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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi dan Morfologi Tanaman Gembili (Dioscorea esculenta L. 

Burkill) 

Gembili (Dioscorea esculenta L.Burkill) merupakan umbi dari keluarga 

Dioscoreacea. Kelompok Dioscoreaceae yang ada di Indonesia meliputi 

Dioscorea alata, Dioscoreahispida, Dioscorea pentaphylla, dan Dioscorea 

bulbilfera. Keluarga Dioscoreacea mempunyai keunggulan dapat tumbuh di 

bawah tegakan hutan tetapi sampai saat ini masih merupakan tanaman subsiten, 

yaitu bukan tanaman pokok yang dibudidayakan, karena pemanfaatannya masih 

terbatas. Keunggulan dari kelompok Dioscorea adalah mengandung senyawa 

bioaktif atau senyawa fungsional, selain komponen yang berperan sebagai bahan 

pangan (Harijono, 2010). 

Gambar 1. Gembili (Dioscorea esculenta L.Burkill) (Harijono, 2010) 

Gembili merupakan jenis tumbuhan yang berbuah di bawah tanah. Jenis 

umbi yang tumbuhnya merambat dan dapat mencapai tinggi antara 3-5 m dengan 

batang berduri di sekitar umbi dengan duri yang berwarna hitam dan daun 

berwarna hijau. Umbi gembili menyerupai ubi jalar dengan ukuran sebesar 

kepalan tangan orang dewasa, berwarna coklat muda dan berkulit tipis. Umbi 

tersebut berwarna putih bersih dengan tekstur menyerupai ubi jalar dan rasa yang 

http://images.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFye3NvdPTAhWHP48KHTIQBvYQjRwIBw&url=http://salwanaz.wordpress.com/author/salwanaz/&psig=AFQjCNG0-yWtTOpm9CRY7yJ6g2dRl4WjjA&ust=1493892562788711
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khas (Richana, 2004). Umbi hasil buangan dan kulit kupasan umbi  juga dapat 

digunakan untuk pakan ternak atau sebagai cadangan makanan saat terjadi 

paceklik. Umbi tanaman gembili umumnya digunakan sebagai sumber 

karbohidrat setelah dimasak atau dibakar. Umbi tersebut juga dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan campuran sayuran setelah dimasak, direbus atau digoreng, dan 

dijadikan makanan pokok pengganti beras.  

Beberapa negara menghasilkan tanaman gembili diantaranya malaysia  

24,6 ton/ha, Filipina 20-30 ton/ha, Irian Jaya 70 ton/ha, dan Papua Nugini 10-20 

ton/ha. Daerah tropis cocok ditanami gembili kerena tekstur tanahnya gembur 

serta mengandung tanah ringan. Drainase yang baik menghasilkan banyak bahan 

organik sehingga gembili memiliki prospek yang baik untuk di tanam di 

beberapa daerah di Indonesia seperti daerah Sulawesi bagian Selatan, Madura, 

Jawa dan juga Bali  (Flach dan  Rumawas, 1996). 

Karbohidrat merupakan komponen kimia terbesar setelah air pada umbi 

gembili. Amilosa dan amilopektin merupakan penyusun karbohidrat umbi 

gembili. Umbi gembili mengandung gula seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa 

sehingga memiliki rasa yang manis. Pati  umbi gembili memiliki kadar amilosa 

sebesar 14,2% dan kadar gula sekitar 7-11% (Muchtadi dkk, 1992). Hasil 

penelitian dari Suhardi (2002), menunjukkan bahwa terdapat senyawa bioaktif 

berupa dioscorin, PLA, dan diosgenin.  

Menurut Suhardi (2002), bahwa di beberapa negara tropis gembili 

dijadikan sebagai sumber bahan pangan skunder yang penting. Rendemen 

tepung umbi dan tepung pati gembili (24,28% dan 21,4%) lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis umbi yang lain. Umbi gembili berpotensi besar 
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dalam pengembangan menjadi produk tepung atau pati dari segi rendemennya. 

Gembili dapat dipakai sebagai makanan tambahan atau makanan pengganti 

untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Kandungan zat gizi dalam 

umbi gembili tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Gizi dalam 100 gram Umbi Gembili 

Zat Gizi Satuan  Jumlah  

Protein gram 1,10 

Lemak gram 0,20 

Karbohidrat gram                31,30 

Serat gram  1,00 

Abu gram                14,00 

Kalsium mg                56,00 

Fosfor mg                  0,60 

Besi mg - 

Beta Karoten si   0,08 

Vitamin B1 mg   4,00 

Vitamin C mg                 66,40 

Air  gram 85,00 

Sumber : Suhardi (2002) 

Glukomanan merupakan kandungan polisakarida utama pada kelompok 

Dioscorea. Sifat fisik yang istimewa pada glukomanan yaitu dapat mengembang  

dalam air mencapai 138-200% yang terjadi secara cepat (pati hanya 

mengembang 25%) (Glicksman, 1982). Umbi-umbian pada keluarga Dioscorea 

memiliki protein simpanan yaitu dioscorin. Hidrolisat peptic dan dioscorin pada 

gembili dapat menghambat aktivitas antihipertensi dan enzim pengubah 

angiotensin secara invitro maupun invivo. Pada gembili juga terdapat senyawa 

diosgenin. Pada umbi jenis Dioscorea sp. dan kacang-kacangan terdapat banyak 

senyawa dari golongan saponin alami yaitu diosgenin. Aktivitas biologis 

diosgenin, alkaloid, dan steroid saponin lain telah teruji secara in vitro. Dalam 

beberapa penelitian, peranan penting diosgenin dalam mengatur metabolisme 

kolesterol dengan cara diserap melalui usus halus sehingga dapat mengurangi 
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resiko sakit jantung. Kemampuan alami saponin dalam menghalangi 

pertumbuhan mikroba, sehingga berpotensi untuk meningkatkan efektivitas 

beberapa vaksin serta sebagai anti infeksi virus, jamur, dan khamir (Okwu, 

2006). 

