
4 
 

II.     TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bit 

Bit merah (Beta vulgaris L.) merupakan tanaman berbunga dari famili 

Chenopodiaceae, yang  memiliki  bentuk  morfologis  seperti  umbi  dan  

umumnya dijadikan  sebagai  sayuran.  Ciri  khas  dari  bit  merah  adalah  warna  

akar  bit  yang berwarna  merah  pekat,  rasa  yang  manis  seperti  gula,  serta  

aroma  bit  yang  dikenal sebagai bau tanah (earthy taste) (Widyaningrum dan 

Suhartiningsih, 2014). Ciri fisik Jenis bit merah adalah umbinya berbentuk bulat 

seperti kentang dengan warna merah ungu  gelap,  tinggi  hanya  berkisar  1-3 

meter, dan apabila dipotong buahnya akan terlihat  garis  putih-putih  dengan  

warna merah  muda  (Nanda,  2014) dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Bit (Beta vulgaris L.)  

Sumber : (www.floradanfauna.com) 

 

Menurut Widhiana (2000) dalam taksonomi tumbuhan Bit (Beta vulgaris 

L.) diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 
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Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas :Hamamelidae 

Ordo  : Caryophyllales 

Famili  : Chenopodiaceae 

Genus  : Beta 

Spesies : Beta vulgaris L. 

Tanaman bit dapat dipanen pada umur 2,5-3 bulan. Semakin tua tanaman 

bit, semakin banyak kandungan gula sehingga rasanya bertambahan manis. Begitu 

pula dengan kadar vitamin C yang semakin tinggi, tetapi jika terlalu tua umbinya 

menjadi agak keras dan mengayu (Setiawan, 1995). 

Menurut Setiawan (1995) ada beberapa jenis bit. Jenis itu dikelompokkan 

menjadi dua yaitu sebgai berikut : 

1. Bit Putih (Beta vulgaris L. Var.cicla L) 

Tanaman ini ditanaman khusus untuk menghasilkan daun besar, bedaging 

renyah, separuh keriting, dan mengkilat ketimbang umbinya. Tulang daunnya 

besar dan berwarna. Warna tulang daunnya putih, merah atau hijau. Umbinya 

berwarna merah keputih-putihan. 

2. Bit Merah (Beta vulgaris L. Var. Rubra L) 

Varietas yang warna umbinya merah tua. Jenis bit ini sudah banyak ditanam 

dibeberapa daerah dataran tinggi di Indonesia. 

Bit merupakan tanaman yang mirip dengan umbi-umbian karena bagian 

akar tanaman  bit  yang  menggembung  sehingga  sering  disebut  umbi bit.  

Pigmen  merah pada  umbi  bit  merupakan  senyawa  bernitrogen  yang  memiliki  

aktivitas  antioksidan tinggi  dan  bersifat  larut  air,  akan  tetapi  senyawa  ini  
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rentan  mengalami  degradasi akibat  pengaruh  pH,  cahaya,  udara,  dan  stabil  

pada  suhu  rendah  (<14ºC),  kondisi yang gelap dan pada rentang pH 5,6 (Anam 

dkk, 2013). 

Bit merupakan sumber yang potensial akan serat pangan serta berbagai 

vitamin dan mineral yang dapat digunakan sebagai sumber antioksidan yang 

berpotensial dan membantu pencegahan infeksi. Kandungan pigmen yang terdapat 

dalam bit, diyakini sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker, terutama 

kanker kolan (usus besar) (Santiago dan Yahlia, 2008). 

Buah  bit mengandung  vitamin C yang cukup tinggi sehingga  dapat  

digunakan  sebagai antioksidan yang dapat mencegah penyakit kanker. Selain 

antioksidan, buah bit juga memiliki  komponen  utama  yaitu  pigmen betasianin  

yang memberikan warna merah keunguan (Wibiwanto, 2014). 

Bit (akar bit) mengandung 250 mg/100 g berat mentah senyawa NO3
- 
dan 

tergolong sayuran yang kaya akan kandungan senyawa nitrat, dimana senyawa 

NO3
- 

akan dipecah di dalam tubuh ke dalam bentuk NO2
-
, kemudian direduksi 

membentuk senyawa asam yang berperan melindungi pembuluh darah dan  

jantung sehingga konsumsi sari bit berpotensi menjaga kestabilan dan 

menurunkan tekanan darah (Coles dan Clifton, 2012). 

