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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ubi Kayu 

Ubi kayu termasuk makanan pokok ketiga setelah padi dan jagung di Indonesia. 

Pada tahun 2013 luas lahan ubi kayu sebesar 1,066 juta ha dengan jumlah produksi 

sebesar 23,94 juta ton atau dengan produktivitas sebesar 224,60 ku/ha (Subagya et al., 

2014). Berdasarkan sistematika (taksonomi) tumbuhan, tanaman ubi kayu 

diklasifikasikan pada kingdom plantae, divisi spermatophyta, subdivisi angiospermae, 

kelas dicotyledonae, ordo euphorbiales, famili euphorbiaceae, genus manihot dan 

species Manihot esculenta Crantz atau M. utilissima Pohl. (Rukmana, 1997).  

Menurut kandungan hidrosianida, ubi kayu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ubi 

kayu pahit dan ubi kayu tidak pahit. Ubi kayu pahit mengandung hidrosianida (HCN) 

lebih dari 100 ppm sehinggga diperlukan penanganan sebelum diolah seperti direndam 

berulang-ulang dan dipanaskan. Sedangkan ubi kayu yang tidak pahit mengandung 

racun HCN kurang dari 50 ppm, sehingga aman untuk dikonsumsi (Murtiningsih dan 

Suyanti, 2011). Ubi kayu bisa menjadi produk olahan untuk dikonsumsi, dengan cara 

digoreng, dikukus, direbus atau dibakar.  Ubi kayu mengandung 156 kalori, 1,20 g 

protein, 0,30 g lemak, 35 g karbohidrat, 63% air, 33 mg Ca, 40 mg P dan 0,70 mg Fe 

per 100 g ubi kayu (Sirappa, 2013).  
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2.2.  D-glukosa dan D-sorbosa 

 D-glukosa merupakan gula konvensional yang sering dikonsumsi dan memiliki 

peranan penting dalam kehidupan sehari hari. D-glukosa merupakan salah satu 

monosakarida sederhana yang termasuk dalam gula reduksi dan memiliki rumus 

molekul CR6RHR12ROR6R. Gula reduksi bersifat reaktif dan mampu mereduksi ion logam 

karena memiliki gugus aldehida atau keton yang dapat menarik OR2 Rdari logam basa, 

sehingga logam basa akan tereduksi dan mengendap sebagai CuR2RO (Wati, 2013). 

Struktur rantai gula dapat dilihat pada Ilustrasi 1. 

        D-sorbosa termasuk dalam rare sugar yang merupakan monosakarida langka 

di alam. Saat ini, beberapa ketohexoses dan aldohexoses langka mulai banyak 

diproduksi. Beberapa rare sugar ketohexoses adalah: D-psicose, L-psicose, D-

tagatose, D-sorbose, L-sorbose, D-fruktosa dan L-fruktosa. Sedangkan rare sugar 

aldohexoses: D-allose, L-allose. Baru-baru ini rare sugar telah banyak menarik 

perhatian terutama mengenai aplikasinya. Interaksi nonenzymatic antara gula dengan 

kelompok-kelompok amino lisin residu protein, yang diketahui secara umum sebagai 

reaksi Maillard dan sangat penting dalam ilmu pangan. Reaksi Maillard terdiri dari 

jaringan kompleks, reaksi yang mengakibatkan pembentukan protein besar agregat dan 

produk berat molekul rendah yang dipercaya untuk menyampaikan berbagai rasa, 

aroma, dan karakteristik warna yang ditemukan dalam makanan. (Legowo et al., 2012).  

