
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Serealia dan umbi-umbian banyak tumbuh di Indonesia. Produksi serealia 

terutama beras sebagai bahan pangan pokok dan umbi-umbian cukup tinggi. 

Begitu pula dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan akan serealia dan 

umbi-umbian sebagai sumber energi pun terus meningkat. Tanaman dengan 

kadar karbohidrat tinggi seperti halnya serealia dan umbi-umbian pada umumnya 

tahan terhadap suhu tinggi (Trubus, 2009). 

Usaha penganekaragaman pangan sangat penting artinya sebagai usaha 

untuk mengatasi masalah ketergantungan pada satu bahan pangan pokok saja. 

Misalnya dengan mengolah serealia dan umbi-umbian menjadi berbagai bentuk 

awetan yang mempunyai rasa khas dan tahan lama disimpan. Bentuk olahan 

tersebut berupa tepung, gaplek, tapai, keripik dan lainya. Hal ini sesuai dengan 

program pemerintah khususnya dalam mengatasi masalah kebutuhan bahan 

pangan, terutama non-beras. 

Pati alami (belum dimodifikasi) mempunyai beberapa kekurangan 

pada karakteristiknya yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam 

pemasakan (sehingga membutuhkan energi tinggi). Industri pengguna pati 

menginginkan pati yang mempunyai kekentalan yang stabil baik pada suhu 

tinggi maupun rendah, mempunyai ketahanan baik terhadap perlakuan 

mekanis, dan daya pengentalannya tahan pada kondisi asam dan suhu 

tinggi. Sifat-sifat penting lainnya yang diinginkan ada pada pati termodifikasi 

diantaranya adalah kecerahannya lebih tinggi (pati lebih putih), kekentalan 
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lebih tinggi, gel yang terbentuk lebih jernih, tekstur gel yang dibentuk lebih 

lembek, kekuatan regang rendah, granula pati lebih mudah pecah, waktu dan 

suhu gelatinisasi yang lebih rendah, serta waktu dan suhu granula pati untuk 

pecah lebih rendah (Ebookpangan, 2006). 

Pembuatan maltodekstrin dari bahan baku tepung gaplek ini dapat 

dilakukan dengan proses hidrolisa menggunakan katalis asam, enzim atau 

kombinasi asam enzim. Dalam praktikum tugas akhir ini, hidrolisa dilakukan 

dengan menggunakan katalis enzim. Hidrolisa enzimatis mempunyai 

keunggulan antara lain lebih ramah lingkungan. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Masalah utama yang menjadi tujuan dalam praktikum tugas akhir ini adalah 

peningkatan mutu tepung gaplek sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis 

dari tepung gaplek itu sendiri. Peningkatan mutu tepung gaplek dapat dilakukan 

dengan cara modifikasi tepung gaplek menggunakan proses hidrolisa secara 

enzimatis. Maka dalam praktikum tugas akhir ini dilakukan pengamatan terhadap 

variabel suhu atau temperatur dalam proses hidrolisa pati gaplek secara 

enzimatis dalam pembuatan maltodekstrin. 

 


