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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dewasa ini sirup glukosa merupakan bahan yang digunakan untuk 

menggantikan penggunaan sakarin (biang gula) dan natrium siklamat (bibit gula) 

yang kualitas kemanisannya kurang dan cenderung memberikan rasa yang kurang 

enak jika dikonsumsi dalam konsentrasi tinggi.   

Ubi jalar atau ketela rambat diduga berasal dari benua Amerika. Para ahli 

botani dan pertanian memperkirakan daerah asal tanaman ubi jalar adalah Selandia 

Baru, Polinesia, dan Amerika bagian tengah. Ubi jalar mulai menyebar ke seluruh 

dunia, terutama Negara-negara beriklim tropika, orang-orang Spanyol menyebarkan 

ubi jalar ke kawasan Asia, terutama Filipina, Jepang, dan Indonesia. 

Karbohidrat ubi jalar mudah diubah menjadi gula, keistimewaan ubi jalar 

lainnya adalah tingginya kandungan serat yang bermanfaat sebagai pengikat zat 

yang mengakibatkan kanker dalam tubuh serta mengandung serat oligosakarida. 

Selain oligosakarida ubi jalar mengandung Betakaroten yang merupakan bahan 

pembentuk vitamin A. Kandungan Gizi ubi jalar yaitu nilai kalori (kal) 366.89, protein 

(g) 5.12, lemak (g) 0.5, karbohidrat (g) 85.26, serat kasar 1.95  (Antarlina, 1994).  

Kandungan karbohidrat dalam pati ubi jalar yang cukup tinggi dapat 

dikonversi menjadi sirup glukosa. Sirup glukosa merupakan alternatif pemanis yang 

didefinisikan sebagai cairan jernih dan kental yang komponen utamanya adalah 

glukosa yang diperoleh dari hidrolisa pati. Hidrolisa pati yang dilakukan didalam 
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reaktor enzimatis memberikan keuntungan diantaranya produk lebih murni, biaya 

pemurnian lebih murah, dan tanpa produk-produk sampingan yang berbahaya. 

Hidrolisa pati ubi jalar menggunakan enzim α-amilase dan glukoamilase sebagai 

biokatalis.  

Untuk itu diharapkan penggunaan alat reaktor enzimatis untuk pembuatan 

sirup glukosa dari ubi jalar (Ipomoea Batatas L) dapat menjadi alternatif pembuatan 

sumber pemanis yang aman dan alami. 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Pembuatan sirup glukosa ubi jalar (Ipomoea Batatas L) dilakukan dengan 

hidrolisa menggunakan enzim α-amilase dan glukoamilase sebagai biokatalis. 

Hidrolisa pati dengan enzim dapat menghasilkan sirup dengan DE (Dextrose 

Equivalent) lebih dari 95%. Selain itu, penggunaan enzim dapat mencegah 

terjadinya reaksi sampingan dan dapat mempertahankan flavor dan aroma bahan 

dasar. Pembuatan sirup glukosa dengan menggunakan enzim terdiri dari dua tahap 

yaitu likuifikasi dan sakarifikasi. 

Pada proses likuifikasi berlangsung pada suhu tinggi dengan menggunakan 

enzim yang tahan serta lebih efektif bekerja pada suhu yang tinggi yaitu enzim α-

amilase yang berfungsi dalam hidrolisa molekul pati, glikogen dan α-1,4-glukan. 

Viskositas larutan pati secara cepat menurun pada saat terjadi hidrolisis oleh α-

amilase (terjadi likuifikasi pati). 

Selanjutnya proses sakarifikasi yang menggunakan enzim glukoamilase atau 

sering disebut amiloglukosidase atau α-1,4-glukano glukohidrolase merupakan 

enzim ekstraseluler yang mampu menghidrolisa ikatan α-1,4 pada rantai amilosa, 
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amilopektin, glikogen, dan pullulan. Enzim glukoamilase juga dapat menyerang 

ikatan α-1,6 pada titik percabangan, walaupun dengan laju yang lebih rendah. Hal ini 

berarti bahwa pati dapat diuraikan secara sempurna menjadi glukosa. 

Oleh karena penggunaan enzim dalam pembuatan sirup glukosa 

memerlukan adanya karakterisasi enzim maka perlu dilakukan pengujian terhadap 

kadar glukosa dan ekivalen dekstrosa, serta kadar air, kadar abu, dankadar gula 

pereduksi yang terdapat pada produk sirup glukosa yang dihasilkan menggunakan 

alat reaktor enzimatis. Pengujian tersebut dilakukan untuk mendapatkan kondisi pH 

dan suhu yang optimum guna memproduksi sirup glukosa yang berkualitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