Gula D-sorbosa merupakan gula jenis ketoheksosa dengan rumus molekul 

CR6RHR12ROR6R dan mempunyai spesifikasi satu gugus OH yang berada di sebelah kiri dan 

dua gugus OH yang berada di sebelah kanan. D-sorbosa merupakan gula rare sugar 
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yang dihasilkan dari D-psikosa yang kemudian dikonversi menjadi D-tagatosa. Lalu 

dengan menggunakan enzim isomerase, D-tagatosa dapat dikonversi menjadi D-

sorbosa. Gula D-sorbosa ternyata memberikan manfaat dapat menurunkan gula darah 

(Furuse et al., 1994). D-sorbosa memiliki tingkat kemanisan yang sama dengan 

sukrosa, yang merupakan turunan dari gula D-tagatosa yang dirubah struktur gulanya 

dengan menggunakan enzim epimerase (Sasahara dan Izumori, 1999). Struktur rantai 

gula dapat dilihat pada Ilustrasi 1. 

 

Ilustrasi 1. Rantai gula d-glukosa dan d-sorbosa 

 

2.3.  Scavenging Activity 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, 

dengan mengikat radikal bebas dan molekulnya bersifat sangat reaktif (Winarsi, 2007). 

Radikal bebas merupakan atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif karena 

memiliki kandungan satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. 

Radikal bebas akan bereaksi dengan molekul disekitarnya untuk mencapai kestabilan 

atom agar molekul memperoleh pasangan elektron. Reaksi ini akan berlangsung terus 

D-glukosa   D-sorbosa 
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menerus dalam tubuh, bila reaksi ini tidak dihentikan akan menimbulkan berbagai 

penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta penyakit degeneratif 

lainnya. Oleh karena itu, tubuh memerlukan suatu substansi tersebut untuk menangkap 

radikal bebas sehingga mencegah timbulnya penyakit (Kikuzaki et al., 2002). 

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu 

antioksidan alami dan antioksidan sintesis. Antioksidan alami antara lain turunan fenol, 

koumarin, hidroksi sinamat, tokoferol, difenol, flavonoid, dihidroflavon, katekin dan 

asam askorbat sedangkan antioksidan sintesis antara lain butil hidroksilanisol, butil 

hidroksiltoluen, propil gallat dan etoksiquin (Cahyadi, 2006). Antioksidan akan 

terbentuk pada reaksi Maillard sebagai komponen health promotion (Lojzova, 2010). 

Antioksidan terbentuk pada beberapa tahap selama reaksi Maillard yaitu pada saat 

degradasi senyawa pembentukan amadori pada amino redukton dan pembentukan 

polimer dengan aktivitas antioksidan (Dedin et al., 2006). 

 
2.4. Total Fenol  

Fenol merupakan senyawa yang mempunyai sebuah cincin aromatik dengan 

satu gugus hidroksil atau lebih. Senyawa fenol dapat berfungsi sebagai antioksidan 

karena mampu menangkal radikal bebas dan radikal perioksida sehingga efektif dalam 

menghambat oksidasi lipida. Selain itu, fenol memiliki sifat yang cenderung asam, hal 

ini dibuktikan dengan mereaksikan fenol dengan NaOH, di mana fenol beraksi dengan 

NaOH membentuk garam natrium fenoksida. Namun alkohol alifatik lainnya tidak 

dapat bereaksi seperti membentuk garam. Pelepasan ini diakibatkan pelengkapan 

orbital antara satu-satunya pasangan oksigen dan sistem aromatik, yang menyatukan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Natrium_hidroksida
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beban negatif melalui cincin tersebut dan menstabilkan anionnya. Senyawa fenol 

terdapat dalam berbagai jenis sayuran, buah-buahan dan tanaman. Senyawa fenol dapat 

diproduksi oleh tanaman melalui jalur sikimat dan metabolisme fenil propanoid (Apak 

et al., 2007). 

 Senyawa fenol mempunyai aktivitas antioksidan, antitumor, antiviral, dan 

antibiotik. Semua senyawa fenol merupakan senyawa aromatik sehingga semua 

mampu menunjukkan serapan kuat terhadap spektrum UV. Terdapat dua kelompok 

fenol yang diketahui, yaitu fenol sederhana dan polifenol. Contoh fenol sederhana 

adalah orsinol, 4-metilresolsinol, 2- metilresolsinol, resolsinol, katekol, hidrokuinon, 

pirogalol dan floroglusinol. Contoh polifenol adalah lignin, melanin dan tanin 

(Harborne, 1987). 

