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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Sukun ( Artocarpur artilis ) merupakan salah satu sumber pati yang dapat 

berpeluang untuk dijadikan bahan pembuatan gula, selain dari bahan baku tanaman 

yang mengandung pati lainnya yang telah banyak diteliti dan dikembangkan. Sukun 

mempunyai potensi sebagai cadangan ketahanan pangan nasional karena sukun 

mampu berproduksi sepanjang tahun. Selain itu buah sukun mengandung nutrisi 

yang tidak kalah dengan jagung maupun ubi-ubian. Saat ini pemanfaatan sukun 

sementara hanya sebatas dikonsumsi sebagai bahan makanan selingan. 

Pembuatan maltosa dari bahan baku sukun sangat prospektif, selain dari sisi harga 

yang murah juga sangat mudah didapatkan di berbagai tempat tanpa mengenal 

musim.Pembuatan maltosa dari sukun dilakukan dengan reaksi enzimatis 

menggunakan enzim α-amylase.  

Buah sukun tidak dapat tahan lama setelah dipetik, sehingga memerlukan 

suatu perlakuan khusus yang dapat membuat sukun lebih tahan lama. Buah sukun 

yang disimpan dalam waktu yang lama (lebih dari 7 hari), akan menjadi matang. 

Untuk mencegah terjadinya pematangan dan penurunan kualitas sukun, maka perlu 

adanya usaha pemutusan mata rantai metabolisme sukun yang antara lain dapat 

dilakukan dengan cara di buat tepung. Hasil tepung sukun bisa digunakan sebagai 

campuran bahan baku roti dan bahan baku mie maupun dibuat olahan-olahan lain 

dengan bahan dasar tepung sukun. Produk tepung sukun dapat dibuat secara 
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langsung dari buahnya yang diparut dan dikeringkan. Dalam tepung sukun. 

Kandungan gizi dalam 100 gram tepung buah sukun adalah sebagai berikut: 

 

Energi 108 Kalori 

Protein 1,3 gr 

Lemak 0,3 gr 

Karbohidrat 28,2 gr 

Kalsium 21 mg 

Phospor 59 mg 

Vitamin A 0,12 mg 

Vitamin B1 0,06 mg 

Vitanin C 17 mg 

Air 70,65 gr 

 

Maltodekstrin merupakan produk dari modifikasi pati salah satunya sukun ( 

Artocarpur artilis ). Maltodekstrin pada dasarnya merupakan senyawa hidrolisis pati 

yang tidak sempurna. Maltodektrin sangat banyak aplikasinya. Seperti halnya pati 

malto dekstrin merupakan bahan pengental sekaligus dapat sebagai emulsifier. 

kelebihan maltodekstrin adalah bahan tersebut dapat dengan mudah melarut pada 

air dingin. aplikasi nya penggunaan malto dekstrin coontohnya pada minuman susu 

bubuk, minunan berenergi (energen) dan minuman prebiotik. kelebihan lainnya 

adalah maltodekstrin merupakan oligosakarida yang tergolong dalam prebiotik 
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(makanan bakteri Probiotik), maltodeksstrin sangat baik bagi tubuh. secara nyata 

dapat memperlancar saluran pencernaan dengan membantu berkembangnya 

bakteri probiotik. Proses pembuatan maltodekstrin sangat mudah. secara umum 

peoses pembuatannya ada dua, yaitu maltodekstrin dengan hidrolisat asam dan 

maltodekstrin dengan hidrolisat enzim 

Kandungan karbohidrat dalam tepung sukun yang cukup tinggi dapat di 

proses menjadi maltodekstrin. Hidrolisa pati yang dilakukan didalam reaktor 

enzimatis memberikan keuntungan diantaranya produk lebih murni, biaya pemurnian 

lebih murah, dan tanpa produk-produk sampingan yang berbahaya. Hidrolisa tepung 

sukun menggunakan enzim α-amilase sebagai biokatalis.  

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Pembuatan maltodekstrin tepung sukun dilakukan dengan hidrolisa 

menggunakan enzim α-amilase sebagai biokatalis.  

Enzim α-amilase berfungsi dalam hidrolisa molekul pati, glikogen dan α-1,4-

glukan. Viskositas larutan pati secara cepat menurun pada saat terjadi hidrolisis oleh 

α-amilase. Enzim α-amilase 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 maltodekstrin 

memerlukan adanya karakterisasi enzim maka perlu dilakukan pengujian terhadap 

pengaruh waktu, pengaruh enzim dan suhu yang dihasilkan menggunakan alat 

reaktor enzimatis. Pengujian tersebut dilakukan untuk mendapatkan kondisi pH dan 

suhu yang optimum guna memproduksi sirup glukosa yang berkualitas. 


