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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jagung 

Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian dari keluarga rumput-

rumputan. Berasal dari Amerika yang tersebar ke Asia dan Afrika melalui kegiatan bisnis orang-orang 

Eropa ke Amerika. Sekitar abad ke-16 orang Portugal menyebarluaskannya ke Asia termasuk 

Indonesia. Orang Belanda menamakannya mais dan orang Inggris menamakannya corn  

Sistematika tanaman jagung adalah sebagai berikut : 

Kingdom  :Plantae(tumbuh-tumbuhan) 

Divisi   :Spermatophyta(tumbuhan berbiji) 

Sub Divisio   : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Classis   : Monocotyledone (berkeping satu) 

Ordo    : Graminae (rumput-rumputan) 

Familia   : Graminaceae 

Genus    : Zea 

Species   : Zea mays L. 

Jagung merupakan tanaman semusim (annual). Satu kali siklus hidupnya berkisar antara 80 – 

150 hari. Paruh pertama pertumbuhan jagung merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh 

kedua merupakan tahap pertumbuhan generatif.Tinggi tanaman jagung bervariasi tergantung dari 

varietas dan lingkungan tempat tumbuhnya. Meskipun umumnya tanaman jagung berketinggian 

antara 1 meter sampai 3 meter, ada varietas yang dapat mencapai ketinggian 6 meter. Akar tanaman 

jagung tergolong akar serabut yang dapat mencapai kedalaman 8 meter, meskipun sebagian besar ada 

pada kisaran 2 meter. Pada tanaman yang sudah cukup dewasa muncul akar adventif dari buku-buku 

batang bagian bawah yang membantu menyangga tegaknya tanaman. 

Biji jagung dicirikan oleh kandungan serat kasar yang tinggi, yaitu 86,7%, yang terdiri atas 

hemiselulosa (67%), selulosa (23%), dan lignin (0,1%) (Burge and Duensing (1989) dalam Suarni dan 

Widowati (2006)). Di sisi lain, endosperma kaya akan pati (87,6%) dan protein (8%), sedangkan kadar 

lemaknya relative rendah (0,8%). Lembaga dicirikan oleh tingginya kadar lemak (33%), protein 

(18,4%), dan mineral (10,5%). Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan apakah produk yang akan 

diolah memerlukan biji jagung utuh, atau yang kulit ari atau lembaganya dihilangkan. 
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2.2 Xilitol 

Xylitol merupakan gula derivat alkohol alami dengan 5 atom karbon.1-5 Xylitol memiliki rasa 

manis yang setara dengan gula sukrosa namun memiliki 40% kalori dan 75% karbohidrat yang lebih 

rendah, juga saat dikonsumsi dapat menimbulkan sensasi dingin yang menyegarkan.2,6 Xylitol 

banyak diproduksi dari pohon birch yang banyak terdapat di Finlandia.1-4,6 Xylitol dapat ditemukan 

dalam jumlah sedikit pada raspberry, strawberry, yellow plum, beras, gandum, dan berbagai 

kacangkacangan bahkan dapat ditemukan juga pada jaringan manusia.1-4,6 Saat ini xylitol menjadi 

gula alternatif, yaitu sebagai pengganti gula dengan kadar kalori tinggi, seperti: dekstrosa, glukosa, 

maltosa, laktosa, fruktosa, gula madu, dll. 

Xilitol memiliki sifat- sifat antara lain: mudah larut dalam air, tahan terhadap panas sehingga 

tidak mudah mengalami karamelisasi, memberikan sensasi dingin seperti mentol(Ahmed,2001). Sifat-

sifat tersebut sangat baik untuk pengembangan produk pangan maupun produk farmasi. 