Aplikasi bit yang sudah ada dalam industri pangan mencakup ekstrak 

tanaman bit  sebagai  pewarna  alami  merah  keunguan.  Senyawa  betalain  pada  

bit  berbeda dengan  pigmen  antosianin  pada  tanaman  lain  karena  pigmen  ini  

juga  mengandung senyawa  nitrogen  yang  memiliki  efek  positif  terhadap  

aktivitas  radikal  bebas  dan kanker sehingga akar bit juga mulai dikembangkan 

sebagai alternatif pewarnaan pada produk sosis (Winanti, dkk., 2013). 
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Tabel 1. Komposisi Gizi Bit/100g 

Komposisi Jumlah 

Air (g) 87,58 

Energi (kkal) 43,00 

Protein (g) 1,68 

Lemak (g) 0,18 

Abu (g) 1,10 

Karbohidrat (g) 9,96 

Serat Pangan (g) 2,80 

Gula (g) 7,96 

Kalsium (mg) 16,00 

Besi (mg) 0,79 

Magnesium (mg) 23,00 

Fosfor (mg) 38,00 

Sodium (mg) 77,00 

Kalium (mg) 305,00 

Zinc (mg) 0,35 

Mangan (mg) 0,329 

Selenium (µg) 0,70 

Vitamin C (mg) 3,60 

Thiamin (mg) 0,031 

Riboflavin (mg) 0,027 

Niasin (mg) 0,331 

Asam Pantotenat (mg) 0,145 

Vitamin B-6 (mg) 0,067 

Folat (µg) 80,00 

Betalain (mg) 128,70 

Beta karoten (µg) 20,00 

Vitamin A (IU) 33,00 

Vitamin E (µg) 0,04 

Vitamin K (µg) 0,20 

Sumber : USDA (2013) 

Kestabilan pigmen pada bit merah yang berperan sebagai komponen 

bioaktif dipengaruhi oleh nilai pH. Pigmen di dalam bit merah lebih stabil pada 

kondisi asam rendah, yaitu pH 4,5. Penurunan pH akan menyebabkan perubahan 

pigmen merah menjadi warna ungu, sedangkan kenaikan pH menyebabkan 

perubahan menjadi kuning kecokelatan. Bit merah dikenal sebagai sayuran 

dengan kandungan antioksidan tertinggi, yaitu 1,98 mmol/100 g. Kandungan 

senyawa antioksidan dalam bit merah terdiri dari senyawa flavonoid (350-2760 

mg/kg), betasianin (840-900 mg/kg), betanin (300-600 mg/kg), asam askorbat 
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(50-868 mg/kg), dan karotenoid (0,44 mg/kg) (Ananda, 2008). Struktur kimia 

molekul senyawa betalain dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Senyawa Betalain (SCI, 2015) 

Betasianin  merupakan  pigmen berwarna  merah  atau  merah-violet  dari 

kelompok  pigmen  betalain.  Pigmen betasianin  hanya  dapat  dijumpai  pada 

tanaman  beberapa  famili  anggota  ordo Caryophyllales,  termasuk  

Amaranthaceae, dan  bersifat  mutual  eksklusif  dengan pigmen  antosianin  

(Retno, 2010). Sifat ini berarti  bahwa  pigmen  betasianin  dan antosianin tidak 

pernah dijumpai bersama-sama  pada  satu  tanaman.  Oleh  karena  itu pigmen  

betasianin  sangat signifikan dalam penentuan  taksonomi  tanaman  tingkat 

tinggi. 

Pigmen betalain dalam bit merah tersusun oleh dua senyawa pigmen yaitu 

betasianin berwarna ungu kemerahan dan betaxanthin berwarna kekuningan. 

Betalain bersifat larut air, kaya akan nitrogen dan menghasilkan warna kemerahan  

sehingga potensial dijadikan sebagai pewarna natural dalam produk pangan. 

