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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Buah Durian 

Durian (Durio zibethinus Murr.) adalah salah satu buah yang sangat popular 

di Indonesia. Buah dengan julukan “The King of Fruits” ini termasuk dalam 

famili Bombaccaceae dan banyak ditemukan di daerah tropis. Tiap pohon durian 

dapat menghasilkan 80 sampai 100 buah, bahkan hingga 200 buah terutama pada 

pohon yang tua. Tiap rongga buah terdapat 2 sampai 6 biji atau lebih. Buah durian 

berbentuk kapsul yang bulat, bulat telur atau lonjong, berukuran panjang 

mencapai 25 cm, berwarna hijau sampai  kecoklatan, tertutup oleh duri-duri yang 

berbentuk piramid lebar, tajam dan panjang 1 cm (Rukmana, 1996). Menurut 

Heyne (1987), Durian diklasifikasikan dalam divisi Magnoliophyta, kelas 

Magnoliopsida, bangsa Malvales, suku Bombacaceae, marga Durio, jenis Durio 

zibethinus Murr. 

 

2.2.  Biji Durian 

Selama ini, bagian buah durian yang lebih umum dikonsumsi adalah bagian 

salut buah atau dagingnya. Prosentase berat bagian ini termasuk rendah yaitu 

hanya 20-35%. Hal ini berarti kulit (60-75%) dan biji (5-15%) belum 

termanfaatkan secara maksimal (Wahyono, 2009). Umumnya kulit dan biji 

menjadi limbah yang hanya sebagian kecil dimanfaatkan sebagai pakan ternak, 

dan bahkan sebagian besar dibuang begitu saja.   
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Secara fisik, biji durian berwarna putih kekuning-kuningan berbentuk bulat 

telur, berkeping dua, berwarna putih kekuning-kuningan atau coklat muda. 

Menurut Brown (1997) biji durian mengandung 51,5% air, 43,6% karbohidrat, 

dan 2,6% protein. Kandungan karbohidrat yang tinggi ini memungkinkan 

dimanfaatkannya biji durian sebagai bahan pengganti sumber karbohidrat yang 

ada dalam bentuk tepung. Selanjutnya tepung ini bisa diproses lebih lanjut sebagai 

bahan baku produk-produk olahan pangan berbasis tepung. Sehingga dengan 

termanfaatkannya biji durian, maka akan menambah nilai ekonomisnya. 

 

2.3. Tepung Terigu 

Tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang terbuat dari biji gandum 

dan dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue, mie, roti, dan pasta. 

Tepung terigu mengandung protein yang berperan dalam menentukan kekenyalan 

terhadap makanan yang terbuat dari bahan tepung terigu. Menurut Astawan 

(1999) bahwa keistimewaan tepung teigu adalah kemampuannya dalam 

membentuk gluten pada saat tepung terigu dibasahi dengan air. Syarat mutu 

tepung terigu menurut SNI 3751:2009 tentang tepung terigu sebagai berikut: 
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Tabel 1. Syarat Mutu Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan 

Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan 

a.Bentuk 

b.Bau 

c.Warna 

 

- 

- 

- 

 

serbuk  

normal (bebas dari bau asing) 

putih, khas terigu 

Benda asing - tidak ada 

Serangga dalam semua 

bentuk stadia dan 

potongan-potongannya 

yang tampak 

- tidak ada 

Kehalusan, lolos ayakan 

212 µm (mesh No. 70) 

(b/b) 

% min. 95 

Kadar Air (b/b) % maks. 14,5 

Kadar Abu (b/b) % maks. 0,70 

Kadar Protein (b/b) % min. 7,0 

Keasaman mg KOH / 100 g maks 50 

Falling number (atas dasar 

kadar air 14 %) 

Detik min. 300 

Besi (Fe) mg/kg min. 50 

Seng (Zn) mg/kg min. 30 

Vitamin B1 (tiamin) mg/kg min. 2,5 

Vitamin B2 (riboflavin) mg/kg min. 4 

Asam folat mg/kg min. 2 

Cemaran logam:   

a.Timbal (Pb) mg/kg maks. 1,0 

b.Raksa (Hg) mg/kg maks. 0,05 

c.Kadmium (Cd) mg/kg maks. 0,1 

Cemaran Arsen mg/kg maks. 0,50 

Cemaran mikroba:   

a.Angka lempeng total koloni/g maks. 1 x     

b.E. Coli APM/g maks. 10 

c.Kapang  koloni/g maks. 1 x     

d.Bacillus cereus koloni/g maks. 1 x     

Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 2009 

 

2.4.  Karbohidrat 

Karbohidrat adalah senyawa yang mengandung unsur-unsur: C, H dan O, 

terutama terdapat didalam tumbuh-tumbuhan yaitu kira-kira 75%. Dinamakan 
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karbohidrat karena senyawa-senyawa ini sebagai hidrat dari karbon; dalam 

senyawa tersebut perbandingan antara H dan O sering 2 berbanding 1 seperti air. 

Jadi C dapat ditulis         ,           sebagai          dan seterusnya, dan 

perumusan empiris ditulis sebagai         atau          (Sastrohamidjojo, 

2005). Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber biokalori dalam bahan 

makanan, disamping itu juga sebagai bahan pengental, bahan penstabil, bahan 

pemanis (sukrosa, glukosa, fruktosa) dan bahan bakar, misalnya pada glukosa dan 

pati dan sebagai penyusun struktur sel, misalnya selulosa dan khitin. Karbohidrat 

mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan 

seperti rasa, warna, dan tekstur. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat 

tinggi biasanya diolah menjadi tepung untuk memudahkan pengolahan dan 

memperpanjang masa simpannya. 