Xilitol dapat diaplikasikan pada industry farmasi, produk perawatan kesehatan, dan industry 

bahan makanan (Gurgel et al. 1995). Secara farmakologi, xilitol mempunyai peran untuk mencegah 

kerusakan gigi, infeksi telinga pada anak-anak, dan sebagai pengganti gula untuk pasien diabetes(Kiet 

at al.2006; Rao et al. 2006). Xilitol merupakan sumber karbohidrat yang dapat dimetabolisme oleh 

tubuh tanpa melibatkan insulin serta secara lambat diserap oleh tubuh, sehingga ideal digunakan untuk 

pasien diabetes yang sangat tergantung pada ketersediaan insulin(Emodi.1978; Tochampa et al. 2005) 

2.3 Pembuatan Xilitol dari Tanaman Jagung 

Produksi xilitol yang pernah dilakukan selama ini masih belum efisien dan efektif untuk 

menghasilkan xilitol dalm skala besar dengan harga yang relative murah. Salah satu cara yang 

dilakukan yaitu secara komersial melalui proses hidrogenasi xilosa (C5H5O10), pada suhu dan 

tekanan yang tinggi (suhu 80-140°C, tekanan 50 atmosfer) dengan bantuan katalis. Pembuatan xilitol 

dengan cara ini memerlukan biaya yang cukup tinggi karena selain diperlukan energi yang tinggi, 

bahan baku utamanya adalah xilosa murni, serta xilitol yang dihasilkanpun masih memerlukan 

pemurnian yang ekstensif untuk memenuhi standar pemakaian pada industri makanan dan obat-

obatan yang menyebabkan meningkatnya biaya produksi(Rao et al.2006). 

Prosedur bioteknologi menggunakan mikroorganisme merupakan salah satu alternative 

untuk menghasilkan xilitol dan diharapkan lebih dapat ekonomis dari segi biaya produksi dan 

pemakaian energi. Proses ini dilakukan untuk menggantikan proses produksi xilitol secara kimia 

yang terbilang relative mahal. Selain itu, xilitol dapat diproduksi dengan memanfaatkan hidrolisat 
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hemiselulosa (xilan) sebagai pengganti xilosa murni yang dapat mengurangi biaya untuk pemisahan 

dan pemurnian (Sampaio et al. 2003). Beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber xilan 

adalah padi, gandum, jerami, jagung, dan ampas tebu. 

Mikroorganisme yang digunakan untuk memproduksi xilitol, diantaranya: bakteri, jamur, 

dan khamir. Khamir adalah salah satu mikroba yang bertanggung jawab dalam biokonversi xilosa 

menjadi xilitol terutama dari genus Candida (Candida guilliermondi, C.tropicalis, C.pelliculosa), 

dan spesies lainnya yaitu Debaryomyces hansenii, Saccharomyces sp, dan Pennicillium sp 

(Vandeska et al. 1995) 

Konsentrasi xilitol tertinggi yang dilaporkan dalam literature dihasilkan oleh khamir 

Candida. Chen dan Gong (1985) mencapai 210g/L xilitol dari 250g/L xilosa dengan menggunakan 

spesies mutan Candida sp., dengan product yield (Y p/s = 0.82 g/g) 

2.4 Evaporator 

Evaporator adalah peralatan yang digunakan untuk menurunkan kadar air bahan pangan dengan 

menggunakan prinsip penguapan (evaporasi) zat pelarutnya sampai pada nilai yang diinginkan. 

Heldman et al. (1992) mengklasifikasikan evaporator menjadi evaporator pipa pendek atau kalandria 

(short-tube or calandria evaporator), evaporator pipa panjang vertikal dengan lapisan naik (long-tube 

vertical, rising film evaporator), evaporator pipa panjang dengan lapisan turun (long-rube, falling film 

evaporator), evaporator aliran bertenaga (forced circulation evaporator), evaporator lapisan tipis 

teraduk atau aliran tersapu (wiped film/agitated thin-film evaporator), evaporator pelat datar (plate 

evaporator), evaporator sentrifugal atau kerucut (centrifugal/conical evaporator) dan evaporator suhu 

rendah (low temperature evaporator). 

a. Evaporator pipa pendek (short-tube or calandria evaporator) 

Evaporator pipa pendek merupakan evaporator yang paling tua. Menurut Heldman et al. (1992), 

uap air panas sebagai sumber panas berada di dalam rumah penukar panas yang dilengkapi dengan 

pipa-pipa pendek disusun paralel vertikal. Bagian ini secara keseluruhan disebut kalandria. Kalandria 

direndam oleh fluida yang kemudian mendidih dan uap naik untuk selanjutnya dipisahkan. Evaporator 

tipe ini dapat dioperasikan dengan aliran konveksi alami atau menggunakan pengaduk. Aliran 

konveksi alami terjadi karena adanya perbedaan bobot jenis antara fluida panas yang bergerak ke atas 

dengan fluida yang lebih dingin bergerak ke bawah. Skema evaporator pipa pendek disajikan seperti 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema evaporator pipa pendek (Heldman et al., 1992). 