2.2 Pati  

Pati merupakan salah satu jenis polisakarida terpenting dan  tersebar luas 

di alam selain selulosa, lignin, pektin, khitin, dan lain-lain. Pati berfungsi sebagai 

cadangan makanan bagi tumbuh-tumbuhan yang terdapat di berbagai bagian 

diantaranya dalam biji buah  (gandum,padi, dan jagung), pada batang (sagu dan 

aren) serta dalam umbi (kentang, ubi jalar, ganyong, talas, dan ubi kayu). Dalam 

proses metabolisme, bentuk pati berfungsi sebagai penyimpanan glukosa 

(Tjokroadikoesoemo, 1986). 

Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. Tiap 

jenis pati mempunyai sifat yang tidak sama. Hal ini dipengaruhi oleh panjang 

rantai karbonnya serta perbandingan antara molekul yang lurus dan bercabang. 

Komponen penyusun pati ada tiga, yaitu : amilosa, amilopektin dan bahan antara 

(seperti protein dan lemak). Bahan antara tersebut biasanya terdapat dalam jumlah 

5-10% dari berat total. Bervariasinya berat molekul pati dipengaruhi pada tingkat 

kelarutan dan sumber patinya (Achmadi, 1990). 

Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi 

yang relatif larut dalam air disebut amilosa dan fraksi yang tidak larut air disebut 

amilopektin. Amilosa mempunyai struktur lurus dengan ikatan α-(1,4)-glikosidik. 

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

amilosa tidak semua sama ukurannya, tergantung pada sumber pati dan tingkat 
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kematangannya. Berat molekul amilosa dipengaruhi oleh panjang rantai polimer, 

sedangkan panjang rantai polimer dipengaruhi oleh sumber pati (Fennema, 1976). 

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. 

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. Tiap cabang 

mengandung 20-25 unit D-glukosa. Adanya rantai cabang membuat amilopektin 

memiliki ikatan yang lebih kuat daripada amilosa sehingga struktur molekulnya 

lebih stabil. Karena itu amilopektin kurang larut dalam air dan cenderung bersifat 

lengket (Winarno, 1995). 

Menurut Flach (1993) amilopektin mempunyai ukuran yang lebih besar 

daripada amilosa karena bentuknya lebih rapat dan padat, tetapi mempunyai 

kekentalan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur amilopektin 

lebih kompak bila terdapat dalam larutan.  

Pati alami biasanya mengandung amilopektin lebih banyak daripada 

amilosa. Menurut Stoddard (1999), 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 
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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.Tabel 2 di bawah ini 

menyajikan perbandingan karakteristik amilopektin dan amilosa pada pati. 

Tabel 2. Perbandingan Sifat Amilosa dan Amilopektin  

Karakteristik  Amilosa  Amilopektin  

Struktur umum  Linear  Bercabang  

Ikatan  α-1,4 α-1,4 dan α-1,6 

Panjang rantai  ~10
3 

20 – 25 

Derajat polimerisasi ~10
3 

10
4
-10

5 

Kompleks dengan iod  Biru (λ=650 nm) Ungu-coklat (λ=550 nm) 

Produk hidrolisis dengan 

α-amilase 

Maltotriosa, glukosa, 

maltosa, oligosakarida 

Gula pereduksi (sedikit), 

oligosakarida (dominan) 

Pembentukan lapisan 

film  

Kuat  Rapuh  

Sumber : Pomeranz (1991) 

Penyerapan air pada granula pati menyebabkan pembengkakan. 

Pembengkakan dan penyerapan air oleh granula pati dapat mencapai kadar 30%. 

Peningkatan volume granula pada selang suhu 55
o
C – 65

o
C masih memungkinkan 

granula kembali pada kondisi semula. Gelatinisasi terjadi apabila pembengkakan 

luar biasa sihingga granula pati tidak dapat kembali ke keadaan semula. Besarnya 

suhu gelatinisasi yang berbeda dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi pati 

(Winarno, 1995). 

Patiidapat dijadikan bahan dasar dalam pembuatan plastik. Pati merupakan 

biopolimer karbohidrat yang dapat terdegradasi secara mudah di alam dan bersifat 

dapat diperbaharui. Penelitianntentanggpatiisebagaiibahannbaku plastikktelah 

dilakukannmulai dariipenggunaan patinalami, patintermodifikasi, dan pati 

termoplastis untuk ditambahkan baik pada biodegradable plastic dan 

nondegradable plastic. Pemilihan proses didasarkan pada produk akhir yang ingin 

dicapai. Starch-based plastic digunakan dalam produksi bioplastik karena 
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keuntungannya yaitu harga murah, jumlah berlipat, dan dapat diperbaharui 

(Vilpoux dan Averous, 2006). 

2.2.1 Amilosa  

 Menurut Whistler dan Paschall (1984), Amilosa merupakan polisakarida 

yang tersusun dari glukosa sebagai monomernya. Setiap monomer terhubung 

dengan ikatan 1,4- glikosidik. Amilosa adalah polimer tidak bercabang yang 

bersama dengan amilopektin menjadi komponen penyusun pati. Amilosa 

memberikan efek keras bagi pati atau tepung pada masakan. 

 Amilosa merupakan homogililikan D-glukos dengan ikatan α-(1,4) dari 

struktur cincin piranca, membentuk rantai lurus yang disebut linier pati. Meskipun 

sebenarnya amilase dihidrolisa dengan β-amilase pada beberapa jenis pati tidak 

diperoleh hasil hidrolisis yang sempurna, β- amilase menghidrolisis amilosa 

menjadi unit-unit residu glukosa dengan memutus ikatan α-(1,4) dari ujung non 

pereduksi rantai amilosa menghasilkan maltosa. 

 

Gambar 2. Rumus struktur amilosa (Whistler dan Paschall, 1984). 

 Banyak satuan glukosa dalam setiap rantai tergantung pada sumbernya. 

