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ABSTRAK 
 

Amilosa merupakan salah satu komponen dari pati yang berperan penting dalam proses gelatinisasi 
dan retrogradasi terhadap kualitas pangan. Sifatnya ini menentukan bagi pangan berkarbohidrat, sehingga 
diperlukan validasi metode penetapan kadar amilosa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 
validitas metode analisis amilosa dalam singkong dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-VIS. 
Parameter metode validasi dalam penelitian ini meliputi uji linearitas, batas deteksi, batas kuantitasi, presisi, 
dan akurasi. Hasil pemindaian spectra menunjukkan bahwa panjang gelombang maksimum serapan amilosa 
adalah 630 nm. Berdasarkan proses validasi metode analisis, telah diperoleh akurasi dan presisi yang 
memenuhi persyaratan validasi metode analisis, dimana nilai akurasi antara 100,01-101,08% dan nilai presisi 
CV < 2%. Metode yang diusulkan memiliki linearitas yang baik dengan korelasi regresi sebesar 0.9999 dan batas 
deteksi 0,2 µg/mL serta batas kuantitas 0,8 µg/mL. Penetapan kadar amilosa dalam sampel dilakukan pada tiga 
jenis singkong yaitu singkong Gatot Kaca, Mentega, dan Ketan dengan kandungan amilosa masing-masing 
sebesar 29,56 ± 0,70%; 31,79 ± 0,16%; dan 30,11 ± 0,30%, secara berurutan. 
 
Kata kunci : validasi, amilosa,   spektrofotometri UV-VIS. 

            
PENDAHULUAN 
 Ubi kayu atau sering dikenal sebagai singkong,  merupakan salah satu sumber karbohidrat 
yang menduduki urutan ketiga terbesar setelah padi dan jagung. Menurut Montagnac et al. (2009), 
kandungan karbohidrat dalam singkong lebih tinggi dibandingkan kentang, yaitu sekitar 32% - 35% 
berat basah dan 80% - 90% berat kering. Delapan puluh persen karbohidrat yang diproduksi dalam 
singkong adalah pati (Gil and Buitrago, 2002). Pati merupakan senyawa polisakarida hasil sintesis dari 
tanaman hijau melalui proses fotosintesis. Secara umum, pati terdiri dari dua komponen utama yaitu 
amilosa dan amilopektin. Amilosa tersusun dari molekul-molekul α-glukosa dengan ikatan glikosida 
α-(1-4) membentuk rantai linier, sedangkan amilopektin terdiri dari rantai-rantai amilosa (ikatan α-
(1-4)) yang saling terikat membentuk cabang dengan ikatan glikosida α-(1-6) (Hevikasari dan 
Yuwono, 2013).  
 Amilosa memiliki struktur kristal yang dominan dibanding amilopektin, hal ini mengakibatkan 
amilosa mempunyai ikatan hidrogen yang lebih kuat. Amilosa sangat berperan pada proses 
gelatinisasi, retrogradasi, serta menentukan karakteristik pasta pati pada kualitas pangan. Menurut 
Rimbawan dan Siagian (2004), stuktur tidak bercabang pada amilosa membuat amilosa terikat lebih 
kuat sehingga sulit tergelatinisasi dan akibatntya sulit dicerna. Meyer (dalam Arif dkk., 2013) 
menyatakan bahwa amilosa mudah bergabung dan mengkristal akibatnya amilosa mudah mengalami 
retrogradasi. Karena peran amilosa yang begitu penting, maka dari itu perlu adanya metode analisis 
untuk menentukan kandungan amilosa.  
 Salah satu metode analisis yang sangat mudah dilakukan adalah metode spektrofotometri 
ultraviolet-visible (UV-VIS). Metode spektrofotometri UV-VIS secara umum berdasarkan 
pembentukan warna antara analit dengan pereaksi yang digunakan. Dengan menggunakan pereaksi, 
warna menjadi peka dan menaikkan sensitivitas sehingga batas deteksinya menjadi rendah 
(Purwanto dan Ernawati, 2012). Terdapat beberapa penelitian yang telah berhasil melakukan 
pengukuran amilosa dengan metode spektrofotometri UV-VIS diantaranya adalah analisis kadar 
amilosa pada beras analog berbahan dasar tepung dan pati ubi ungu (Handayani dkk., 2017), analisis 
kadar amilosa pada ubi kayu berdasarkan lokasi penanaman dan umur panen yang berbeda 
(Susilawati dkk., 2008), analisis kadar amilosa pada tepung dan pati pada beberapa kultivar pisang 
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(Rohma, 2013), dan analisis kadar amilosa pada tepung singkong termodifikasi (MOCAF) terhadap 
pengaruh asetilasi dan oksidasi (Fitria  dkk., 2017). Namun, pengukuran kadar amilosa yang dilakukan 
belum melakukan validasi metode analisis.  
 Validasi metode analisis merupakan  suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu, 
berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi 
persyaratan dalam penggunaannya (Wisudyaningsih, 2012). Menurut Harmita (2004), validasi 
metode analisis bertujuan untuk membuktikan bahwa semua cara atau prosedur pengujian yang 
digunakan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara konsisten atau terus menerus. Dalam 
validasi metode analisis, terdapat beberapa paramater yang harus dipertimbangkan antara lain 
meliputi ketepatan (akurasi), ketelitian (presisi), batas deteksi (LOD), batas kuantitasi (LOQ) dan 
linieritas. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menentukan validitas metode analisis 
amilosa dalam singkong dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-VIS. Hasil 
pengembangan metode analisis divalidasi tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dan 
mengkonfirmasi bahwa metode tersebut dapat digunakan dalam penentuan kadar amilosa. 
 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas 
Kristen Satya Wacana pada bulan September 2017 sampai Desember 2017.  
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah singkong varietas Mentega, varietas Gatot Kaca, 
dan varietas Ketan yang diperoleh dari daerah kabupaten Semarang dan Salatiga, aquades, NaOH, KI, 
HCl, amilosa, iodin, dan TCA (Tricholoroacetic acid). Semua bahan kimia yang digunakan berderajat 
PA (pro-analysis) yang diperoleh dari E-Merck, Germany.  Piranti yang digunakan dalam 
penelitian yaitu ayakan 60 mesh, drying cabinet, piranti gelas, spektrofotometer UV-VIS (Optizen UV 
2120), neraca analitis dengan ketelitian 0,0001 g (OHAUS PA214), dan neraca dengan ketelitian 0,01 
g (OHAUS TAJ02). 
a. Pembuatan Reagen I2-KI (Martono, 2017 yang dimodifikasi )  