 

b. Evaporator pipa panjang vertikal, dengan lapisan naik (long-tube vertical, rising film evaporator) 

Menurut Heldman et al. (1992) pada evaporator tipe ini umpan dimasukkan dari bawah pada 

bagian penukar panas dan fluida menguap di dalam pipa-pipa pemanas. Fluida naik dalam bentuk 

lapisan sepanjang pipa karena adanya gerakan mengapung (buoyancy action) gelembung uap yang 

terbentuk dalam pipa. Evaporator tipe ini mempunyai kelebihan waktu kontak bahan dan pemanas 

singkat dengan laju pindah panas yang cepat melalui lapisan tipis pada perbedaan suhu yang tinggi. 

Evaporator ini juga relatif ekonomis. Kerugian dari evaporator tipe ini adalah jika perbedaan suhu 

rendah, pindah panas juga rendah. Evaporator tipe ini sangat baik digunakan untuk bahan yang encer 

dan sensitif terhadap panas, seperti sari buah dan susu. Skema dari evaporator jenis ini disajikan 

seperti pada Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Evaporator pipa panjang vertikal, dengan lapisan naik (Heldman et al., 1992). 

c. Evaporator pipa panjang vertikal, dengan lapisan turun (long-rube, falling film evaporator) 
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Menurut Heldman et al. (1992), evaporator tipe ini merupakan salah satu evaporator yang paling 

dikenal untuk menguapkan makanan yang sensitif terhadap panas. Pada evaporator tipe ini, fluida 

dipompakan ke bagian atas penukar panas hingga menyebar diantara pipa-pipa pemanas yang 

mengakibatkan aliran lapisan tipis yang seragam turun melalui pipa-pipa pemanas. Uap air kemduian 

dikumpulkan pada bagian bawah pemisah uap. Evaporator jenis ini sangat dikenal umum dalam 

industri pangan karena adanya kombinasi antara waktu kontak antara bahan dengan pipa-pipa 

pemanas yang singkat dengan laju pindah panas yang tinggi dan nilai ekonomis yang tinggi. 

Evaporator tipe ini juga dapat menangani fluida yang lebih kental dari pada evaporator tipe pipa 

panjang vertikal lapisan naik dan dapat beroperasi efisien pada perbedaan suhu rendah. Evaporator 

tipe ini sangat baik jika dioperasikan pada tekanan vakum, sehingga dapat digunakan untuk pangan 

yang sensitif terhadap panas seperti produk susu dan sari buah. Untuk menjamin operasi penguapan 

yang optimal, maka pipa-pipa pemanas harus selalu dijaga berada dalam keadaan basah untuk 

menjaga laju distribusi ke tabung evaporasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema evaporator pipa panjang vertikal, dengan lapisan turun (Heldman et al., 1992). 

d. Evaporator aliran bertenaga (forced circulation evaporator) 

Menurut Heldman et al. (1992) pada evaporator tipe ini fluida disirkulasikan di dalam evaporator 

dengan cara dipompakan dan dipanaskan baik pemanas dalam atau pemanas luar. Penguapan biasanya 

tidak diperbolehkan berlangsung pada bagian penukar panas tetapi pada bagian pemisahan. Pada 

evaporator tipe ini, aliran fluida berulang beberapa kali. Sehingga koefisien pindah panasnya secara 

umum menjadi lebih tinggi. Fluida kental atau berpartikel dapat dengan mudah ditangani dengan cara 

ini, sehingga jenis evaporator ini banyak digunakan dalam industri pengolahan produk tomat dan 
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pemurnian gula. Kerugian dari evaporator tipe ini adalah waktu kontak antara bahan dengan alat 

pemanas yang lama akibat sirkulasi berulang dan biaya tinggi akibat penggunaan pompa sirkulasi. 