Biasanya setiap rantai mengandung 850 atau lebih unit glukosa dan dari setiap 

rantai lurus tersebut terdapat satu titik cabang ikatan α-(1,6) glikosida. Berat 

molekul amilosa beragam tergantung pada sumber dan metoda ekstraksi yang 

digunakan. Karakteristik amilosa pada larutan yaitu cendrung membentuk koil 
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yang sangat panjang dan fleksibel dengan selalu bergerak melingkar. Interaksi 

iodamilosa didasari struktur tersebut untuk membentuk warna biru. 

2.2.2 Amilopektin  

 Menurut Whistler dan Paschall (1984), Amilopektin adalah polisakarida 

dengan glukosa sebagai penyusun monomernya. Amilopektin adalah molekul 

raksasa dan mudah ditemukan yang menjadi salah satu senyawa penyusun pati 

bersama dengan amilosa. Dilihat dari karakteristik fisiknya amilopektin berbeda 

dengan amilosa meskipun monomer penyusunnya sama. Secara struktural, 

amilopektin terbentuk dari rantai glukosa yang terikat dengan ikatan 1,4- 

glikosidik, sama dengan amilosa. 

 Namun demikian, pada amilopektin terbentuk cabang-cabang (sekitar tiap 

20 mata rantai glukosa) dengan ikatan 1,6-glikosidik. Amilopektin tidak larut 

dalam air. Dalam produk makanan amilopektin 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 

produk yang keras, karena proses mekarnya terjadi secara terbata. 

 Biasanya setiap rantai molekul glukosa pada amilopektin mengandung 

1000 atau lebih unit. Berat molekul amilopektin glukosa untuk setiap rantai. Berat 

molekul amilopektin bervariasi tergantung pada sumbernya. Amilopektin pada 

pati umbi-umbian mengandung sejumlah kecil ester fosfat yang terikat pada atom 

karbon ke 6 dari cincin glukosa (Greenwood dan Munro, 1976). 

 Sifat fisik Amilopektin dan amilosa memiliki perbedaan. Amilosa lebih 

mudah larut dalam air dibandingkan amilopektin. Jika mereaksikan amlosa 
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dengan larutan iod akan membentuk warna biru tua, sedangkan amilopektin akan 

membentuk warna merah. Amilopektin bersifat merangsang terjadinya proses 

mekar (puffing) dalam produk makanan shingga produk makanan yang berasal 

dari pati dengan kandungan amilopektin tinggi akan bersifat renyah, porus, 

ringan, dan garing. Kebalikannya pati dengan kandungan amilosa tinggi, 

cenderung menghasilkan produk yang keras, pejal, karena proses mekarnya terjadi 

secara terbatas. 

 

Gambar 3. Rumus struktur amilopektin (Whistler dan paschall, 1984) 

2.3 Modifikasi Pati  

Pati termodifikasi adalah pati yang gugus hidroksilnya telah diubah lewat 

suatu reaksi kimia (esterifikasi, sterifikasi atau oksidasi) atau dengan menggangu 

struktur asalnya (Fleche, 1985). Sedangkan menurut Glicksman (1969), pati diberi 

perlakuan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan sifat yang lebih baik untuk 

memperbaiki sifat sebelumnya atau untuk merubah beberapa sifat sebelumnya 

atau untuk merubah beberapa sifat lainnya. Perlakuan ini dapat mencakup 

penggunaan alakali, zat pengoksidasi, asam atau bahan kimia lainnya yang akan 

menghasilkan gugus kimia baru dan perubahan struktur, ukuran, dan bentuk 

molekul pati. 
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Memodifikasi pati dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya  

modifikasi dengan cross linking, derivatisasi secara kimia, pemuliaan tanaman, 

konversi dengan hidrolisis, merubah sifat fisik, serta merubah menjadi sirup dan 

gula. Modifikasi dengan konversi dimaksudkan untuk mengurangi viskositas dari 

pati mentah hingga dapat dimasak dan digunakan pada konsentrasi yang lebih 

tinggi, pati akan lebih mudah larut dalam air dingin dan memperbaiki sifat 

kecenderungan pati untuk membentuk gel atau pasta (Furia, 1968). 

Modifikasi adalah pati yang gugus hidroksinya berubah karena reaksi 

kimia secara eterifikasi, oksidasi atau esterifikasi (Fleche, 1985). Sifat  pati 

termodifikasi  mengalami perubahan  yang  disesuaikan pada kegunaan tertentu. 

Menginginkan sifat pati termodifikasi dengan daya tahan terhadap “sharing” 

mekanis yang baik, memiliki daya pengental yang tahan pada suhu sterilisasi 

ataupun kondisi asam, dan memiliki viskositas yang stabil pada suhu rendah 

ataupun tinggi (Wirakartakusuma, et al., 1989). 

Terdapat 3 tipe modifikasi yaitu modifikasi spesifik, modifikasi sifat 

rheologi, dan modifikasi dengan stabilisasi. Ikatan silang dan depolimerisasi 

termasuk dalam modifikasi sifat rheologi. Viskositas akan menurun pada proses 

depolimerisasi oleh  karena itu dapat digunakan pada tingkat total padatan yang 

lebih tinggi. Dapat melakukan dengan cara oksidasi, dekstrinisasi serta konversi 

asam dan basa. Penelitian Fleche, (1985) memperlihatkan bahwa modifikasi asam 

dan oksidan dapat menurunkan viskositas pati jagung. Sifat pati termodifikasi 

yang dihasilkan dipengaruhi oleh pH, suhu inkubasi dan konsentrasi pati yang 

digunakan selama proses modifikasi. Sedangkan teknik ikatan silang akan 

membentuk jembatan antara rantai molekul sehingga didapatkan jaringan makro 
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molekul yang kaku. Cara ini akan merubah sifat rheologi dari pati dan sifat 

resistensinya terhadap asam. 

