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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jahe Emprit 

Jahe (Zingiber officinale) merupakan salah satu jenis tanaman yang 

termasuk kedalam suku Zingiberaceae.  Nama Zingiber berasal dari bahasa 

Sansekerta “singabera dan Yunani  “Zingiberi” yang berarti tanduk, karena 

bentuk rimpang jahe mirip dengan tanduk rusa.  Officinale merupakan bahasa 

latin (officina) yang berarti digunakan dalam farmasi atau pengobatan (Janson, 

1981). 

Jahe termasuk tanaman tahunan, berbatang semu, dan berdiri tegak 

dengan ketinggian mencapai 0,75 m.  Secara morfologi, tanaman jahe terdiri atas 

akar, rimpang, batang, daun, dan bunga. Perakaran tanaman jahe merupakan 

akar tunggal yang semakin membesar seiring dengan umurnya, hingga 

membentuk rimpang serta tunas-tunas yang akan tumbuh menjadi tanaman 

baru.  Akar tumbuh dari bagian bawah rimpang, sedangkan tunas akan tumbuh 

dari bagian atas rimpang (Janson, 1981). 

Batang pada tanaman jahe merupakan batang semu yang tumbuh tegak 

lurus, berbentuk bulat pipih, tidak bercabang tersusun atas seludang seludang 

dan pelepah daun yang saling menutup sehingga membentuk seperti batang. 

Daun terdiri atas pelepah dan helaian. Pelepah daun melekat membungkus satu 

sama lain sehingga membentuk batang. Batas antara pelepah dan helaian daun 

terdapat lidah daun (Ajijah et a., 1997).  Jika cukup tersedia air, bagian pangkal 

daun ini akan ditumbuhi tunas dan menjadi rimpang yang baru.  

Rimpang jahe merupakan modifikasi bentuk dari batang tidak teratur. 

Bagian luar rimpang ditutupi dengan daun yang berbentuk sisik tipis, tersusun 

melingkar. Rimpang adalah bagian tanaman jahe yang memiliki nilai ekonomi 

dan dimanfatkan untuk berbagai keperluan antara lain sebagai rempah, bumbu 

masak, bahan baku obat tradisional, makanan dan minuman dan  parfum. 

Berdasarkan ukuran dan warna rimpangnya dikenal, paling tidak, 3 varietas jahe, 

yaitu jahe besar (disebut juga jahe gajah atau jahe badak), jahe kecil (atau jahe 

emprit), dan jahe merah (atau jahe sunti). Di bawah ini merupakan klasifikasi 

buah jahe, yaitu (Rostiana, 1991): 
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Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta/Pteridophyyta 

Kelas  : Liliopsida-Monocotyledoneae  

Ordo  : Zingiberales  

Suku/Famili  : Zingiberaceae  

Genus  : Zingiber P. Mill. 

Species  : Zingiber officinale   

Varietas  : Zingiber officinale varietas rubrum 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Buah Jahe Emprit (Taufiqurahman, 2013) 

Jahe emprit dikenal dengan nama Latin Zingiber officinale var. rubrum, 

memiliki rimpang dengan bobot berkisar antara 0.5-0.7 kg/rumpun. Struktur 

rimpang kecil-kecil dan berlapis. Daging rimpang berwarna putih kekuningan. 

Tinggi rimpangnya dapat mencapai 11 cm dengan antara 6-30 cm dan diameter 

antara 3.27-4.05 cm. Ruasnya kecil, agak rata sampai agak sedikit 

menggembung. Jahe ini selalu dipanen setelah berumur tua. Akar yang keluar 

dari rimpang berbentuk bulat. Panjang dapat mencapai 26 cm dan diameternya 

berkisar antara 3.91-5.90 cm. Akar yang banyak dikumpulkan dari satu rumpun 

dapat mencapai 70 g lebih banyak dari akar jahe besar (Hapsoh, 2008).  