Skema dari evaporator jenis ini disajikan seperti pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema evaporator aliran bertenaga (Heldman et al., 1992). 

e. Evaporator lapisan tipis teraduk/lapisan tersapu (wiped film/agitated thin-film evaporator) 

Menurut Heldman et al. (1992), evaporator tipe ini digunakan untuk memekatkan fluida yang 

sangat kental. Pada evaporator tipe ini, pindah panas dapat ditingkatkan dengan cara melakukan 

penyapuan sinambung pada lapisan sekeliling permukaan pindah panas. Pengadukan juga dapat 

berfungsi mengurangi lengket/menempel bahan pada permukaan penukar panas. Untuk memekatkan 

fluida dengan evaporator tipe ini, fludida dimasukkan pada bagian atas pada permukaan pindah panas, 

kemudian fluida turun secara gravitas dan diaduk dengan blade yang berputar terus menerus. Produk 

yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam ruangan penguapan dan dalam ruangan ini uap airnya 

dipisahkan dengan konsentratnya. Evaporator tipe ini digunakan untuk fluida yang sangat kental dan 

sangat sensitif terhadap panas atau fluida yang cenderung menempel/lengkat pada permukaan 

pemanas. Salah satu contoh produk yang cocok diuapkan dengan evaporator tipe ini adalah pasta 

tomat dan gelatin. Keuntungan evaporator tipe ini adalah waktu kontak dapat dibuat sangat pendek 

dan kebanyakan digunakan pada operasi efek tunggal dengan perbedaan suhu yang tinggi untuk 

memaksimalkan efisiensi penguapan.  
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Skema evaporator tipe ini disajikan seperti pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema evaporator lapisan tipis teraduk/lapisan tersapu (Heldman et al., 1992). 

f. Evaporator pelat datar (plate evaporator) 

Menurut Heldman et al. (1992), evaporator tipe ini sangat mirip dengan penukar panas pelat datar. 

Pada evaporator tipe ini, fluida yang akan dipekatkan dilewatkan pada salah satu sisi dari pelat datar, 

sementara media pemanas melewati sisi yang lainnya. Penguapan dapat terjadi pada bagian pelat datar 

atau pada ruangan pemisah yang letaknya di bagian luar. Evaporator tipe ini memiliki beberapa 

keuntungan diantaranya operasinya mudah dan fleksibel, laju pindah panas yang baik, waktu kontak 

sangat singkat untuk produk yang sensitif terhadap panas dan produk yang menempel. Evaporator tipe 

pelat datar dapat digunakan untuk memekatkan bahan seperti larutan gula dan jagung, fluida yang 

pekat seperti pure buah, pekatan kopi, gelatin, dan pekatan sirup buah. Skema evaporator tipe ini 

disajikan seperti pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Skema evaporator pelat datar (Heldman et al., 1992). 
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g. Evaporator sentrifugal/kerucut (centrifugal/conical evaporator) 

Menurut Heldman et al. (1992), pada evaporator tipe ini adanya gaya sentrifugal di dalam jerucut 

yang berputar menghasilkan lapisan tipis produk. Pada sisi lainnya terdapat uap air panas atau air 

panas. Operasi penguapan terjadi pada lapisan tipis selama melewati bagian tirus, dan selanjutnya uap 

air dipisahkan dengan pekatannya pada bagian tirus tersebut. Evaporator ini dapat digunakan untuk 

memekatkan fluida pekat dan sangat sensitif terhadap panas (karena waktu kontak pemanasan yang 

sangat singkat) seperti pure dan pasta tomat, kopi, susu dan gula. Evaporator tipe ini mudah 

dioperasikan dan ruangan yang diperlukan relatif kecil. Kekurangan dari evaporator tipe ini yaitu 

kapasitasnya kecil dengan biaya investasi yang tinggi. 

h. Evaporator suhu rendah (low temperature evaporator). 

Menurut Heldman et al. (1992), untuk produk yang sangat sensitif terhadap panas, proses 

evaporasi suhu rendah dapat menggunakan siklus refrigerator mekanik yang standar. Dimana di dalam 

siklus refrigerator amoniak, kompresor dapat digunakan untuk mengembalikan amoniak menjadi gas 

tekanan tinggi. Gas anomiak tekanan tinggi ini kemudian dimampatkan di dalam bagian pemindahan 

kalor pada evaporator dengan lapisan naik, yang akan memberikan panasnya kepada produk yang 

sedang diuapkan. Untuk itu, diperlukan kondisi ruang evaporasi vakum yang tinggi untuk penguapan 

air dari produk pada temperatur rendah seperti ini. Operasi bisa dilakukan para temperatur 15 oC – 16 

oC. Sampai saat ini, evaporator suhu rendah belum dimanfaatkan secara komersial karena sangat 

mahalnya biaya operasi. 