Modifikasi dengan stabilitasi dilakukan melalui reaksi esterifikasi dan 

eterifikasi. Sebagai hasilnya akan didapatkan pati dengan singkat retrogradasi 

yang lebih rendah dan stabilitas yang meningkat. Pati termodifikasi komersil 

dihasilkan dari kombinasi cara stabilisasi dan ikatan silang. Modifikasi spesifik 

didapat dari reaksi-reaksi yang khas seperti kationisasi, karboksimetilasi, grafting 

dan oksidasi asam secara periodik (Wirakartakusuma dkk., 1989). 

Pati termodifikasi adalah pati yang telah mengalami perlakuan secara fisik 

ataupun kimia yang bertujuan untuk mengubah salah satu atau lebih sifat fisik 

atau kimia yang penting dari pati (Hui, 2006). Modifiasi pati dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu secara fisika dan kimia. 

2.3.1 Modifikasi Fisika  

Salah satu modifikasi fisika adalah pasting. Pasting adalah proses 

pembuatan pati menjadi gel atau pasta. Agar terbentuk pasta, pati dengan 

komposisi 3-8 % berat dilarutkan didalam air dan dipanaskan dengan pengadukan 

dengan suhu antara 62
o
C sampai 120

o
C tergantung dari jenis patinya. Setelah 

mencapai pasting temperaturnya kekentalan dari suspensi akan naik dengan 

sangat cepat sampai mencapai titik maksimumnya.  

Metode lain modifikasi pati secara fisika adalah dextrinisasi. Proses ini 

mirip dengan hidrolisis dengan asam, yaitu terjadinya pemecahan pati menjadi 

oligosakarida. Hal yang membedakan dengan hidrolisis adalah adanya 

pemotongan ikatan glikosida dan perpecahan ikatan inter- dan intramolekul yang 

menyebabkan dextrins jauh lebih mudah larut dalam air. Perlakuan awal pati 
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dicampur dengan larutan asam hidroklrorik pada suhu kamar, proses ini disebut 

lintnerisasi. Kemudian dipanaskan sekitar 350
o
C sampai 240°C sehingga 

menghasilkan British Gum atau Dextrin Kuning berwarna putih sampai coklat tua 

kehitaman. Dextrins biasanya digunakan sebagai Adhesives, pengental, dan 

sizing. Baru-baru ini, dextrinization dikembangkan dengan menambahkan asam 

amino, asam hidroksi, dan carboxyamides seperti urea menghasilkan dextrin 

untuk keperluan khusus misalnya, prebiotics, depressants untuk flotasi, makanan 

ternak,dan untuk menghilangkan logam berat (Lidiasari, 2006) . 

2.3.2 Modifikasi Kimia  

Menurut Lidiasari (2006), modifikasi Pati secara kimia melibatkan 

sejumlah bahan kimia ke dalam pati. Bahan kimia yang ditambahkan dapat berupa 

asam, basa, garam, maupun unsur halogen. Berikut ini adalah beberapa modifikasi 

yang banyak dijumpai di industri : 

a. Degradasi Asam atau Basa 

Degradasi dengan asam atau basa. Merupakan reaksi pemecahan pati 

menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana seperti glukosa, maltosa dan 

dextrin. Bahan kimia yang ditambahan berupa asam karboksilat, garam dari asam 

kuat.  

b. Reduksi dan Oksidasi 

Reduksi dan Oksidasi merupakan proses modifikasi pati menjadi alkohol, 

pemanis untuk pengidap diabetes. Hasil dari modifikasi ini adalah sorbitol dan 

maltitol. Reaksi reduksi biasanya melibatkan hidrogen dari katalis Raney-Nickel. 

Proses modifikasi yang lainnya adalah esterifikasi dengan menggunakan asam 
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organik maupun anorganik, asam anorganik yang boleh dalam industri makanan 

asam fosfat. Pati termodifikasi tersebut dikenal dengan gelating agents.  

c. Asetilasi 

Proses modifikasi selanjutnya adalah asetilasi yaitu pati termodifikasi 

yang diperoleh dari mereaksikan pati dengan gugus hidroksil sehingga 

menghasilkan hemiacetal dan aldehid. Pati cross-linking terbentuk dengan 

dialdehid. Reaksi asetilasi merupakan reaksi reversible, karena itu gugus asetal 

tidak stabil selama penyimpanan dan membebaskan asetil aldehid yang tidak 

diperbolehkan di industri makanan. Namun, asetal aldehid seperti vanilin, eugenol 

dan aldehid aromatik lainnya masih boleh digunakan untuk pembuatan kapsul 

semimicro.  

d. Halogenasi 

Metode lainnya adalah halogenasi. Unsur halogen yang ditambahkan 

biasanya klorin. Klorinasi bertujuan untuk meningkatkan sifat-sifat fisik tepung. 

Klorinasi dilakukan dengan mereaksikan pati dengan PCl3, PCl5, POCl3 atau 

SOCl2 dimana gugus hidroksi pada glukosa disubstitusi dengan klorin. Selain itu 

halogenasi juga sering digunakan untuk pemutihan terpung.  

e. Amilasi dan Carbomilasi 

Jenis pati termodifikasi selanjutnya adalah aminasi dan carbamolasi, pati 

termodifikasi jenis ini didapat dengan mengesterfikasi pati dengan gugus amino 

seperti amonia. Reaksi pati dengan amida, seperti urea menghasilkan pati 

karbolasi yang digunakan untuk makanan ternak.  

Modifikasi dapat dilakukan dalam bentuk tepung maupun dalam bentuk 

pasta .Modifikasi secara kimia bertujuan untuk menghasilkan pati berkarakteristik 
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yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Misal, dapat membuat pati lebih tahan 

terhadap kerusakan akibat panas dan bakteri, serta membuat pati menjadi lebih 

hidrofilik. 

2.4 Cross – linking  

Pati termodifikasi ini diperoleh dengan cara mereaksikan pati dengan 

reagen bi atau polifungsional seperti sodium trimetaphosphate, phosphorus 

oxychloride, epichlorohydrin sehingga dapat membentuk ikatan silang pada 

molekul pati. Reagen tersebut juga dapat digabung dengan asetat anhidrat dan 

asam dikarboksilat membentuk pati modifikasi ganda. Karakteristik dari pati 

cross-linking adalah suhu gelatinisasi pati menjadi meningkat, pati tahan pada pH 

rendah dan pengadukan. 