Tinggi tanaman jika diukur dari permukaan tanah sekitar 40-60 cm sedikit 

lebih pendek dari jahe besar. Bentuk batang bulat dan warna batang hijau muda 

hampir sama dengan jahe besar, hanya penampilannya lebih ramping dan 

jumlah batangnya lebih banyak. Kedudukan daunnya berselang seling dengan 

teratur. Warna daun hijau muda dan berbentuk lancet. Jumlah daun dalam satu 
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batang 20-30 helai. Panjang daun dapat mencapai 20 cm dengan lebar daun 

rata-rata 25 cm (Hapsoh, 2008). 

 

2.2 Kandungan Kimia Jahe Emprit 

Rimpang jahe mengandung 2 komponen utama yaitu (1) komponen volatile 

dan (2) komponen non-volatile. Komponen volatile terdiri dari oleoresin (4,0-

7,5%), yang bertanggung jawab terhadap aroma jahe (minyak atsiri) dengan 

komponen terbanyak adalah zingiberen dan zingiberol. Minyak atsiri atau dikenal 

juga sebagai minyak eteris (aetheric oil), minyak esensial, minyak terbang, serta 

minyak aromatik adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan 

kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma 

yang khas. Minyak atsiri jahe berwarna bening sampai kuning tua (Hernani dan 

Mulyono 1997), dan memiliki nilai ekonomi tinggi karena banyak digunakan 

dalam industri parfum, kosmetik, essence, farmasi dan flavoring agent. Menurut 

penelitian Hernani dan Hayani (2001), jahe merah mempunyai kandungan pati 

(52,9%), minyak atsiri (3,9%) dan ekstrak yang larut dalam alkohol (9,93%) lebih 

tinggi dibandingkan jahe emprit (41,48, 3,5 dan 7,29%) dan jahe gajah (44,25, 

2,5 dan 5,81%). 

Komponen non-volatile pada jahe bertanggung jawab terhadap rasa pedas, 

salah satu diantaranya adalah gingerol. Gingerol memiliki rumus kimia 1-[4-

hidroksi-3-methoksifenil]-5-hidrokasi-alkan-3-ol dengan rantai samping yang 

bervariasi. Gingerol merupakan senyawa identitas untuk tanaman jahe dan 

berfungsi sebagai senyawa yang berkhasiat obat. Gingerol yang terkandung di 

dalam jahe memiliki efek sebagai antiinflamasi, antipiretik, gastroprotective, 

cardiotonic dan antihepatoksik (Bhattarai et al. 2001; Jolad et al. 2004), 

antioksidan, antikanker, antiinflamasi, antiangiogenesis dan anti-artherosclerotic 

(Shukla dan Singh 2007).  

Selain komponen volatile dan non-volatile, pada jahe juga terkandung 

sejumlah nutrisi, seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat dan lemak yang 

bermanfaat untuk kesehatan. Jumlah kandungan nutrisi dan bahan lain yang 

terdapat dalam jahe dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Kandungan nutrisi jahe emprit dalam 100 g 

Sumber : USDA National Nutrient data base 

  
 
2.3 Antioksidan pada Jahe Emprit 

Definisi antioksidan menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia (2013) adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah 

atau menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi. Menurut Kumalaningsih 

(2006) Antioksidan adalah senyawa yang mempunyai struktur molekul yang 

dapat memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas dan dapat 

memutus reaksi berantai dari radikal bebas. Antioksidan juga berguna untuk 

mencegah oksidasi komponen makanan yang mengandung senyawa tidak jenuh 

(mempunyai ikatan rangkap) misalnya minyak dan lemak. Kombinasi beberapa 

jenis antioksidan memberikan perlindungan yang lebih baik (sinergisme) 

terhadap oksidasi dibanding dengan satu jenis antioksidan saja. 