Iodine dan KI ditimbang masing-masing seberat 0,0600 g dan 0,2400 g, kemudian dilarutkan ke 
dalam 100 mL larutan HCl  

 
b. Penentuan Panjang Gelombang Maksimal (Martono, 2017 yang dimodifikasi)  

Amilosa ditimbang seberat 20,0 mg dan dilarutkan ke dalam NaOH 1 M dan aquades. Larutan 
amilosa diambil sejumlah 1 mL lalu ditambahkan HCl 1 M dan digenapkan dengan aquades. 
Larutan amilosa dengan konsentrasi 0,016 mg/mL, ditambahkan 2 mL larutan TCA 
(Tricholoroacetic acid) dan 2 mL larutan reagen I2-KI. Larutan tersebut ditentukan panjang 
gelombang maksimumnya dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang 
gelombang antara 400 - 700 nm. 

 
c. Uji Linearitas  (Wisudyaningsih, 2012 yang dimodifikasi) 

Penentuan linearitas dilakukan dengan mengukur absrobansi suatu seri konsentrasi larutan baku 
amilosa dalam larutan reagen Larutan baku dengan seri –KI yaitu 4 µg/mL, 8 µg/mL, 16 µg/mL, 
24 µg/mL, dan 48 µg/mL pada panjang gelombang maksimum. Hasil absorbansi yang diperoleh 
kemudian dianalisis dengan membuat suatu persamaan garis regresi linear dan ditentukan 
koefisien korelasinya.  

 
d. Ketepatan (Accuracy) (Wisudyaningsih, 2012 yang dimodifikasi)  