Metode cross-linking bertujuan menghasilkan pati yang tahan tekanan 

mekanis, tahan asam dan mencegah penurunan viskositas pati selama pemasakan 

sedangkan metode esterifikasi-asetat bertujuan menstabilkan viskositas pati, 

menjernihkan pasta pati, mengurangi retrogradasi dan menstabilkan pati pada 

suhu rendah (Hui, 2006).  

Pada modifikasi pati metode cross-linking, salah satu pereaksi yang dapat 

digunakan adalah STPP (Sodium Tri Poli Phosphat). STPP merupakan salah satu 

garam fosfat yang bersifat basa yang berasal dari reaksi anorganik. Karakteristik 

STPP adalah berupa butiran serbuk berwarna putih, higroskopis, larut dalam air 

tetapi dengan kelarutan rendah. STPP merupakan bahan tambahan pangan yang 

memiliki batas maksimal penggunaan. STPP umumnya digunakan sebagai bahan 

pengemulsi, penstabil dan pengental pada susu evaporasi, susu kental manis, 

krimer, susu bubuk, krim bubuk, es krim dan sejenisnya dengan kadar 
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penggunaan maksimal 2-9 g STPP /Kg bahan, bergantung dari jenis produk 

makanannya. 

 

Gambar 4. Reaksi Cross-linking (Hui, 2006) 

CaCl2 digunakan untuk meningkatkan cross linking ionik dalam film, 

ikatan ini penting untuk membantu meningkatkan gaya kohesi antara ikatan 

protein yang diperkirakan efektif untuk memperbaiki sifat dari film, sifat barrier, 

kekuatan dan mencegah film larut dalam air. sifat barrier kelembaban dalam film 

protein kedelai dapat ditingkatkan dengan ikatan silang kalsium dan mengatur 

isoelektrik untuk mengoptimalkan hasil edible film (Cagri et al.,2003).  

2.5 Ikatan Kimia  

Ikatan antara dua atom atau lebih dapat saling berinteraksi dan membentuk 

molekul. Interaksi ini selalu disertai dengan pelepasan energi. Adapaun gaya-gaya 

yang menahan atom-atom dalam molekul merupakan suatu ikatan yang 

dinamakan ikatan kimia. Ikatan kimia terbentuk karena unsur-unsur cenderung 

membentuk struktur elektron stabil. Walter Kossel dan Gilbert Lewis (1916) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara stabilnya gas mulia dengan cara 

atom berikatan. Mereka mengemukakan bahwa jumlah elektron terluar dari dua 

atom yang berikatan, akan berubah sedemikian rupa sehingga susunan kedua 

kedua elektron kedua atom tersebut sama dengan susunan gas mulia. 

Kecenderungan atom-atom untuk memiliki struktur atau konfigurasi elektron gas 



20 
 

mulia atau 8 elektron pada kulit terluar disebut kaidah oktet. Sementara itu atom-

atom yang  mempunyai nomor atom kecil dari hydrogen sampai dengan boron  

cenderung memiliki konfigurasi elektron gas helium atau mengikuti kaidah 

duplet. Unsur-unsur dari golongan alkali dan alkali tanah untuk mencapai 

kestabilan cenderung melepaskan elektron terluarnya sehingga membentuk ion 

positif. Unsur-unsur dari golongan halogen dan khalkhogen mempunyai 

kecenderungan menangkap elektron untuk mencapai kestabilan sehingga 

membentuk ion negatif. Unsur-unsur yang demikian termasuk unsur 

elektronegatif (Chang, 2004).  

2.5.1 Ikatan Ionik  

 Gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam senyawa ionik 

disebut ikatan ionik. Kation dan anion merupakan Ion-ion yang terikat  oleh ikatan 

kimia. Alkali tanah dan logam alkali termasuk dalam kation, yang tersusun dari 

unsur-unsur yang memiliki energi ionisasi rendah. Sementara itu anion cenderung 

tersusun dari unsur-unsur dengan afinitas elektron tinggi, dalam hal ini unsur-

unsur golongan oksigen dan halogen. Oleh karena itu  dapat dikatakan bahwa 

ikatan ion sangat dipengaruhi oleh besarnya beda keelektronegatifan dari atom-

atom pembentuk senyawa tersebut. Semakin besar beda keelektronegatifannya, 

maka ikatan ionik yang dihasilkan akan semakin kuat. Ikantan ionik tergolong 

iakatan kuat dalam hal ini memiliki energi ikatan yang kuat sebagai akibat dari 

perbedaan keelektronegatifan ion penyusunnya. Pembentuk ikatan ionik dilakukan 

dengan cara transfer elektron. Dalam hal ini kation terionisasi dan melepaskan 

sejumlah elektron hingga mencapai jumlah oktet yang disyaratkan dalam aturan 

Lewis (Chang, 2004). 
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 Menurut Chang (2004), ikatan ionik memiliki sifat polar sehingga larut 

dalam pelarut polar, memiliki titik leleh yang tinggi serta larutan maupun 

lelehannya bersifat elektrolit. 

2.5.2 Ikatan Kovalen 

Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang tersusun dari pemakaian elektron 

bersama oleh atom-atom penyusun  ikatan. Unsur-unsur non logam yang biasanya 

membentuk ikatan kovalen. Nukleus kedua atom menarik setiap pasangan 

elektron dalam ikatan kovalen. Tarik menarik elektron inilah yang menyebabkan 

kedua atom terikat bersama (Chang, 2004). 

Ikatan kovalen terjadi ketika masing-masing atom dalam ikatan tidak 

mampu memenuhi aturan oktet, dengan pemakaian elektron bersama dalam ikatan 

kovalen, masing-masing atom memenuhi jumlah oktetnya. Hal ini mendapat 

pengecualian untuk atom H yang menyesuaikan diri dengan konfigurasi atom dari 

yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen disebut elektron bebas. Elektron bebas ini 

berpengaruh dalam menentukan bentuk dan geometri molekul (Chang, 2004).. 