Diketahui bahwa masuknya antioksidan alami yang berasal dari makanan, 

seperti sayur-mayur antara lain bayam, brokoli, wortel dan berbagai buah-buahan 

antara lain apel, jambu dan suplemen makanan termasuk vitamin A, vitamin E, 

vitamin C dan betakaroten, memberi faedah yang baik, mempertahankan tubuh 

dari gangguan kesehatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh 

Jenis nutrisi Nilai nutrisi Persen (%) 

Energi  80 Kkal 4 
Karbohidrat  17,77 g 13,5 
Protein 1,82 g 3 
Total lemak 0,75 g 3 
Kolesterol 0 mg 9 

Serat  2,0 g 5 
Vitamin   
Folat (Vit.B9) 11 µg 3 
Niacin 0,750 mg 4,5 
Asam Pantotenat 0,203 mg 4 
Prydoxine 0,160 mg 12 
Vitamin C 5 mg 8 
Vitamin E 0,26 mg 1,5 
Vitamin K 0,1  µg 0 
Unsur    
Sodium (Na) 13 mg 1 
Potassium (K) 415 mg 9 
Mineral   
Calcium (Ca) 16 mg 1,6 
Zat Besi (Fe) 0,60 mg 7,5 
Magnesium (Mg) 43 mg 11 
Manganese (Mn)  0,229 mg 10 

Phosporus (P) 34 mg 5 

Seng (Zn) 0,34 mg 3 
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serta dapat menanggulangi berbagai penyakit termasuk kanker, serta 

menghambat proses penuaan (Kosasih, 2004). 

Antioksidan pada jahe Menurut Kusumaningati (2009) sebagai antioksidan 

alami tidak terlepas dari kadar komponen fenolik total yang terkandung di 

dalamnya, dimana jahe memiliki kadar fenol total yang tinggi dibandingkan kadar 

fenol yang terdapat dalam tomat dan mengkudu. Gingerol dan shogaol telah 

diidentifikasi sebagai komponen antioksidan fenolik jahe. 

Gingerol, shogaol, dan zingeron dilaporkan mempunyai aktivitas 

antioksidan yang tinggi. Penelitian terbaru mengenai ekstrak jahe menunjukkan 

bahwa gingerol, shogaol, zingeron, dan diarilheptanoid mempunyai aktivitas 

antioksidan yang lebih tinggi daripada α-tokoferol (Rajalakshmi and Narasimhan 

1996). Aktivitas antioksidan senyawa gingerol dimulai pada konsentrasi 50 

sampai 200 μM. Pada konsentrasi 50 μM, aktivitas antioksidan 6-gingerol lebih 

kecil dari 6-shogaol dan 6-gingerdiol (Kikuzaki and Nakatani 1993). Menurut Lee 

et al. (1992), diacu dalam Yusuf (2002), komponen jahe cukup stabil terhadap 

efek pemanasan, dimana aktivitas antioksidan pada jahe masih dua pertiganya 

setelah pemanasan 100°C. Gingerol sebagai komponen bioaktif utama dalam 

jahe merupakan senyawa yang tahan panas sehingga produk dari jahe tidak 

selalu harus berupa minuman. Bentuk produk lain yang menggunakan jahe juga 

dapat memberikan khasiat yang sama, yang penting adalah jumlahnya harus 

cukup banyak untuk mampu bekerja (Zakaria, 1999). 

 

2.4 Pati jahe Emprit 

Kandungan pati dalam pati jahe emprit adalah sekitar 82% (Madeneni et al, 

2011). Pati jahe memeiliki kandungan amilosa sebesar 36,04% dan amilopektin 

63,06% (Megan, 2012). Kandungan amilosa mempengaruhi sifat gelatinisasi, 

retrogradasi, energi pembengkakan, kerentanan pati terhadap enzim, dan 

menentukan kualitas produk. Suhu gelatinisasi pati jahe adalah 88°C. Ketika 

suhu meningkat akan meningkatkan pembengkakan granula pati, namun tingkat 

pembengkakan pati jauh lebih rendah dibandingkan umbi-umbian yang lainnya. 

Pati jahe memiliki suhu memiliki suhu pembengkakan 60-92°C (Madeneni et al., 

2011).  

