (modifikasi Subagio, 

2006) 

 Ditimbang 20 gr sampel 

 Ditambahkan 200 ml aquades dan dipanaskan dalam oilbath sampai suhu 

95oC, viskositas diukur. Suhu dipertahankan 95oC selama 10menit, 

viskositas diukur. 

 Pasta diukur viskositas dinginnya setelah suhu menurun menjadi 50oC 



Lampiran 2 Analisa Data 

 Viskositas panas  

Perlakuan I II III Rerata 
 Uwi 4859 4523 4221 4534 

Sagu 6890 6507 7090 6829 

U : S 1164 1095 1008 1089 

U : S + STPP 1168 1205 1223 1199 

Tepung beras 5951 6239 6117 6102 

Perlakuan (%) 
Vp 

T Rerata 
I II III 

0 1168 1205 1223 3596 1199 

0,5 1236 1183 1247 3666 1222 

0,6 1209 1356 1397 3962 1321 

0,7 1423 1410 1380 4213 1404 

0,8 1489 1558 1513 4560 1520 

0,9 1577 1668 1596 4841 1614 

1 1680 1756 1644 5080 1693 

G 29918,00 

ANOVA 
 Sumb. Variasi db jk rk f hitung f tabel 

Perlakuan 6 661111,3 110185 40,559 2,85 

Eror 14 38033,33 2716,67 

Total 20 699144,7 Fk 42623177,33 

 DMRT 
 Urutan rp sd Rp notasi 

 1199 3,03 42,55715 91,18 a 

1222 3,18   95,69 a 

1321 3,27   98,40 b 

1404 3,33   100,21 b 

1520 3,37   101,41 c 

1614 3,39   102,01 cd 

1693       d 
 

 

 

 

 

 

 



 Viskositas holding 

Perlakuan I II III Rerata 
 Uwi 4996 4781 4327 4701 

Sagu 2030 1594 1719 1781 

U : S 1174 1121 1198 1164 

U : S + STPP 1282 1237 1300 1273 

Tepung beras 2377 3521 3176 3025 

Perlakuan 
(%) 

Vh 
T rerata 

I II III 

0 1282 1237 1300 3819 1273 

0,5 1290 1222 1393 3905 1302 

0,6 1333 1497 1528 4358 1453 

0,7 1565 1524 1479 4568 1523 

0,8 1591 1709 1600 4900 1633 

0,9 1714 1832 1722 5268 1756 

1 1808 1922 1777 5507 1836 

G 32325 

ANOVA 
 Sumb. 

Variasi db jk rk 
f 

hitung f tabel 

perlakuan 6 836404,95 139401 27,2658 2,85 

eror 14 71577,333 5112,67 

total 20 907982,29 FK 49757410,7 

 DMRT 
 Urutan rp sd Rp notasi 

 1273 3,03 58,381885 125,09 a 

1302 3,18   131,28 a 

1453 3,27   134,99 b 

1523 3,33   137,47 bc 

1633 3,37   139,12 cd 

1756 3,39   139,95 de 

1836       e 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Viskositas dingin 

Perlakuan I II III Rerata 
 Uwi 8851 8297 7983 8377 

Sagu 7046 7263 7189 7166 

U : S 4391 4448 4123 4321 

U : S + STPP 4786 4308 4184 4426 

Tepung beras 6842 7132 6703 6892 

Perlakuan 
(%) 

Vd 
T rerata 

I II III 

0 4786 4308 4184 13278 4426 

0,5 4870 4999 5157 15026 5009 

0,6 4970 5445 5348 15763 5254 

0,7 5313 5275 5542 16130 5377 

0,8 5525 5396 5773 16694 5565 

0,9 5797 5683 6098 17578 5859 

1 6119 5748 6214 18081 6027 

G 112550 

ANOVA 
 Sumb. 