Dalam ikatan kovalen Semua jenis ikatannya bergantung pada jumlah 

pasangan elektronnya. Satu pasangan elektron membentuk ikatan kovalen disebut 

ikatan tunggal.  Dua pasangan elektron yang membentuk ikatan kovalen disebut 

ikatan rangkap 2, begitu juga dengan ikatan rangkap 3 yang terbnetuk dari 3 

pasangan elektron. Ikatan rangkap memiliki rantai ikatan yang  pendek 

dibandingkan dengan ikatan tunggal. Terdapat berbagai macam jenis ikatan 

kovalen lain seperti ikatan delta, sigma, pi, dan lainnya (Chang, 2004). 

Senyawa kovalen dapat dibagi mejadi senyawa kovalen polar dan non 

polar. Pada senyawa kovalen polar atom penyusunnya memiliki gaya tarik yang 
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tidak sama terhadap elektron pasangannya. Hal ini terjadi disebabkan atom 

penyusunnya memiliki perbedaan keelektronegatifan. mengakibatkan terpisahnya 

kutub positif dan negatif. Sementara itu pada senyawa kovalen non-polar titik 

muatan negatif elekton persekutuan berhimpit karena beda keelektronegatifan 

yang kecil atau tidak ada(Chang, 2004). 

2.5.3 Ikatan Hidrogen 

Gaya tarik menarik antara atom H dengan atom lain yang memiliki 

keelektronegatifan besar pada satu molekul dari senyawa yang sama disebut 

ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen memliki ikatan yang kuat diantara ikatan antar 

moekul lainnya, namun ikatan ini lebih lemah jika dibandingkan dengan ikatan 

ion maupun ikatan kovalen (Chang, 2004). 

Ikatan hidrogen ini terjadi pada ikatan antara atom H dengan atom N, O, 

dan F yang memiliki pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas akan 

bereaksi dengan hidrogen dari molekul lain akan menghasilkan ikatan hidrogen 

dengan besar bervariasi. Tingkat keelektronegatifan dari atom pembentuknya akan 

mempengaruhi kekuatan ikatan hidrogen. Semakin besar perbedaannya maka 

semakin besar pula ikatan hidrogen yang dibentuknya (Chang, 2004). 

Titik didih dari senyawa tersebut di pengaruhi oleh kekuatan ikatan 

hidrogen. Semakin tinggi tingkat keelektronegatifannya maka akan semakin tinggi 

titik didih dari senyawa tersebut. Terkecuali untuk senyawa yang memiliki 2 

ikatan hidrogen tiap molekulnya seperti H2O terdapat pengecualian untuk H2O. 

Akibatnya, titik didihnya paling besar dibanding senyawa dengan ikatan hidrogen 

lain, bahkan lebih tinggi dari HF yang memiliki beda keelektronegatifan terbesar 

(Chang, 2004). 
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2.6 Edible Film  

Edible film adalah lapisan tipis yang berfungsi untuk bahan pengemas atau 

pelapis produk makanan yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan. Fungsi dari 

edible film yaitu sebagai penghalang (barrier) terhadap massa (oksigen, gas 

volatil, cahaya, kelembaban, lipida, zat terlarut, oksigen, pengawet, antimikroba, 

antioksidan,pembawa aditif, mineral, vitamin, dan bahan untuk memperbaiki rasa 

serta warna produk yang dikemas) dan memudahkan penanganan makanan serta 

berfungsi melindungi makanan dari kerusakan mikrobiologi, kimia, dan fisik 

(Dangaran, et al., 2004). 

Edible film memiliki perbedaan dengan edible coating. Edible film adalah  

bahan pengemas berupa lapisan tipis yang terbentuk lebih dulu dengan fungsi 

sebagai mengemas produk pangan. Sedangkan edible coating adalah bahan 

pengemas yang dibentuk langsung pada bahan atau produk pangan. menggunakan 

edible film atau coating pada produk buah-buahan, sayuran segar, konfeksioneri, 

beberapa produk daging, dan obat-obatan. Membuat edible film dengan bahan 

baku yang mudah terdegradasi secara biologis (biodegradable), menggunakan 

teknologi sederhana, dan relatif murah. Edible film biasanya digunakan sebagai 

pembungkus sup kering, buah, sosis dan permen.  

Tiga kelompok komponen utama penyusun edible film diantaranya 

komposit, hidrokoloid, dan lipida. Hidrokoloid bisa berupa polisakarida 

(karagenan, pati, dan sodium alginat) dan protein (protein gandum, protein whey, 

protein jagung, protein susu, protein kacang kedelai, gelatin, dan kolagen). 

Kelompok lipida seperti lilin/wax, gliserol dan lainnya (Yulianti dan Ginting, 

2012). 
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Menurut Johnson dan Stevenson, (1991) pada umumnya edible film  

terbuat dari suatu bahan yang memiliki sifat barrier atau mekanik yang baik, 

tetapi tidak untuk keduanya. Maka pada proses pembuatan edible film dapat 

ditambahkan bahan yang bersifat hidrofobik untuk memperbaiki sifat 

penghambatan (barrier) pada edible film. 

Tabel 3. Standart Mutu Edible Film  

Parameter Standart 

Ketebalan  <0,250 mm 

Kuat Tarik  Min 3,92 Mpa 

Elastisitas  10% - 50% (baik) 

>50% (sangat baik) 

WVTR 7 gram/m
2
/24 jam 

Sumber : JIS (Japanes Industrial Standart), 1975.  

2.7 Pembuatan Edible Film  

 Film adalah lembaran fleksibel yang tidak berserat dan tidak mengandung 

bahan metalik yang memiliki ketebalan kurang dari 250 mikron atau 0,01 inci. 