Pati jahe memiliki bentuk dan granula yang bervariasi.  Granula pati jahe 

berbentuk poligonal dan pada umunya memiliki ukuran 50-33,6 µm dengan 
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ukuran rata-rata 15,8 µm. Tetchi and Coulibaly (2004) menyebutkan bahwa 

granula pati berukuran 6,43-38,56 µm dengan ukuran rata-rata 18,16 + 9,83 µm 

serta granula yang berbentuk bulat. Ukuran granula pati jahe ini lebih besar dari 

granula beras (3-8 µm), kacang (5-10 µm ) dan gandum (6-10 µm) namun lebih 

kecil dibandingkan ukuran granula pati ubi (1-70 µm) dan berukuran hampir 

sama dengan granula pati singkong (5-35 µm). ukuran granula pati ini 

mempengaruhi sifat daripada pati seperti komposisi pati, suhu gelatinisasi, 

kristalisasi, dan kelarutan sari pati. Menurut Ibezim et al. (2008) pati jahe dapat 

digunakan dalam bidang farmasi yaitu sebagai bahan pengikat tablet 

acetamenophen. 

Kandungan kimia dari pati juga sudah diteliti oleh Madeneni (2011) yang 

ditampilkan pada tabel 2.2. Kandungan kimia ini perlu diketahui karena akan 

mempengaruhi sifat fisiko-kimia dari pati jahe, seperti kandungan fosfat pada pati 

jahe melemahkan asosiasi antarmolekul dari molekul pati dan menurunkan 

kebutuhan energi untuk proses gelatinisasi. 

 

Tabel 2.2 Kandungan mineral pati jahe dalam 100 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Madeneni et al. (2011) 

 

 Pembuatan pati jahe dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama rimpang 

jahe setelah disortasi dikupas, dibersihkan dan ditimbang, kemudian dilakukan 

pencucian dan pemarutan. Hasil parutan jahe tersebut direndam dengan air 

bersih secukupnya selama 12 jam, kemudian disaring menggunakan kain tipis 

yang bersih. Residu atau ampas yang dihasilkan dicuci dengan air dan disaring 

kembali. Air jahe diendapkan lagi selama 24 jam, kemudian dipisahkan endapan 

dari air jahe. Endapan yang terbentuk ditambahkan air kemudian dilakukan 

pengadukan dan didiamkan sampai terbentuk endapan pati selama 12 jam. 

Proses pencucian dan pemisahan antara pati dan air dilakukan sebanyak nol 

kali, enam kali dan duabelas kali sehingga diperoleh pati dengan karakteristik 

Jenis Mineral mg  
Kalsium 38,2 + 0,24 
Fosfor 85,5 + 0,20 
Besi 2,2   + 0,12 
Magnesium 14,0 + 0,29 
Mangan 2,2,  + 0,12 

Potasium 12,4 + 0,16 
Seng  0,7   +0,32 
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warna dan bau yang berbeda. Pati yang dihasilkan kemudian disaring dan 

dikeringkan. Tahapan selanjutnya adalah pengayakan pati yang sudah 

dikeringkan untuk mendapatkan ukuran pati yang sama (Ibezim et al., 2008). 

 

2.5 Hidrolisis pati 

Hidrolisis adalah pemecahan pati menjadi glukosa dan polimer lain yang 

lebih sederhana dengan memutuskan ikatan glikosidik secara simultan oleh 

enzim dengan bantuan air (Anonymous, 2004). Hidrolisis pati menjadi molekul 

sederhana yaitu glukosa dapat dilakukan dengan bantuan asam atau enzim pada 

waktu, suhu dan pH tertentu. Berbagai cara hidrolisis pati telah banyak 

dikembangkan, diantaranya yaitu dengan hidrolisis menggunakan asam, 

menggunakan enzim dan kombinasi antara asam dan enzim. Dalam penelitian ini 

hidrolisa dilakukan dengan menggunakan katalis enzim. Hidrolisa enzimatis 

mempunyai keunggulan antara lain lebih ramah lingkungan. (Tjokroadikoesoemo, 

1993). 

Enzim adalah molekul biopolimer yang merupakan protein, tersusun atas 

serangkaian asam amino dalam komposisi dan susunan rantai teratur dan tetap. 