Uji ketepatan dilakukan dengan menggunakan metode akurasi baku dan diekspresikan dengan 
menghitung pesentase recovery. Pengujian dilakukan dengan membuat larutan amilosa pada 
tiga konsentrasi yaitu 4µg/mL, 16 µg/mL, dan 48 µg/mL.   Masing-masing diukur absorbansinya 
pada panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometer UV-VIS.  Hasil pengukuran 
dibandingkan dengan kurva yang terlah dibuat dan digunakan untuk menghitung persentase 
recovery. Pengujian akurasi dilakukan dengan 3 kali pengulangan pada masing-masing 
konsentrasi. Recovery dihitung dengan menggunakan rumus : 



 

159 SEMINAR NASIONAL BIOLOGI DANPENDIDIKAN BIOLOGI UKSW 2018 

 

Recovery  

 
e. Ketelitian (Precision) (Tuslinah, 2014 yang dimodifikasi) 

Pengujian presisi yang dilakukan adalah kategori keterulangan (repeatability). Pengujian 
dilakukan dengan membuat larutan amilosa pada tiga konsentrasi yaitu 4µg/mL, 16 µg/mL, dan 
48 µg/mL.  Masing-masing diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum dengan 
spektrofotometer UV-VIS. Ketelitian ditentukan sebagai simpangan baku (SD) atau coefficient of 
varian (CV). Ketelitian untuk keperluan analisis dikatakan cukup baik jika CV  ≤ 2%. 

 
f. Batas deteksi dan batas kuantitasi (LOD dan LOQ) 

Batas deteksi dan batas kuantitasi penetapan kadar amilosa dengan menggunakan metode 
spektrofotometri UV-VIS dilakukan dengan membuat larutan sepuluh blanko dan diukur pada 
panjang gelombang maksimum.  

 
g. Analisis Sampel (Martono, 2017) 

Sampel ditimbang sejumlah 20,0 mg dan dilarutkan ke dalam NaOH 1 M dan aquades. Larutan 
sampel diambil sejumlah 1 mL dan ditambahkan HCl 1 M lalu digenapkan dengan aquades. 
Larutan sampel diambil sejumlah 5 mL, lalu ditambahkan dengan 2 mL larutan TCA 
(Tricholoroacetic acid) dan 2 mL larutan reagen I2-KI. Larutan diukur menggunakan 
spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 630 nm. Kadar amilosa ditetapkan 
berdasarkan kurva standar amilosa sebagai %. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penentuan Panjang Gelombang Maksimum  
 Panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang dimana terjadi eksitasi 
elektronik yang memberikan absorbansi maksimum. Alasan dilakukan pengukuran pada panjang 
gelombang maksimum adalah perubahan absorban untuk setiap satuan konsentrasi, sehingga akan 
diperoleh kepekaan analisis yang maksimum (Tulandi dkk., 2015). Berdasarkan hasil penelitian, 
panjang gelombang maksimum amilosa yang diperoleh adalah 630 nm (Gambar 1) dimana hasil ini 
sesuai dengan penelitian Martono (2017) yang menyatakan bahwa panjang gelombang maksimum 
amilosa adalah 630 nm. 

 
Gambar 1. Panjang Gelombang Maksimum Amilosa 

 
Uji Linearitas (Linearity) 
 Linearitas menunjukkan kemampuan metode analisis untuk menghasilkan respon yang 
proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel pada kisaran atau rentang yang ada (Riyanto, 
2014). Pada penelitian ini, hubungan linier antara konsentrasi amilosa dengan absorbansi ditentukan 
dengan membuat suatu seri pengenceran amilosa dengan 5 konsentrasi, kemudian diukur 
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absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 630 nm. Hasil 
penelitian pengujian linearitas amilosa dapat dilihat pada Gambar 2.  
 

 
Gambar 2. Kurva Kalibrasi Amilosa 

 
 Berdasarkan Gambar 2, diperoleh nilai korelasi regresi (koefisien determinasi) pada amilosa 
adalah 0,9999. Nilai korelasi regresi yang didapat mendekati satu dan sesuai dengan syarat 
keberterimaan yaitu nilai korelasi hasil uji linearitas adalah > 0,9970 (Chan, 2004).  
 
Hasil Uji Ketelitian (Precision) 
 Penentuan nilai presisi yang dilakukan merupakan kategori keterulangan, yaitu dengan 
mengamati absorbansi larutan amilosa pada tiga konsentrasi yang berbeda dan dilakukan tiga kali 
pengulangan. Hasil uji ketelitian dapat dilihat pada Tabel 1.  
 