 

2.5.  Warna 

Warna merupakan salah satu parameter yang penting untuk menentukan 

mutu dari produk tepung yang dihasilkan. Warna yang menarik merupakan hal 

yang penting karena warna merupakan faktor yang mejadi daya tarik penjualan 

secara langsung dan dapat mempengaruhi respon organoleptik terhadap 

kenampakan, yang pada akhirnya sangat menentukan penerimaan konsumen. 

Warna juga dapat memberikan petunjuk mengenai perubahan kimia dalam 

makanan, seperti pencoklatan sehingga menyebabkan warna produk menjadi 

coklat. 
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Warna tepung biji durian diukur dengan menggunakan color reader menurut 

Wisesa dan Widjanarko (2014). Prinsip pengukuran warna adalah mengetahui 

kromatisitas warna menggunakan alat color reader. Sistem yang digunakan 

adalah sistem warna Hunter, dimana ragam warna dikorelasikan dengan 3 nilai 

yaitu L* (Lightness), a* (redness) dan b* (yellowness). Nilai a* negatif 

menunjukkan kecenderungan warna hijau, sedangkan nilai a* positif 

menunjukkan kecenderungan warna merah. Nilai b* menggambarkan tingkat 

kekuningan dan kebiruan yang berkisar antara -80 sampai 70. Nilai b* negatif 

menunjukkan kecenderungan warna biru, sedangkan nilai b* positif menunjukkan 

kecenderungan warna kuning.  

 

2.6.  Distribusi Ukuran Partikel Tepung 

Ukuran partikel merupakan salah satu sifat fisik penting karena perannya 

dalam unit operasi seperti pencampuran, pengeringan, dan ekstrusi. Selain itu 

ukuran partikel tepung penting dalam evaluasi kualitas dan sifat tepung selama 

pengolahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan distribusi 

ukuran partikel tepung mempengaruhi sifat fungsional tepung. Iwuoha dan 

Nwakanma (1998) menyatakan bahwa semakin besar ukuran partikel tepung ubi 

jalar, semakin rendah viskositas adonan pada saat pendinginan. Ukuran partikel 

tepung jagung yang dibuat secara nikstamalisasi (pemasakan dan perendaman 

dalam larutan alkali) berkorelasi positif dengan suhu gelatinisasi. 

Gelatinisasi adalah perubahan yang terjadi pada granula pati pada waktu 
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mengalami pembengkakan yang luar biasa dan tidak dapat kembali ke bentuk 

semula (Winarno, 2002).   

Penentuan distribusi ukuran partikel tepung dilakukan dengan cara 

memasukkan sampel ke dalam pengayak dengan diameter lubang yang bertingkat. 

Kemudian pengayak digetarkan selama 20 menit. Timbang jumlah serbuk yang 

tertampung di masing-masing pengayak (Wade dan Weller, 1994). 

 

2.7.  Nilai pH 

Nilai pH menentukan macam mikroorganisme yang tumbuh dalam 

makanan, setiap mikroorganisme memiliki masing-masing pH optimum, pH 

minimum dan pH maksimum untuk pertumbuhannya. Bakteri paling baik tumbuh 

pada pH netral, beberapa suka asam, sedikit asam atau basa. Kapang biasanya 

lebih suka pada suasasan asam. Sedangkan khamir, tidak bisa tumbuh pada 

suasana basa (Susiwi, 2009). Pada proses fermentasi, beberapa bakteri dapat 

menurunkan nilai pH dari lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa 

asam yaitu seperti bakteri asam laktat. Selain itu, terdapat bakteri asam propionat 

yang menghasilkan asam propionat dan karbondioksida. Bakteri asam asetat 

mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat (Suprihatin, 2010). 

 

2.8.  Kadar Air 

Kadar air merupakan pemegang peranan penting, kecuali temperatur maka 

aktivitas air mempunyai tempat tersendiri dalam proses pembusukan dan 

ketengikan. Kerusakan bahan makanan pada umumnya merupakan proses 
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mikrobiologis, kimiawi, enzimatik atau kombinasi antara ketiganya. 

Berlangsungnya ketiga proses tersebut memerlukan air dimana kini telah 

diketahui bahwa hanya air bebas yang dapat membantu berlangsungnya proses 

tersebut (Tabrani, 1997). Kadar air suatu bahan biasanya dinyatakan dalam 

persentase berat bahan basah, misalnya dalam gram air untuk setiap 100 gram 

bahan disebut kadar air berat basah. Berat bahan kering adalah berat bahan setelah 

mengalami pemanasan beberapa waktu tertentu sehingga beratnya tetap (konstan). 

Pada proses pengeringan air yang terkandung dalam bahan tidak dapat seluruhnya 

diuapkan (Andarwulan, 1989). 

Menurut Depari (2009), penetapan kadar air pada bahan pangan dapat 

dilakukan dengan metode titrasi, destilasi, maupun gravimetri yang bertujuan 

untuk memberikan batasan minimal atau rentang banyaknya kandungan air bahan 

terkait dengan kemurnian dan kontaminasi. Penggunaan metode penetapan kadar 

air bergantung pada sifat bahan yang akan diuji. Secara umum, penetapan kadar 

air dilakukan dengan cara pengeringan bahan pangan dengan menggunakan oven 

pada suhu 105°C–110°C selama 3 jam atau sampai mencapai berat konstan. 

Banyaknya air yang menguap diperoleh dari selisih berat bahan sebelum 

pengeringan dengan berat bahan setelah pengeringan. 

 

 

 

 

 

 

 