Sebagai protein, enzim diproduksi oleh sel hidup dan digunakan oleh sel tersebut 

untuk mengkatalisis reaksi yang spesifik. Enzim sebagai katalis memiliki  nilai 

ekonomi tinggi karena sangat diperlukan untuk menunjang berbagai proses 

industri (Whitaker, 1996). 

Produk-produk hasil hidrolisis pati umumnya dikarakterisasi berdasarkan 

tingkat derajat hidrolisisnya dan dinyatakan dengan nilai DE (Dextrose 

equivalent) yang menunjukkan presentase dari dektrose murni dalam basis berat 

kering pada produk hidrolisis. Menurut Dziedzic and Kearsley (1995), dektrose 

murni merupakan dektrosa yang mempunyai derajat polimerisasi I (unit dekstrosa 

tunggal). Suatu produk yang melalu proses tahapan hidrolisis pati dengan nilai 

DE menunjukkan bahwa presentase dektrosa murni pada produk tersebut kurang 

lebih 15 %. Chaplin dan  Bucke (1990) menyatakan bahwa ada 3 tahapan dalam 

mengkonversi pati menjadi molekul glukosa, tahapan tersebut yaitu tahap 

gelatinisasi, tahap likuifikasi dan tahap sakarifikasi. 
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2.6 Enzim Penghidrolisis Pati 

2.6.1 α-Amilase 

α-Amilase merupakan enzim yang memecah pati secara acak dari tengah 

atau dari bagian dalam molekul, karenanya disebut endoamilase. Enzim α-

amilase (α-1,4 glukan-4-glukanhidrolase, EC 3.2.1.10) terdapat pada tanaman, 

jaringan mamalia, dan mikroba (Winarno, 1995). Enzim α-amilase terdistribusi 

secara luas di alam, terdapat pada hewan, tumbuhan dan berbagai marga 

protista. α-amilase adalah enzim yang menghidrolisis secara khas melalui bagian 

dalam (endo-hydrolase) dengan memproduksi oligosakarida dari konfigurasi α 

dengan memutus ikatan α-(1,4) glikosidik pada amilosa, amilopektin dan 

glikogen. Ikatan α-(1,6) glikosidik tidak dapat diputus oleh α-amilase, tetapi dapat 

dibuat menjadi cabang-cabang yang lebih pendek (Nikolov, 1991). 

Enzim α-amilase merupakan enzim yang banyak digunakan pada berbagai 

macam makanan, minuman dan industri tekstil. α-amilase ekstra seluler 

dihasilkan dari berbagai macam bakteri, diantaranya adalah Bacilus coagulans, 

B. stearothermophilus dan B. licheniformis (Winarno, 1995). α-amilase umumnya 

aktif bekerja pada kisaran suhu 25°C hingga 95°C. Penambahan ion kalsium dan 

klorida dapat meningkatkan aktivitas kerja dan menjaga kestabilan enzim ini. α-

amilase akan memotong ikatan glikosidik α-1,4 pada molekul pati (karbohidrat) 

sehingga terbentuk molekul-molekul karbohidrat yang lebih pendek. Hasil dari 

pemotongan enzim ini antara lain maltosa, maltotriosa, dan glukosa (Winarno, 

1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Degradasi pati oleh Enzim α-amilase dan Glukoamilase 
(Calderon, 2014) 
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2.6.2 Glukoamilase 

Glukoamilase adalah suatu enzim yang bersifat memecah dari luar dan 

melepaskan unit-unit glukosa secara teratur dari ujung non reduksi polimer-

polimer pati. Glukoamilase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisa 

pada ikatan α-1,4-glikosidik dan α-1,6- glikosidik dari pati non pereduksi, poli 

serta oligosakarida (Sauer et al; 2000) 