Pigmen  betalain dapat dijadikan sebagai alternatif pewarna antosianin yang 

terkandung pada jenis buah lain karena stabilitas dan resistensi betalain terhadap 

pengaruh pH dan suhu lebih baik terutama pada pH asam rendah. Akan tetapi, 

degradasi betalain dapat berlangsung selama proses ekstraksi yang umumnya 

dipengaruhi enzim dan suhu panas yang berlebihan selama proses pengolahan 
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sehingga aplikasi bit sebagai pewarna produk membutuhkan penanganan yang 

sesuai untuk mempertahankan kualitas fisikokimia maupun sensori produk (Slavo 

dkk, 2013). 

 

2.2 Dodol 

Dodol termasuk produk olahan setengah basah (Intermediate moistured 

foods) yang berkadar air 10% – 40% dan aktivitas  air (Aw) antara 0,65 – 0,90. 

Dodol merupakan produk yang awet karena penambahan gula dan proses 

pembuatannya berbentuk seperti bubur manis yang padat, kenyal dan kering. 

Dodol awet dengan gula dan proses pembuatanya adalah karena gula memiliki 

fungsi antara lain adalah zat pemanis, zat pengawet, penambah flavor. Dan jika 

makanan di panaskan secara terus menerus maka dapat menunjang daya simpan 

produk tersebut (Sulistyawati, 2010). 

Produk sejenis yang dibuat secara tradisional disebut jenang. Jenang 

mempunyai tekstur  yang lebih lembek daripada dodol, agak basah berminyak, 

masing-masing dibungkus dengan plastik atau kertas roti, dan di kemas dalam dus 

(Suprapti, 2005). 

Dodol adalah produk makanan yang dibuat dari tepung beras ketan, santan  

kelapa, dan gula dengan atau tanpa penambahan bahan makanan dan bahan 

tambahan makanan lain yang diizinkan. Bahan makanan yang diizinkan 

diantaranya essence atau perasa makanan, yang biasanya digunakan pada 

kelompok dodol berbahan dasar tepung  beras  ketan (SNI, 1992). Dodol 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dodol yang diolah dari buah-buahan dan dodol 

yang diolah dari tepung-tepungan, antara lain tepung beras dan tepung ketan 
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dodol buah-buahan seperti dodol apel, dodol strawberry, dodol pepaya dan dodol 

durian (Khasanah, 2005). 

Tabel 2. Standar Nasional Indonesia Tentang Dodol 

No Kriteria uji  Persyaratan 

1  Keadaan : 

1.1 Bau 

1.2 Rasa 

1.3 Warna  

  

Normal 

Normal, khas 

Normal  

2  Air, %,  Maks. 20 

3  Abu, %,  Maks. 1,5 

4  Gula dihitung sebagai sakarosa, %,  Min. 40 

5  Protein (N x 6,25), %,  Min. 3 

6  Lemak, %,  Min. 7 

7  Serat Kasar, %,  Maks, 1,0 

8  Pemanis Buatan  Tidak boleh ada 

9  Logam-logam berbahaya (Pb, Cu, Hg)   

10  Arsen (As)  Tidak ternyata 

11  Kapang  

 

Tidak boleh ada 

Sumber : SNI 01-2986-1992 

 

Dodol mempunyai sifat organoleptik yang khas, seperti warna coklat, rasa 

manis, dan tekstur yang lengket. Produk dodol berwarna coklat terutama akibat 

penambahan gula yang bereaksi dengan protein (menghasilkan reaksi pencoklatan 

non-enzimatis) serta akibat reaksi karamelisasi dari gula. Dodol atau jenang 

adalah dua istilah yang berbeda. Dikatakan berbeda karena sifatnya yang berbeda, 

dodol sifatnya plastis, kalis dan bagian luar membentuk lapisan tipis agak kering 

dan bagian dalamnya lunak. Sedangkan jenang teksturnya elastis lunak dan 

berminyak pada bagian luar dan dalam (Margareta, 2013). 