Variasi db JK Rk 
f 

hitung f tabel 

perlakuan 6 5230032 871672 17,4897 2,85 

eror 14 697749 49839,2 

total 20 5927781 FK 603214405 

 DMRT 
 Urutan rp sd Rp notasi 

 4426 3,03 182,28 390,54 a 

5009 3,18   409,88 b 

5254 3,27   421,48 bc 

5377 3,33   429,21 bc 

5565 3,37   434,37 cd 

5859 3,39   436,94 de 

6027       e 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Swelling power 

Perlakuan I II III Rerata 
 Uwi 9,735 10,232 9,196 9,72 

Sagu 9,7885 9,464 11,7168 10,32 

U : S 8,3507 8,884 9,5513 8,93 

U : S + STPP 8,7174 8,8051 8,438 8,65 

Tepung beras 6,073 8,21 7,105 7,13 

Perlakuan 
Ulangan 

Rerata T 
 I II III 
 0 8,7174 8,8051 8,438 8,654 25,9605 

0,5 9,3306 10,1736 10,5074 10,004 30,0116 

0,6 10,1685 10,194 10,5065 10,290 30,869 

0,7 10,3985 10,9585 9,5184 10,292 30,8754 

0,8 10,3356 11,9059 9,9614 10,734 32,2029 

0,9 9,3687 9,458 10,348 9,725 29,1747 

1 9,7093 9,1184 9,849 9,559 28,6767 

G 207,771 

ANOVA 
 

Sbr. Variasi Db Jk Rk 
F 

hitung F tabel Fk 

Perlakuan 6 8,1381 1,35635 3,84 2,85 2055,65 

Eror 14 4,95016 0,353583 

Total 20 13,0883 

DMRT 
 Data Urutan rp sd Rp notasi 

 8,654 8,654 3,03 0,485512 1,040 a 

10,004 9,559 3,18   1,092 ab 

10,290 9,725 3,27   1,123 bc 

10,292 10,004 3,33   1,143 bc 

10,734 10,290 3,37   1,157 bc 

9,725 10,292 3,39   1,164 bc 

9,559 10,734       c 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Kelarutan 

Perlakuan I II III Rerata 
 Uwi 2,66 2,256 2,044 2,32 

Sagu 2,03 1,742 1,518 1,76 

U : S 3,572 4,64 3,45 3,89 
U : S + 
STPP 3,552 2,72 3,52 3,26 
Tepung 
beras 2,38 2,26 2,42 2,35 

Perlakuan 
Ulangan 

Rerata T 
 I II III 
 0 3,552 2,72 3,52 3,264 9,792 

0,5 2,978 3,192 3,996 3,389 10,166 

0,6 3,416 3,652 3,43 3,499 10,498 

0,7 3,478 3,616 3,75 3,615 10,844 

0,8 3,612 3,78 3,928 3,773 11,38 

0,9 3,762 3,906 3,712 3,793 11,32 

1 3,478 3,812 3,668 3,653 10,958 

G 74,958 

Anova 
 

Sbr. Variasi Db Jk Rk 
F 

hitung F tabel Fk 

Perlakuan 6 0,69468 0,11578 1,32965 2,85 267,557 

Eror 14 1,21906 0,08708 

Total 20 1,91375 
 

 

 Grafik Korelasi Viskositas Panas dengan Swelling Power 

 

y = 0,0003x + 8,4867
R² = 0,9731

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

10,2

10,4

10,6

0 2000 4000 6000 8000

S
w

e
ll

in
g

 p
o

w
e

r 
(g

/g
)

Viskositas (c.Ps)



Lampiran 3 Dokumentasi penelitian 

 

 

   

Gambar 1. Pengeringan Chips Uwi Gambar 2. Tepung Uwi 

 

  

Gambar 3. Analisa Viskositas Panas  Gambar 4. Analisa Viskositas Dingin 

& Holding 

 



   

Gambar 5. Pengukuran Viskositas Gambar 6. Analisa Swelling power 

   Sebelum sentrifuse 

 

 

   

Gambar 7. Analisa Swelling power  

Setelah sentrifuse 

 

Gambar 8. Pemisahan Supernatan 

dengan Endapan 



 
   

Gambar 8. Endapan yang sudah 

       Dikeringkan 

 

 

Gambar 11. Tepung Sagu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Supernatan Kering 
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