Film terbuat dari turunan selulosa dan sejumlah resin thermoplastik. Film terdapat 

dalam bentuk tabung, roll, dan lembaran. Menggunakan kemasan film sebagai 

kantong, sampul, tas, pembungkus, dan mengemas biskuit, tembakau, pupuk, 

kabel, pestisida, tekstil, mentega, obat-obatan serta produk kering yang beku 

untuk para astronot (Susanto, 1994). 

Menurut Krochta, et.al,. (1994) terdapat beberapa jenis polisakarida yang 

digunakan dalam pembuatan edible film ataralain ekstraksi rumput laut (agar, 

furcellaran, alginate, dan karaginan), selulosa dan turunannya, kitosan, exudates 

gum, gum dari biji-bijian, dan gum hasil fermentasi mikrobia. Menurut Kester dan 

Fenema (1986), film dari polimer pati cocok digunakan pada produk buah-buahan 

segar karena sifat permeabilitasnya yang selektif terhadap karbondioksida dan  
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oksigen. Penambahan asam lemak pada polimer penyusun film dapat memperkecil 

permeabilitas uap air. 

Pada umumnya pembuatan edible film dari satu bahan memiliki sifat 

sebagai barrier atau mekanik yang baik, tetapi tidak untuk keduanya. Interaksi 

antara dua jenis polimer sakarida membentuk jaringan yang kuat dengan sifat 

mekanis yang baik, tetapi tidak efisien sebagai penahan uap air karena bersifat 

hidrofil. Film dari lemak memiliki sifat penghambatan yang baik, tetapi mudah 

patah. Oleh karena itu, dalam pembuatan edible film sering ditambahkan bahan 

yang bersifat hidrofob untuk memperbaiki sifat penghambatan (barrier properties) 

edible film (Callegarin et.al., 1997).  

Untuk membuat edible film setidaknya memiliki satu komponen yang 

membentuk matriks film dengan kohesi dan kontinuitas yang cukup. Sifat 

penghambatan dan mekanik film dihasilkan dari tingkat atau derajat kohesi 

(Bureau dan Minton, 1996). Polimer yang memiliki berat molekul tinggi adalah 

komponen umum yang digunakan. Matriks film yang memliki kekuatan kohesif 

yang baik membutuhkan struktur polimer dengan rantai yang panjang. Struktur 

polimer berkaitan dengan kuatnya kohesif film, terdapatnya bahan aditif juga 

mempengruhi sifat kohesif film (Fenema ,1976), 

2.8  Bahan Tambahan Pembuatan Edible Film  

2.8.1  Gliserol 

Menurut Syarief, (1989), jenis bahan aditif atau tambahan sengaja 

ditambahkan agar memperbaiki sifat plastik. Penstabil pangan, penyerap UV, 

pewarna, dan plastisizer merupakan bahan yang memiliki fungsi untuk 
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mempebaiki sifat plastik yang sngaja ditambahkan. Bahan aditif ini bisa berupa 

senyawa anorganik atau organik dengan berat molekul yang rendah. 

Plasticizer merupakan bahan tambahan yang diberikan pada waktu proses 

agar plastik lebih halus dan luwes. Fungsinya untukmemisahkan bagian-bagian 

dari rantai molekul yang panjang. Plasticizer adalah bahan non volatile dengan 

titik didih tinggiyang apabila ditambahkan ke dalam bahan lain akan merubah 

sifat fisik dan atau sifat mekanik dari bahan tersebut (Krochta, et.al.,1994). 

Plasticizer ditambahkan untuk mengurangi gaya intermolekul antar partikel 

penyusun pati yang menyebabkan terbentuknya tekstur edible film yang mudah 

patah (getas). 

Gliserol memiliki 3 gugus hidroksil yang berada pada satu molekul (alcohol 

trivalent) dimana termasuk senyawa golongan alkohol polihidrat. Nama kimia 

gliserol yaitu 1,2,3 propanatriol dengan rumus kimianya C3H8O3. Gliserol 

rasanya manis, seperti liquid sirup, tidak berbau, tidak berwarna, larut dalam air 

maupun etanol dan mendidih pada suhu 209°C dan meleleh pada suhu 17,8
o 

C  

Berat molekul gliserol adalah 92,1massa jenis 1,23 g/cm2 (Winarno, 1992). Sifat 

dari gliserol sendiri yaitu Gliserol memiliki sifat meningkatkan viskositas larutan, 

mudah larut dalam air, menurunkan AW, dan  mengikat air. Menurut Rodrigeus, 

(2006) plasticizer seperti gliserol memiliki sifat hidrofilik,  menambahkan bahwa 

gliserol merupakan yang bersifat hidrofilik,  sehingga baik sebagai bahan yang 

ditambahkan untuk membentuk film yang terbuat dari pati yang bersifat 

hidrofobik. cocok untuk bahan pembentuk film yang bersifat hidrofobik seperti 

pati. 
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Molekul gliserol dapat menurunkan interaksi intermolekul, meningkatkan 

mobilitas polimer dan mengganggu kekompakan pati. Hal ini membuat nilai 

elongasi yang meningkat dan menurunnya tensile strength yang disebabkan 

meningkatnya formulasi gliserol yang ditambahkan. Faktor yang mempengaruhi 

migrasi molekul uap air yaitu meningkatnya mobilitas molekul dan menurunnya 

interaksi intermolekul (Rodrigues .2006). 

Plasticizer menurunkan gaya inter molekuler dan meningkatkan mobilitas 

ikatan polimer sehingga memperbaiki fleksibilitas dan extensibilitas film. Ketika 

gliserol menyatu, terjadi beberapa modifikasi struktural di dalam jaringan pati, 

matriks film menjadi lebih sedikit rapat dan di bawah tekanan, bergeraknya rantai 

polimer dimudahkan, meningkatkan fleksibilitas film (Liu dan Han, 2005). 

