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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Buah sukun (Artocarpus communis) 

Sukun adalah nama sejenis pohon dan sekaligus buahnya. Buah sukun tidak 

berbiji dan memiliki bagian yang empuk . Buah sukun (Artocarpus communis) 

merupakan bahan pangan alternatif yang kini mulai cukup populer dan 

dikembangkan diberbagai daerah. Sukun sesungguhnya adalah kultivar yang 

terseleksi sehingga tak berbiji Buah sukun segar bisa langsung dimanfaatkan 

sebagai bahan pangan, lazimnya yaitu dengan cara menggoreng daging 

buahnya.  Agar dapat disimpan lebih lama sebagai bahan pangan, buah sukun 

dapat diolah menjadi gaplek sukun, tepung sukun, pati sukun, atau tapai sukun, dll 

(Suprapti,2002). 

Berdasarkan kadar karbohidrat yang cukup tinggi (27,12%) pada buah sukun 

berpeluang diolah menjadi tepung. Pemanfaatan tepung sukun menjadi makanan 

olahan dapat mensubtitusi penggunaan tepung terigu 50 % persen hingga 100% 

tergantung dari jenis produknya. Sedangkan kandungan kadar protein sukun adalah 

4,72%. Jika dibandingkan dengan kadar protein tepung terigu,maka kandungan 8 

protein tepung sukun jauh lebih rendah dibandingkan tepung terigu. Dengan 

demikian semakin rendah pula kandungan protein glutenin dan gliadin yang terdapat 

pada tepung sukun. Kadar kandungan gluten yang rendah menyebabkan 

kemampuan pengembangan adonan kue yang rendah. (Widowati, dkk., 2001) 
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Tepung sukun memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dengan tepung 

terigu, bahkan unggul dalam hal vitamin C, vitamin B1, fosfor, karbohidrat, dan 

kalsium. Daging buah yang telah dikeringkan dapat dijadikan tepung dengan 

kandungan pati sampai 75%, 31% gula, 5% protein, dan sekitar 2% lemak. 

 

Gambar 1 Buah sukun (Artocarpus communis) 

Taksonomi Sukun (Artocarpus communis Forst)  

Dalam sistematika (taksonomi) tumbuh-tumbuhan, tanaman sukun dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

• Kingdom : Plantae ( tumbuh- tumbuhan)  

• Divisio : Spermatophyta ( tumbuhan tak  berbiji )  

• Kelas : Magnoliopsida 

• Ordo : Rosales 

• Famili : Moraceae 

• Genus : Artocarpus 

• Species : A. altilis - Artocarpus altilis 

(Purba, 2009) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rosales�
http://id.wikipedia.org/wiki/Moraceae�
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Adapun komposisi kimia sukun dapat dilihat dari tabel berikut ini :  

Tabel 3. Tabel Komposisi  Zat Gizi Sukun per 100 g  bahan 

 

Sumber:  FAO, 1972 

2.2. Enzim 

2.2.1. Pengertian Enzim 

Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis untuk 

proses biokimiawi yang terjadi dalam sel maupun di luar sel. dalam suatu reaksi 

kimia organik, Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya 

menjadi molekul lain yang disebut produk. Jenis produk yang akan dihasilkan 

bergantung pada suatu kondisi/zat, yang disebut promoter. Semua proses 

biologis sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cukup cepat dalam 

suatu arah lintasan metabolisme yang ditentukan oleh hormon sebagai promoter. 

Suatu enzim dapat mempercepat reaksi 108 sampai 1011 kali lebih cepat daripada 

apabila reksi tersebut dilakukan tanpa katalis. Jadi enzim dapat berfungsi sebagai 

katalis yang sangat efisien, disamping itu mempunyai derajat kehasan yang tinggi  

Sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap jenis enzim 

hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Hal ini 

disebabkan perbedaan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap. Sebagai contoh, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biomolekul�
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein�
http://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia�
http://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia�
http://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia�
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik�
http://id.wikipedia.org/wiki/Molekul�
http://id.wikipedia.org/wiki/Substrat�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Promoter&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_(biologi)�
http://id.wikipedia.org/wiki/Lintasan_metabolisme�
http://id.wikipedia.org/wiki/Hormon�
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia�
http://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Struktur_kimia&action=edit&redlink=1�
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enzim α-amilase hanya dapat digunakan pada proses perombakan pati 

menjadi glukosa (Dwi Asih , 2002) 

Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor,terutama adalah  substrat, 

suhu,  keasaman, kofaktor dan inhibitor. Tiap enzim memerlukan suhu dan pH 

(tingkat keasaman) optimum yang berbeda-beda karena enzim adalah protein, yang 

dapat mengalami perubahan bentuk jika suhu dan keasaman berubah. Di luar suhu 

atau pH yang sesuai, enzim  tidak dapat bekerja secara optimal atau strukturnya 

akan mengalami kerusakan. Hal ini akan menyebabkan enzim kehilangan fungsinya 

sama sekali. Kerja enzim juga dipengaruhi oleh molekul lain. Inhibitor adalah 

molekul yang menurunkan aktivitas enzim, sedangkan aktivator adalah yang 

meningkatkan aktivitas enzim. Banyak obat dan racun adalah inihibitor enzim.  

(Darmajana, 2008). 

2.2.2. Enzim α-Amilase 

Salah satu enzim yang berperan dalam menghidrolisis pati menjadi glukosa 

adalah enzim amilase, terutama a -amilase dan glukoamilase. Enzim a -amilase 

bekerja menghidrolisis ikatan a -1,4 secara acak di bagian dalam molekul baik pada 

amilosa maupun amilopektin. Hasil hidrolisis a -amilase mula-mula akan 

menghasilkan dekstrin, dekstrin tersebut kemudian dipotong-potong lagi menjadi 

campuran antara glukosa, maltosa, maltotriosa, dan ikatan lain yang lebih panjang 

(Saidin, 2008). 

Amilase mempunyai kemampuan untuk memecah molekulmolekul pati dan 

glikogen. Molekul pati yang merupakan polimer dari alfa-Dglikopiranosa akan 

dipecah oleh enzim pada ikatan alfa-1, 4 dan alfa-, 6 glikosida. Secara umum, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91-amilase&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/wiki/Pati�
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa�
http://id.wikipedia.org/wiki/Substrat�
http://id.wikipedia.org/wiki/Suhu�
http://id.wikipedia.org/wiki/Keasaman�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kofaktor&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/wiki/Inhibitor�
http://id.wikipedia.org/wiki/PH�
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein�
http://id.wikipedia.org/wiki/Optimal�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Inhibitor_enzim&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivator_enzim&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/wiki/Obat�
http://id.wikipedia.org/wiki/Racun�
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amilase dibedakan menjadi tiga berdasarkan hasil pemecahan dan letak ikatan yang 

dipecah, yaitu alfa-amilase, beta-amilase, dan glukoamilase (Saidin, 2008) 

Enzim amilase digunakan untuk menghidrolisis pati menjadi suatu produk 

yang larut dalam air serta mempunyai berat molekul rendah yaitu glukosa. Enzim ini 

banyak digunakan pada industri minuman misalnya pembuatan High Fructose Syrup 

(HFS) maupun pada industri tekstil (Saidin, 2008). 

 

 

 

 

 

Sisi aktif 

enzim 

 

 

Gambar 2.  Enzim alfa amilase 

Sumber:  (Saidin, 2008) 

2.3 Proses Hidrolisa Pati  

Menurut Tranggono (1991), proses hidrolisa pati pada dasarnya adalah 

pemutusan rantai polimer pati menjadi unit-unit glukosa atau dekstrosa (C6H12O6). 

Produk-produk hasil hidrolisis pati umumnya dikaterisasi berdasar tingkat derajat 

hidrolisisnya dan dinyatakan dengan nilai DE (Dextrose Equivalent) yang 

didefinisikan sebagai banyaknya total gula pereduksi dinyatakan sebagai dekstrosa 
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dan dihitung sebagai prosentase terhadap total bahan kering. Proses konversi 

dengan asam dalam praktek mempunyai batas DE 55, karena diatas nilai ini 

mempunyai pewarnaan gelap dan rasa pahit.  