 

2.3 Bahan Baku Dodol Bit 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan dodol adalah tepung beras ketan, 

tepung beras, gula, garam dan santan. Adapun penjelasan dari masing-masing 

bahan yang digunakan dalam pembuatan dodol sebagai berikut : 
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2.3.1. Tepung Ketan 

Tepung beras ketan adalah tepung yang diperoleh dengan cara menggiling 

atau menumbuk beras pulut atau  ketan (Oryza Sativa Glutinous) yaitu varietas 

dari padi, family Gramiae yang termasuk dalam biji-bijian. Fungsi  tepung  beras  

ketan  dalam  pembuatan  dodol  adalah sebagai  pembentuk struktur dan pengikat 

bahan lain yaitu saat tepung beras ketan dipanaskan  dengan  cukup  bahan  cair  

maka tepung beras ketan akan mengalami gelatinisasi, dan juga tepung beras 

ketan mengandung zat amilopektin yang akan membuat  adonan  dodol  menjadi  

kompak  dan  padat  untuk  memperoleh  tekstur dodol yang dikehendaki.  Tepung  

beras ketan yang dipilih harus berkualitas baik yaitu warna putih, aroma khas 

tepung  beras  ketan, tidak apek, kering dan bebas kotoran (Mahmud dkk, 2001). 

Tepung beras ketan memberi sifat kental sehingga membentuk tekstur dodol 

menjadi elastis. Kadar amilopektin yang tinggi menyebabkan sangat mudah 

terjadi gelatinasi bila ditambah dengan air dan memperoleh perlakuan pemanasan. 

Hal ini terjadi karena adanya pengikatan hydrogen dan molekul-molekul tepung 

beras ketan (gel) yang bersifat kental (Erna, 1996). Amilopektin yang merupakan 

komponen utama pati beras ketan, memiliki struktur rantai bercabang ikantan α-

(1,4)-D-Glukosa, sedangkan kadar amilosanyan hanya berkisar antara 1-2% dari 

kadar pati seluruhnya (Koswara, 2006).  

Menurut Sahutu (2014) tepung beras ketan dapat berupa tepung siap pakai 

maupun tepung yang dibuat sendiri dengan menggiling atau menumbuknya. 

Pembuatan dodol, tepung beras ketan yang akan digunakan dibuat sendiri dengan 

cara sebagai beras ketan direndam minimal selama 2-3 jam. Beras ketan yang 

telah direndam kemudian dicuci bersih dan ditiriskan. Selanjutnya, beras ketan 
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digiling dan diayak dengan ayakan berukuran 80 mesh sampai diperoleh tepung 

beras ketan yang halus. Semakin halus tepung beras ketan yang digunakan akan 

semakin baik karena akan  mempercepat proses pengentalan. 

Tabel 3. Kandungan Gizi Tepung Ketan dan Tepung Beras per100gram 

No. Kandungan Gizi Tepung Ketan Tepung Beras 

1 Kalori 172 kal 364 kal 

2 Protein 3 g 7 g 

3 Lemak 0,5 g 0,5 g 

4 Karbohidrat 37,5 g 80 g 

5 Serat 0,6 g 2,4 g 

6 Abu 0,1 g 1 g 

7 Kalsium 6 mg - 

8 Zat besi 0,5 mg 0,8 

9 Air 58,9 g 12 mg 

Sumber : Tabel Komposisi Pangan Indonesia (2008) dan Depatemen Kesehatan 

RI (1989) 

 

2.3.2. Tepung Beras 

Tepung beras meupakan produk pengolahan beras yang paling mudah 

pembuatannya. Beras digiling dengan penggiling hammer mill sehingga menjadi 

tepung. Langkah awal dalam pembuatannya adalah beras diayak atau ditampi 

untuk menghilangkan kotoran seperti kerikil, sekam, dan gabah. Beras yang sedah 

bersih, kemudian digiling sampai halus dengan menggunakan pengilingan 

hammer mill yang berpenyaring 80 mesh. Setelah digiling, tepung beras perlu 

dijemur atau dikeringkan sampai kadar air dibawah 14% (IPTEKNET, 2011). 

Tepung beras merupakan bahan pokok yang sangat penting dalam 

pembuatan kue di Indonesia. Kualitas kue yang dibuat dari tepung beras yang 

baru ditumbuk lebih baik dibandingkan dengan kue yang dibuat dari tepung beras 

kering yang dijual dipasaran (Afandi, 2010). Pati dalam beras terdiri dari dua 

polimer karbohidrat yaitu, amilosa dan amilopektin. Perbandingan kedua 

golongan pati ini dapat menentukan warna dan teksur. Berdasarkan kandungan 
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amilosanya beras dibedakan dari amilosa tinggi sampai amilosa rendah secara 

berturut-turut adalah kadar amilosa > 25%, kadar amilosa sedang 20-25%, dan 

kadar amilosa rendah 10-20% serta beras ketan dengan kada amilosa < 10%.  