Tabel 1. Hasil Uji Ketelitian Amilosa 

Konsentrasi 
(µg/mL) 

Absorbansi SD CV (%) 

4 
 
 

0,058  
0,067568 

 

 
1,6863 

 

0,06 

0,059 

16 
 
 

0,237  
0,195051 

 

 
1,2080 

 

0,237 

0,242 

48 
 
 

0,711  
0,000295 

 

 
0,6145 

 

0,712 

0,704 

 
Berdasarkan hasil Tabel 1, nilai relative standard deviation atau sering dikenal dengan 

koefisien variasi (CV) yang diperoleh dari tiga konsentrasi telah sesuai dengan syarat uji presisi yaitu 
≤ 2% (Gandjar dan Abdul, 2007).  
 
Uji Ketepatan (Accuracy) 
 Uji Ketepatan digunakan untuk menunjukkan kedekatan hasil analisis dengan kadar analit 
yang sebenarnya. Uji ketepatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode akurasi 
baku pada 3 konsentrasi yang berbeda yaitu  4µg/mL, 16 µg/mL, dan 48 µg/mL. Hasil uji ketepatan 
dapat dilihat pada Tabel 2.   
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Tabel 2. Hasil Uji Akurasi Amilosa 

Konsentrasi (µg/mL) Recovery (%) 

4 100,33 

16 101,08 

48 100,01 

 
 Berdasarkan Tabel 2, hasil perhitungan % Recovery pada ketiga konsentrasi pada penelitian 
ini adalah antara 100,01 – 101,08 %., dimana persen  perolehan kembali ini dapat diterima karena 
memenuhi syarat akurasi yaitu pada rentang 98 – 102 % (Harmita, 2004). Berdasarkan data tersebut 
dapat disimpulkan bahwa data diatas memiliki nilai recovery yang valid dan memenuhi persyaratan 
uji validasi yang ditetapkan.  
 
Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitasi (LOQ)  
 Setelah mendapatkan kurva kalibrasi yang memenuhi persyaratan analisis, selanjutnya 
dilakukan pengukuran blanko dengan beberapa kali ulangan untuk diolah dalam penentuan LOD dan 
LOQ. Pada penelitian ini hasil nilai LOD yang didapat sebesar 0,2 µg/mL yang artinya pada 
konsentrasi tersebut masih dapat dilakukan pengukuran sampel dan memberikan hasil ketelitian 
suatu alat berdasarkan tingkat akurasi individual hasil analisis. Nilai LOQ yang didapat sebesar 0,8 
µg/mL artinya pada konsentrasi tersebut bila dilakukan pengukuran masih dapat memberikan 
kecermatan analisis.  
 
Analisa Sampel 
 Setelah dianalisis dengan metode yang telah divalidasi dan memplotkan nilai absorbansi 
pada kurva baku y = 0,014776x – 0,0003 maka diperoleh hasil yang bervariasi yaitu kadar amilosa 
tertinggi terdapat pada singkong varietas Mentega sebesar 31,79 ± 0,16%,  kemudian singkong 
varietas Ketan sebesar  30,11 ± 0,30%, dan yang terendah adalah singkong varietas Gatot Kaca 
sebesar  29,56 ± 0,70%. Hasil ketiganya dapat dideteksi karena konsentrasi yang diperoleh melebihi 
nilai LOQ yaitu 0,8  µg/mL 
 
KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu metode 
penetapan kadar amilosa dalam singkong dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-VIS 
dinyatakan valid, karena hasil uji validasi metode menunjukkan korelasi regresi (0,9999), akurasi 
(100,01-101,08%) dan presisi (< 2%) yang valid dan memenuhi syarat uji validasi dengan batas 
deteksi (LOD) 0,2 µg/mL dan batas kuantitas (LOQ) 0,8 µg/mL. Metode analisis kadar amilosa juga 
mampu mengukur tiga jenis singkong yaitu singkong Gatot Kaca, Mentega, dan Ketan dengan 
kandungan amilosa masing-masing sebesar 29,56 ± 0,70%, 31,79 ± 0,16%, dan 30,11 ± 0,30%, secara 
berurutan. 
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