Pada hidrolisis sempurna, pati seluruhnya dikonversi menjadi dektrosa, derajat 

konversi tersebut dinyatakan dengan dextrose equivalent (DE), dari larutan tersebut 

diberi indeks 100 (Tjokroadikeoesoemo, 1986). 

2.4. Maltodekstrin 

Maltodekstrin didefinisikan sebagai produk hidrolisis pati yang mengandung 

unit α-D-glukosa yang sebagian besar terikat melalui ikatan 1,4 glikosidik dengan DE 

kurang dari 20. Rumus umum maltodekstrin adalah [(C6H10O5)nH2O)]. 

Maltodekstrin merupakan campuran dari glukosa, maltosa, oliigosakarida, 

dan dekstrin. Maltodekstrin biasanya dideskripsikan oleh DE (Dextrose Equivalent). 

Maltodekstrin dengan DE yang rendah bersifat non-higroskopis, sedangkan 

maltodekstrin dengan DE tinggi cenderung menyerap air (higroskopis). Maltodekstrin 

merupakan larutan terkonsentrasi dari sakarida yang diperoleh dari hidrolisa pati 

degan penambahan asam atau enzim. Kebanyakan produk ini ada dalam bentuk 

kering dan hampir tak terasa. Maltodekstrin pada dasarnya merupakan senyawa 

hidrolisis pati yang tidak sempurna, terdiri dari campuran gula-gula dalam bentuk 

sederhana (mono- dan disakarida) dalam jumlah kecil, oligosakarida dengan rantai 

pendek dalam jumlah relatif tinggi serta sejumlah kecil oligosakarida berantai 

panjang. Nilai DE maltodekstrin berkisar antara 3 – 20 . 
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Maltodekstrin merupakan produk dari modifikasi pati salah satunya singkong 

(tapioka). Maltodektrin sangat banyak aplikasinya. Seperti halnya pati maltodekstrin 

merupakan bahan pengental sekaligus dapat sebagai emulsifier. Kelebihan 

maltodekstrin adalah bahan tersebut dapat dengan mudah melarut pada air dingin.  

Aplikasinya penggunaan maltodekstrin contohnya pada minuman susu 

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

adalah maltodekstrin merupakan oligosakarida yang tergolong dalam prebiotik 

(makanan bakteri Probiotik), maltodeksstrin sangat baik bagi tubuh. secara nyata 

dapat memperlancar saluran pencernaan dengan membantu berkembangnya 

bakteri probiotik. (Anonim2, 2009). 

Aplikasi maltodekstrin pada produk pangan antara lain pada: 

• Makanan beku, maltodekstrin memiliki kemampuan mengikat air (water 

holding capacity) dan berat molekul rendah sehingga dapat mempertahankan 

produk beku. 

• Makanan rendah kalori, penambahan maltodekstrin dalam jumlah besar tidak 

meningkatkan kemanisan produk seperti gula. 

• Produk rerotian, misalnya cake, muffin, dan biskuit, digunakan sebagai 

pengganti gula atau lemak(Gibson et. al., 2004) 

• Maltodekstrin merupakan salah satu jenis bahan pengganti lemak berbasis 

karbohidrat yang dapat diaplikasikan pada produk frozen dessert seperti es 

krim, yang berfungsi membentuk padatan, meningkatkan viskositas, tekstur, 

dan kekentalan (Dziedzic, 1984).  
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Adapun spesifikasi Maltodekstrin dapat dilihat dari tabel berikut ini :  

Tabel 4. Spesifikasi Maltodekstrin 

Kriteria Spesifikasi 

Kenampakan Bubuk putih agak kekuningan 

Bau Bau seperti malt- dekstrin 

Rasa 
Kurang manis, hambar 

Kadar air 6% 

DE (Dextrose Euquivalent) 10-20% 

pH 4,5 – 6,5 

Sulfated ash 0,6% (maksimum) 

Total Plate Count (TPC) 1500/g 

 

Sumber : (Gibson,2004) 

 