2.5 Kromatografi 

Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan 

antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen (berupa molekul) yang berada pada 

larutan. Molekul yang terlarut dalam fase gerak, akan melewati kolom yang merupakan fase diam. 

Molekul yang memiliki ikatan yang kuat dengan kolom akan cenderung bergerak lebih lambat 

dibanding molekul yang berikatan lemah.  

Jenis – jenis kromatografi : 

2.5.1 Kromatografi Cair (Liquid Chromatography) 

Kromatografi cair merupakan teknik yang tepat untuk memisahkan ion atau molekul yang 

terlarut dalam suatu larutan. Jika larutan sampel berinteraksi dengan fase stasioner, maka molekul-

molekul didalamnya berinteraksi dengan fase stasioner; namun interaksinya berbeda dikarenakan 

adanya perbedaan daya serap (adsorption), pertukaran ion (ion exchange), partisi (partitioning), atau 
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ukuran. Perbedaan ini membuat komponen terpisah satu dengan yang lain dan dapat dilihat 

perbedaannya dari lamanya waktu transit komponen tersebut melewati kolom. Terdapat beberapa 

jenis kromatografi cair, diantaranya: reverse phase chromatography, High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC), size exclusion chromatography, serta supercritical fluid chromatography.  

2.5.2 Kromatografi fase terbalik (Reverse phase chromatography) 

Reverse phase chromatography merupakan alat analitikal yang kuat dengan memadukan sifat 

hidrofobik serta rendahnya polaritas fase stasioner yang terikat secara kimia pada padatan inert seperti 

silika. Metode ini biasa digunakan untuk proses ekstraksi dan pemisahan senyawa yang tidak mudah 

menguap (non-volatile).  

2.5.3 Kromatografi cair kinerja tinggi, KCKT (High performance liquid chromatography, 

HPLC) 

High performance liquid chromatography (HPLC) mempunyai prinsip yang mirip dengan 

reverse phase. Hanya saja dalam metode ini, digunakan tekanan dan kecepatan yang tinggi. Kolom 

yang digunakan dalam HPLC lebih pendek dan berdiameter kecil, namun dapat menghasilkan 

beberapa tingkatan equilibrium dalam jumlah besar.  

2.5.4 Size exclusion chromatography 

Size exclusion chromatography, atau yang dikenal juga dengan gel permeation atau filtration 

chromatography biasa digunakan untuk memisahkan dan memurnikan protein. Metode ini tidak 

melibatkan berbagai macam penyerapan dan sangat cepat. Perangkat kromatografi berupa gel berpori 

yang dapat memisahkan molekul besar dan molekul kecil. Molekul besar akan terelusi terlebih dahulu 

karena molekul tersebut tidak dapat penetrasi pada pori-pori. 

2.5.5 Kromatografi Pertukaran Ion (Ion-Exchange Chromatography) 

Kromatografi pertukaran ion (ion-exchange chromatography) biasa digunakan untuk 

pemurnian materi biologis, seperti asam amino, peptida, protein. Metode ini dapat dilakukan dalam 

dua tipe, yaitu dalam kolom maupun ruang datar (planar). Terdapat dua tipe pertukaran ion, yaitu 

pertukaran kation (cation exchange) dan pertukaran anion (anion exchange). Pada pertukaran kation, 

fase stasioner bermuatan negatif; sedangkan pada pertukaran anion, fase stasioner bermuatan positif. 

Molekul bermuatan yang berada pada fase cair akan melewati kolom. Jika muatan pada molekul sama 

dengan kolom, maka molekul tersebut akan terelusi. Namun jika muatan pada molekul tidak sama 

dengan kolom, maka molekul tersebut akan membentuk ikatan ionik dengan kolom. Untuk mengelusi 

molekul yang menempel pada kolom diperlukan penambahan larutan dengan pH dan kekuatan ionik 
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tertentu. Pemisahan dengan metode ini sangat selektif dan karena biaya untuk menjalankan metode 

ini murah serta kapasitasnya tinggi, maka metode ini biasa digunakan pada awal proses keseluruhan. 

 