Tepung beras pada dodol berfungsi agar dodol yang dihasilkan tidak 

lengket. Tepung beras memiliki kandungan amilosa yang tinggi yang dapat 

mengakibatkan dodol tidak menjadi lengket, dapat mengembang, dan akan 

mengeras setelah dingin (Ernawati, 2007) 

 

2.3.3. Gula Pasir 

Gula pasir merupakan gula yang dihasikan dari penguapan nira tebu 

(Saccarum officinarum). Gula pasir memiliki rasa yang manis, dan berbentuk 

kristal putih. Kandungan sukrosa pada gula pasir sebesar 97,1% dan gula reduksi 

sebesar 1,24%, senyawa organik bukan gula sebesar 0,7% dan kadar airnya 

sebesar 0,65% (Sya’di, 2001).  

Fungsi gula dalam pembuatan dodol selain sebagai pemanis, juga sebagai 

penambah aroma dan pengawet alami (Satuhu, 2004). Gula dalam konsentrasi 

tinggi dapat mencegah pertumbuhan mikroba, sebab sebagian air menjadi tidak 

tersedia untuk pertumbuhan mikroba (Buckle,  et al., dalam wahyuningsih 2004). 

Fungsi lain dari gula menurut, gula memiliki peranan dalam reaksi pencokelatan  

non-enzimatik pada produk-produk makanan. Penambahan gula dalam pembuatan  

dodol juga berfungsi untuk memperoleh aroma, serta untuk memperoleh tekstur  

dodol dengan konsistensi tertentu yang dikehendaki (Bennion dalam 

Wahyuningsih, 2004). 
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2.3.4. Garam  

Garam adalah benda padat berwarna putih berbentuk Kristal yang 

merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar Natrium Chlorida (>80%) 

serta senyawa lainnya, seperti Magnesium Chlorida, Magnesium sulfat, dan 

Calsium Chlorida. Sumber garam yang didapat di alam berasal dari air laut, air 

danau asin, deposit dalam tanah, tambang garam, sumber air dalam tanah 

(Burhanuddin, 2001). Garam (NaCl) yang digunakan dalam pembuatan dodol 

sebaiknya menggunakan garam yang bersih, berbentuk bubuk, berwarna putih dan  

tidak menggumpal. Garam tersebut berfungsi menambah cita rasa dodol menjadi 

lebih gurih, dan membantu menghindari pertumbuhan bakteri sehingga 

memperpanjang daya simpan (Satuhu, 2004). 

 

2.3.5. Santan 

Santan merupakan emulsi minyak dalam air alami berwarna putih susu yang 

diekstrak dari endosperma (daging buah) kelapa tua baik dengan atau tanpa 

penambahan air. Komposisi kandungan  zat kimia yang terdapat pada air kelapa 

antara lain asam askorbat atau vitamin C, protein lemak, hidrat arang, kalsium 

(Direktorat Gizi Depkes RI, 1981) dapat dilihat pada Tabel 5. 

Santan pada pembuatan dodol berfungsi sebagai sumber gizi, penambah cita  

rasa, dan  aroma. Kelapa sebagai bahan baku santan dipilih yang cukup tingkat 

ketuaannya dan tidak busuk agar aroma dodol yang dihasilkan harum. Selain itu, 

kelapa juga harus bersih. Pembuatan dodol ini, santan yang digunakan ialah 

santan kentan dan santan cair. Santan kental banyak mengandung lemak sehingga 

dapat menghasilkan dodol yang mempunyai rasa yang lezat dan membentuk 
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tekstur kalis. Sedangkan santan cair berfungsi untuk mencairkan tepung beras 

ketan,sehingga terbentuk adonan dan untuk melarutkan gula (Satuhu, 2004). 