 
2.5. Reaksi Maillard 

 Maillard merupakan reaksi pencoklatan non-enzimatis yang terjadi antara asam 

amino dan gula pada saat proses pemanasan. Untuk mencapai reaksi Maillard yang 

optimal diperlukan suhu pemanasan 80P

°
PC (Lojzova, 2009). Reaksi Maillard 

berlangsung melalui beberapa tahap yaitu, tahap pertama melibatkan kondensasi antara 

gugus karbonil dari aldosa dan gugus asam amino untuk menghasilkan N-tersubstitusi 

aldosylamine. Untuk menghasilkan produk kondensasi, tahap penghilangan moisture 

content perlu dilakukan agar menghasilkan basa Schiff (Davies dan Labuza, 1997). 

Tahap kedua produk amadori terdegredasi menjadi salah satu dari tiga jalur 

utama reaksi berdasarkan dari kondisi yang terjadi. Kondisi pertama yaitu ketika 

hydrogen bebas dari gugusan amino dari ketosamine bereaksi dengan molekul kedua 
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dari aldose untuk membentuk diketosamine. Tahap kedua yaitu dalam media asam dari 

enolase produk amadori yang diikuti dengan eliminasi dari gugusan hidrok sil pada CR3R 

yang diikuti dengan deaminasi saat produk CR1R pada 3-deoksilosa-3-ene yang 

terdegerdasi menjadi produk yang memiliki warna dan rasa. Dalam kondisi netral atau 

alkali lemah proses 2,3-enolasi lebih dipilih. Proses ketiga yaitu degredasi Strecker dari 

asam amino yang melibatkan degredasi oksidatif dari komponen karbonil yang berawal 

dari dergredasi dari ketosamin. Degredasi stecker memiliki karakterisasi yaitu dengan 

adanya pembentukan COR2R dan hasil bersihnya adalah reaksi transaminase yang dapat 

menjadi bahan penting dalam proses penggabungan nitrogen menjadi melanoidin. 

Komponen aldehid yang terbentuk dapat menjadi bahan penting juga sebagai pembantu 

dalam pembentukan komponen rasa dan juga berkontribusi dalam pembentukan 

melanodin (Davies dan Labuza, 1997). 

Tahap ketiga memiliki karakterisasi pembentukan dari pigmen cokelat yang 

memiliki rasa dan aroma panggang serta bakar. Formasi dari melanoidin adalah hasil 

dari polimerisasi dari intermediet yang sangat reaktif yang terbentuk ketika reaksi 

Maillard lanjut. Pembentukan melanoidin merupakan hasil akhir dari reaksi Maillard. 

(Davies dan Labuza, 1997). 

Reaksi Maillard akan membentuk komponen sebagai health promotion seperti 

antioksidan, namun anti nutrisi dan bahkan substansi yang bersifat toxic akan muncul 

dengan adanya reaksi Maillard tersebut, oleh karena itu kontrol terhadap reaksi 

Maillard sangat penting untuk mencegah adanya anti nutrisi. Komponen negatif yang 

muncul pada reaksi Maillard adalah acrylamide. Menurut International Agent 

Research of Cancer (IARC) komponen negatif itu disebut probable human carsinogen 
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yang banyak ditemukan pada berbagai jenis sereal kering dan keripik kentang. 

Acrylamide tidak ditemukan pada bahan mentah. Acrylamide akan muncul ketika ada 

tindakan pemanasan. Jika pemanasan yang dilakukan sedikit maka akrilamidnya juga 

semakin sedikit. Pemanasan menggunakan suhu 100°C akan membentuk akrilamid, 

namun pemanasan dibawah 100°C tidak terbentuk akrilamid (Chen, 2016). 

