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ABSTRAK 

 

 

Pati sagu adalah salah satu jenis pati yang tinggi kandungan amilosa dan 

amilopektin. Indonesia merupakan salah satu pusat distributor terbesar pati sagu. 

Sifat dasar pati yang mudah tergelatinisasi membuat penggunaan pasti sagu sangat 

terbatas dalam produksi makanan. Dalam penelitian ini, pati resisten (RS) 

diproduksi menggunakan variasi waktu hidrolisis dan konsentrasi asam sitrat 

dengan menggunakan metode hidrolisis asam dan hidrolisis asam yang diikuti 

dengan metode autoklaf. Variasi waktu hidrolisis tidak mempengaruhi produksi 

pati resisten. Karakterisasi dari  RS dibandingkan dengan pati sagu murni, dan 

sagu modifikasi lainnya. Kandungan amilosa menurun setelah dihidrolisis dengan 

air destilasi dan hidrolisis asam, tetapi meningkat saat dihidrolisis dengan asam 

yang diikuti proses autoklaf. Kandungan lemak dan protein menurun setelah 

proses hidrolisis tetapi kandungan serat meningkat, dan nilai serat tertinggi saat 

menggunakan metode autoklaf. Sampel RS memiliki struktur paling padat saat 

diukur dengan SEM. Nilai absorbansi spektra UV menurun setelah hidrolisis asam 

dan meningkat setelah dihidrolisis oleh air destilasi dan menggunakan proses 

autoklaf. Viskositas, daya kembang dan daya ikat air menurun dibandingkan pati 

sagu asli dan nilai terendah didapat saat menggunakan metode autoklaf.  Emulsi 

minyak dalam air juga dianalisis dengan menggunakan campuran RS dan kasein 

yang dibandingkan juga emulsi dari campuran RS dan protein murni dari kedelai 

(SPI). Selain itu, hylon VII juga dibuat campuran dalam emulsi untuk 

dibandingkan dengan RS. Viskositas emulsi yang terbuat dari RS+kasein lebih 

rendah dari pada emulsi yang terbuat dari RS+SPI. Nilai kapasitas emulsi dan 

stabilitas emulsi lebih bagus saat menggunakan emulsi campuran dari RS-SPI dari 

pada RS+kasein. Nilai kapasitas emulsi paling besar yang terbuat dari RS+kasein 

adalah 5.67% (3.75% kasein+ 3.75RS + 7.5% minyak ikan) sedangkan nilai 

kapasitas emulsi yang terbuat dari RS+SPI sebesar 11.33%  (5% SPI + 5% RS + 

5% minyak ikan). Selama proses waktu penyimpanan emulsi, nilai peroksida dan 

anisidin terendah yaitu emulsi yang terbuat dari campuran RS+SPI dan RS-kasein 

terbuat dari 5% emulsifier (kasein atau SPI) + 5% RS + 5% minyak ikan.        

Keywords: pati sagu, metode hidrolisis asam-autoklaf, pati resisten, emulsi 

minyak ikan, SPI, kasein. 
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ABSTRACT 

 
ZSM-5 with different SiO2/Al2O3 molar ratios i.e. 25, 50,  75 and 100 w ere 

synthesized from kaolin without treatment and ludox as alumina and silica source. 

The solids were characterized using X-ray diffraction (XRD), infrared spectroscopy 

(IR), scanning electron microscopy (SEM), and pyridine adsorption techniques. XRD 

and IR results showed that SiO2/Al2O3 molar ratio effect on the phase and 

crystallinity of ZSM-5. The morphology and particle size showed similar results, 

which are joined to form a spherical agglomeration with particle size of about 1-2 

μm, as confirmed by SEM. Pyridine adsorption data showed all samples of ZSM-5 

have both Lewis and Brønsted acid sites. The catalytic activity of ZSM-5 catalyst 

were studied in the esterification of kemiri sunan oil. The amount of free fatty acid 

conversion about 57,95% and the reaction reached equilibrium after 15 minutes. 
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