Tabel 4. Komposisi kimia daging buah kelapa segar pada 3 tingkat umur 

No 

Komposisi 

per 100 g 

bahan 

Satuan 

Umur Buah 

Muda Setengah tua Tua 

1.  Kalori Kal 68,0 180,0 359,0 

2.  Protein g 1,0 4,0 3,4 

3.  Lemak g 0,9 15,0 34,7 

4.  Karbohidrat g 14,0 10,0 14,0 

5.  Kalsium mg 7,0 8,0 21,0 

6.  Fosfor mg 30,0 55,0 98,0 

7.  Besi mg 1,0 1,3 2,0 

8.  Vitamin A SI 0 10,0 0 

9.  Vitamin B1 mg 0,06 0,05 0,1 

10.  Vitamin C mg 4,0 4,0 2,0 

11.  Air g 83,0 70,0 46,9 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI (1981) 

Santan salah satu bahan makanan yang mudah rusak dan berbau tengik, 

karenanya perlu adanya upaya untuk memperpanjang masa simpannya, 

diantaranya dengan pemanasan. Pemanasan santan dalam produksi makanan 

olahan sering menghadapi permasalahan yaitu terjadi pemecahan santan. 

Pecahnya santan dapat dilihat dari terbentuknya gumpalan-gumpalan putih 

dipermukaan, sehingga rasa gurih dari santan berkurang, yang menyebabkan cita 

rasa produk olahan berubah dan penampilannya menjadi kurang menarik. Hal ini 

bisa dicegah dengan melakukan pengadukan selama santan dipanaskan dan 

menggunakan api kecil selama pemasakan santan (Fatma, 2015). 

 

2.4 Proses Pembuatan dan Faktor yang Mempengaruhi Mutu Dodol 

Proses pembuatan juga sangat berpengaruh terhadap mutu dodol. Agar 

menghasilkan dodol bermutu standar maka komposisi bahan harus sama pada 

setiap proses pembuatannya. Komposisi yang berbeda akan menghasilkan rasa, 
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tekstur, dan kekompakkan dodol yang tidak sama. Homogenitas adonan juga 

harus diperhatikan. Adonan yang homogen akan menghasilkan dodol dengan 

tekstur yang halus rata dan kompak. 

Menurut Fatma (2015) adapun faktor yang mempengaruhi hasil dodol dalam  

proses pemasakan yaitu pengendalian nyala api, waktu pencampuran tepung, dan 

pengadukkan. Selama proses pemasakan, nyala api harus dikendalikan dengan 

menjaga kondisi api dari kecil hingga sedang (suhu ±80-90
0
C) dengan stabil agar  

dodol matang secara merata. Pencampuran tepung, dilakukan saat gula yang 

dipanaskan mencapai kondisi mendidih dan mengeluarkan gelembung-gelembung 

udara (±90
0
C), sehingga akan mempersingkat proses pemasakan dan memberikan 

tekstur serta cita rasa pada dodol. Apabila, pencampuran tepung dilakukan 

sebelum proses pemasakan maka tingkat kematangan tepung akan optimal. Akan 

tetapi, proses pengadukan menjadi lama dan mengeluarkan energi yang banyak. 

Proses pengadukkan sebaiknya dilakukan terus-menerus hingga adonan matang. 

 

2.4.1 Gelelatinisasi 

Proses pembuatan dodol terjadi proses gelatinisasi, proses gelatinisasi 

merupakan proses saat pati mentah dimasukkan dalam air, maka granula pati akan 

menyerap air dan menyebabkan granula pati mengembang atau bengkak. 

Pembengkakkan atau pengembangan yang terjadi pada granula pati menyebabkan 

garanula pati tidak daat kembali ke ukuran semula. Bahan penyusun utama dodol 

adalah pati, baik pati dari tepung beras sehingga apabila ditambahkan dengan air 

maka mengalami pembengkakkan atau pengembangan ukuran granula pati tidak 

kembali ke ukuran semula. Pati adalah polimer dari satuan-satuan α-D-Glokosa 

yang terdiri dari dua fraksi yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa merupak 
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polimer berbentuk rantai lurus, sedangkan amilopektin memiliki rantai bercabang. 

Pemanasan serta terdapat air maka pati akan menyerap air dan menggembung atau 

mengalami gelatinisasi yang menentukan kemasakan olahan makanan. Selain 

proses gelatinisasi juga terjadi proses retrogradasi, yaitu pada saat proses 

pendinginan sehingga mengakibatkan tekstur menjadi lebih kenyal. Retrogradasi 

merupakan pengelompokan molekul atau bagian molekul yang berantai lurus 

yaitu amilosa dan beranta cabang yaitu amilopektin. Perbandingan amilopektin 

dan amilosa cukup berpengaruh, semakin banyak kandungan amilopektinnya 

maka semakin lengket (Rahardjo,1999). 