Browning tidak selamanya menunjukkan akrilamid. Sedangkan penambahan 

garam tidak selalu meningkatkan browning. Faktor jumlah protein yang terkandung 

dalam singkong juga dapat mempengaruhi browning. Sedangkan dari dehidrasi gula 

sebesar 0,5% sudah bisa menghasilkan senyawa atau komponen hydroxyl methyl 

furfural.  Penambahan gula yang semakin tinggi dapat mempercepat produksi 

komponen furfural yang efeknya adalah perubahan warna coklat. Warna coklat yang 

muncul karena furfural itu disebabkan karena adanya reaksi Maillard. Jika browning 

semakin tinggi maka reaksi Maillard semakin sempurna. Penurunan BI bukan berarti 

warna coklat menurun. BI tinggi furfural tidak bisa dikatakan bahwa akrilamid akan 

terbentuk, karena BI tinggi furfural tersebut menggunakan suhu dibawah 80°C (Chen, 

2016). 

 
2.6.  Intensitas Warna 

 Intensitas warna merupakan tolak ukur dari hasil reaksi Maillard telah terjadi 

dalam makanan, dengan mengamati tingkat kecoklatan atau perubahan warna yang 

terjadi dalam makanan (Martins et al., 2001). Intensitas warna dapat diukur melalui 

pengukuran ∆L sebelum dan setelah proses pemanasan dengan menggunakan warna 

bahan makanan biasanya diukur dalam unit L* a* b* yang merupakan standar 
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internasional pengukuran warna, diadopsi oleh CIE (Commission Internationale 

d'Eclairage). CIELAB merupakan nonlinear color space yang sering digunakan untuk 

warna penengah pada saat mengkonversi suatu color space ke color space lainnya. 

CIELAB terdiri dari tiga komponen yaitu, komponen L* (luminance atau tingkat 

kecerahan), komponen warna a* (hijau sampai merah) dan komponen warna b* (biru 

sampai kuning) (Amien et al., 2010).  

 
2.7.  Profil Protein 

 Protein merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang 

dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein juga berperan penting dalam struktur dan 

fungsi semua sel yang terdapat pada makhluk hidup dan virus. Protein juga 

mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan terkadang sulfur serta fosfor. 

Protein adalah senyawa organik kompleks yang memiliki bobot molekul berbeda-beda. 

Bobot molekul dapat dianalisis menggunakan Sodium Dodecyl Sulphate Poli Acrilmide 

Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) yang merupakan teknik untuk memindahkan 

molekul bermuatan melalui matriks gel dengan menggunakan arus listrik. SDS 

memiliki muatan negatif (anionik) yang dapat melarutkan molekul hidrofobik dan 

mengubah sifat struktur sekunder dan tersier non disulfida-linked. Polyacrylamide 

merupakan polimer dari monomer akrilamida, yang membentuk matriks gel dan 

berfungsi sebagai saringan, memperlambat laju migrasi molekul yang lebih besar untuk 

tingkat yang lebih besar daripada molekul yang lebih kecil. Protein bermigrasi melalui 

pori-pori dalam matriks sebagai respon dari sebuah medan listrik. Ukuran pori-pori 
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ditentukan oleh konsentrasi akrilamida tersebut, semakin tinggi konsentrasi akrilamida, 

semakin kecil ukuran pori dalam matriks gel. Tingkat migrasi protein ditentukan oleh 

ukuran pori dari gel, ukuran, dan bentuk dari protein. Setelah menetapkan jumlah 

waktu, tergantung pada tegangan di seluruh gel, protein akan bermigrasi secara sendiri-

sendiri dimana protein yang lebih kecil akan turun jauh di bawah gel sementara protein 

yang lebih besar akan berada lebih dekat di titik asal (Manns 2011). Contoh dari hasil 

SDS-PAGE dapat dilihat pada Ilustrasi 2. 

 

Ilustrasi 2. Contoh hasil dari SDS-PAGE 
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