Menurut Liu dan Han (2005), tanpa plasticiser amilosa dan amilopektin akan 

membentuk suatu film dan suatu struktur yang bifasik dengan satu daerah kaya 

amilosa dan amilopektin. Interaksi-interaksi antara molekul-molekul amilosa dan 

amilopektin mendukung formasi film, menjadikan film pati jadi rapuh dan kaku. 

Keberadaan dari plasticizer di dalam film pati bisa menyela pembentukan double 

helices dari amilosa dengan cabang amilopektin, lalu mengurangi interaksi antara 

molekul-molekul amilosa dan amilopektin, sehingga meningkatkan fleksibilitas 

film pati. 

Salah satu contoh plasticizer seperti gliserol sangat baik digunakan pada 

film hidrofilik, seperti edible film berbasis protein, gel, pektin, pati maupun 

modifikasi pati. Karena berbentuk cair gliserol lebih tepat digunakan sebagia 

plastisizer. Keuntungan dari bentuk cair gliserol ini memiliki keunggulan mudah 

terlarut dalam air dan juga mudah tercampur pada komponen film lainnya. 
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Plastisizer  seperti sorbitol memilik sifat mengkristal di suhu ruang dan sulit 

bercampur dengan komponen lain, sifat sorbitol ini yang membuat konsumen 

tidak tertarik menggunakan sorbitol (Gontard, 1993). 

2.8.2 Cross-linking Agent  

2.8.2.1 Sodium tripolyphosphate (STPP) 

STTP mempunyai rumus kimia Na5P3O10 yang termasuk senyawa 

polifosfat dari natrium. Karakteristik STPP yaitu tidak berbau, berwarna putih dan 

berbentuk bubuk. Pati dapat bereaksi dengan STPP. Ikatan silang antar gugus 

hidroksil (OH) atau fosfat diester akan bereaksi dengan ikatan pati, yang 

mengakibatkan film yang terbuat dari pati dapat tahan pada pemanasan dan juga 

membuat ikatan pati menjadi kuat hingga bisa meminimalisir pembengkakan 

granula pati. Batas penggunaan alkali fosfat pada pangan yaitu 0,5% hal ini 

disampaikan oleh FDA (Food and Drug Administration). Jika dosis yang 

ditambahkan melebihi anjuran FDA (Food and Drug Administration) dapat 

mengakibatkan terciptanya rasa pahit, penampilan pangan akan menurun dan 

terlalu kenal (Wikipedia, 2011).   

 

Gambar 5. Struktur molekul sodium tripolyphosphate (Stephen, 1995) 

Natrium tripolifosfat ( STTP ) atau sodium tripolifosfat adalah bahan kimia 

berbentuk serbuk dan atau butir - butir halus berwarna putih yang terdiri dari 

Na5P3O. Pemberian STPP maksimal 0,4% (b/v) sebagai bahan tambahan 
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makanan, sedangkan  syarat mutu meliputi susut pengeringan kadar Na5P3O ( 

dihitung sebagai P2O5 ) (Deptan,2006). Selain itu, penambahan garam alkali juga 

dapat memberikan  karakter aroma dan flavor yang khas, memberikan warna 

kuning, serta tekstur yang kuat dan elastis pada adonan mie (Kruger dkk, 1996)  

Modifikasi pati secara kimia menggunakan STPP akan menyebabkan 

ikatan pati menjadi kuat, tahan terhadap pemanasan, dan asam sehingga dapat 

menurunkan derajat pembengkakan granula, dan meningkatkan stabilitas adonan, 

karena adanya  ikatan antara pati dengan fosfat diester atau ikatan silang antar 

gugus hidroksil (OH) (Retnaningtyas, 2014). 

Starch monophosphate sebagai pati termodifikasi dapat dibuat dengan 

mereaksikan pati dengan mono atau orthophosphate atau STPP dengan kadar 

yang dinyatakan tidak lebih dari 0,4%. Model reaksi pati dengan Sodium 

Tripolyphosphate (STPP) dapat dilihat pada Gambar 3 (Stephen, 1995).  

  

Gambar 6. Model Reaksi Pati dengan STPP (Stephen, 1995) 

2.8.2.2 Kalsium Klorida (CaCl2)   

Kalsium klorida (CaCl2) adalah senyawa ionik yang terdiri dari unsur 

kalsium (logam alkali tanah) dan klorin. Tidak berbau, tidak berwarna, solusi 

tidak beracun, yang digunakan secara ekstensif di berbagai industri dan aplikasi di 

seluruh dunia. Berlaku sebagai ion khalida yang khas dan padat pada suhu kamar. 

Sebuah senyawa yang terjadi secara alami, Kalsium Klorida cair dapat ditemukan 
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 paling sering dalam air laut dan mata air mineral. Sebuah deposit alam besar air 

garam bawah tanah di Alberta utara telah memberikan Ward Chemical dengan 

kualitas konsentrasi tinggi statis kalsium klorida sejak tahun 1985, memungkinkan 

kita untuk menjadi salah satu produsen terbesar cairan kalsium klorida premium 

di Amerika Utara.CaCl2 tersedia dalam bentuk kristal putih, butiran, bubuk atau 

serpih. CaCl2 tersedia dalam berbagai golongan seperti anhidrat, monohidrat, 

dihidrat, hexahydrate, dll. Semua CaCl2  larut dalam air dan alkohol. Kelarutan 

dalam air  pada suhu 0
o
C dan 26

o
C adalah 59,5 gram dan 347 gram dalam 100 

gram air (Glenn, GM & Pooviah, BV, 1989). 

Kalsium Klorida (CaCl2) merupakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

yang mempunyai toksisitas sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, 

toksikologi dan data lainnya) dan telah mendapat Izin dari Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Batas 

Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan. Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives (JECFA) telah mengevaluasi BTP kalsium klorida 

yang diperlakukan pada buah kalengan, tunggal atau campuran dengan pengeras 

dinyatakan aman atau generally recognize as safe (GRAS) dengan batas maksium 

penggunaan 350g/kg.  

 
 

Gambar 7. Struktur molekul kalsium klorida (Glenn, GM & Pooviah, BV, 1989) 