 

2.4.2 Amilosa 

Amilosa merupakan polisakarida, polimer yang tersusun dari glukosa 

sebagai monomernya. Tiap-tiap monomer terhubung dengan ikatan 1,4-glikosidik 

,terlihat pada Gambar 3. Amilosa merupakan polimer tidak bercabang yang 

bersama-sama dengan amilopektin menjadi komponen penyusun pati. Panjang 

rantai lurus tersebut berkisar antara 250-2000 unit D-glukosa. Molekul amilosa 

tidak semua sama ukurannya, tergantung pada sumber pati dan tingkat 

kematangannya. Berat molekul amilosa dipengaruhi oleh panjang rantai polimer, 

sedangkan panjang rantai polimer dipengaruhi oleh sumber  pati  (Fennema,  

1976).   

 

Gambar 3. Struktur Kimia Amilosa (Martinez dkk, 2004) 
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Secara  umum  molekul  amilosa  dari  umbi  akar mempunyai  rantai  

yang  lebih  panjang  dan  berat  molekul  yang  lebih  tinggi dibandingkan 

molekul amilosa yang berasal dari serealia.  Amilosa memberi efek keras bagi pati 

atau tepung (Whistler dan Paschall, 1984). 

1.4.3 Amilopektin 

Struktur kimia amilopektin pada dasarnya sama seperti amilosa yang 

terdiri dari rantai pendek α-(1,4)-glikosidik dalam jumlah besar. Perbedaannya, 

amilopektin mempunyai tingkat percabangan yang tinggi dan bobot molekul yang 

besar dengan ikatan α-(1,6)-glikosidik pada percabangannya, dapat dilihat pada 

Gambar 4. Tiap cabang mengandung 20-25 unit D-glukosa. Adanya rantai cabang 

membuat amilopektin memiliki ikatan yangblebih kuat daripada amilosa sehingga 

struktur molekulnya lebih stabil. Karena itu amilopektin kurang larut dalam air 

dan cenderung bersifat lengket (Winarno, 2004). 

 

Gambar 4. Struktur Kimia Amilosa (Martinez dkk, 2004) 

Amilopektin pada produk pangan bersifat merangsang terjadinya proses 

mekar (puffing) dimana produk makanan yang berasal dari pati yang kandungan 

amilopektinnya tinggi akan bersifat ringan, porus, garing dan renyah. 

Kebalikannya pati dengan kandungan amilosa tinggi, cenderung menghasilkan 
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produk yang keras, karena proses mekarnya terjadi secara terbatas (Whistler dan 

Paschall, 1984). 

Butiran pati mengandung amilosa berkisar antara 15-30% dan amilopektin 

sekitar 70-85%. Rasio amilosa dan amilopektin akan mempengaruhi sifat-sifat 

pati. Jika kadar amilosa tinggi, maka pati akan bersifat kering, kurang lekat, dan 

cenderung higroskopis. Perbandingan antara amilosa dan amilopektin juga akan 

berpengaruh terhadap sifat kelarutan dan derajat gelatinisasi pati. Pati dengan 

kadar amilosa rendah akan mempunyai suhu gelatinisasi tinggi. Amilopektin 

bergabung dengan rantai lurus amilosa membentuk daerah kristalin. Hasil dari 

penggabungan ini melalui ikatan hidrogen menyebabkan granula pati tidak larut 

dalam air dingin (Stoddard, 1999). Tabel 5 menyajikan perbedaan antara amilosa 

dan amilopektin. 

Tabel 5. Perbedaan Amilosa dan Amilopektin 

Karakteristik Amilosa Amilopektin 

Struktur umum Linear Bercabang 

Ikatan α-1,4 α-1,4 dan α-1,6 

Panjang rantai rata-rata ~10
2

20-25

Derajat poimerisasi ~10
2

10
4 
- 10

5 

Kompleks dengan iod Biru (λ=650 nm) 
Ungu – coklat

(λ=550 nm)

Produk hidrolisis dengan α-amilase 

Maltotritosa, 

glukosa, maltosa, 

oligosakarida. 

Gula pereduksi

(sedikit),

oligosakarida

(dominan)

Pembentukan lapisan film Kuat Rapuh

Sumber : Pomerasnz (1991) 