Pada umumnya, enzim ini bekerja pada pH 4,5-5,0, pH 4,5 dianggap 

sebagai pH optimum, karena memberikan aktifitas enzim tertinggi. Menurut 

penelitian Muhyidin (2013) terkait optimasi dan stabilitas pH dan temperatur 

glukoamilase  bahwa suhu Optimasi Glukoamilase adalah 65°C. Produk akhir 

yang dihasilkan dari enzim ini yaitu glukosa. Enzim ini memiliki peranan yang 

cukup besar didalam metabolisme energi di berbagai jenis organisme. Oleh 

karena itu, enzim ini banyak ditemukan pada beragam jenis tanaman dan 

mikroorganisme seperti Saccharomyces, Endomycopsis, Aspergillus, Penicillium, 

Mucor, dan Clostridium (Bastian, 2011). Glukoamilase yang berasal dari 

Aspergillus bersifat lebih termostabil daripada Glukoamilase yang berasal dari 

Rhizopus. Hal ini menyebabkan Glukoamilase yang berasal dari Aspergillus 

dapat bekerja pada suhu yang cukup tinggi sehingga reaksi hidrolisis dapat 

berjalan dengan cepat (Mahyudin, 2013). 

 

2.7 Faktor yang Mempengaruhi Aktifitas Enzim 

Aktivitas enzim ternyata dipengaruhi banyak faktor, faktor-faktir tersebut 

menentukan efektivitas kerja suatu enzim. Apabila faktor pendukung tersebut 

berada pada kondisi yang optimum, maka kerja enzim juga akan maksimal. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim (NOVO, 1981) : 

a. Konsentrasi Pati 

Kadar pati yang digunakan pada umumnya berkisar antara 30-40% atas 

dasar pati kering. Dengan konsentrasi enzim yang tetap, pada konsentrasi 

pati yang rendah, kecepatan pati linier terhadap subtrat dan reaksinya 

mengikuti orde I. Pada konsentrasi subtrat yang makin tinggi, kecepatan 

reaksi makin besar dan akan mendekati harga yang konstan, kecepatan 

maksimum tidak tergantung pada konsentrasi substrat. Pada kondisi ini 

kecepatan reaksi mengikuti reaksi orde nol. 
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b. pH (Keasaman) 

Setiap enzim mempunyai pH optimal untuk setiap aktifitasnya. 

Penyimpangan dari pH tersebut menyebabkan berkurangnya aktifitas 

enzim, sehingga produk yang dihasilkan akan menurun. Proses liquifikasi 

pada optimal pada pH 5,3 dan pH 4,5 untuk proses sakarifikasi. 

c. Waktu  

Jumlah enzim glukoamilase yang dipergunakan akan menentukan waktu 

yang diperlukan untuk reaksi sakarifikasi. Apabila sakarifikasi masih 

diteruskan setelah DE yang tertinggi tercapai, maka DE akan menurun. 

Efek ini disebabkan karena resynthesis maltosa dan isomaltosa dari 

glukosa. 

d. Konsentrasi/Jumlah Enzim 

Pada kebanyakan reaksi enzimatik, kecepatan reaksinya proporsional 

dengan konsentrasi enzim, paling tidak pada awal reaksi. Pada umumnya 

hal ini terjadi apabila subtrat yang dikonversi oleh enzim belum mencapai 

10-20% substrat. 

e. Suhu  

Enzim memperlihatkan ektifitas optimal pada suhu tertentu. Mulai pada 

suhu rendah aktifitas enzim bertambah dengan naiknya suhu sampai 

aktifitas optimum tercapai, kenaikan suhu setelah itu mengakibatkan 

berkurangnya aktifitas enzim. Temperatur untuk proses gelatinisasi 105°C, 

proses liquifikasi 95°C dan proses sakarifikasi 60°C. 

f. Aktivator dan inhibitor 

Aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim 

dengan subtratnya, sedangkan inhibitor adalah molekul yang menghambat 

ikatan antara enzim dengan subtratnya. 

 

2.8 Sirup Glukosa 

Menurut SNI 01-2978-1992 sirup glukosa adalah cairan kental dan jernih 

dengan komponen utama glukosa, diperoleh dari hidrolisis pati dengan cara 

kimia atau enzimatik. Kualitas sirup glukosa ditentukan oleh Ekivalen Dektrosa 

atau Dextrose Equivalent (DE). DE merupakan tingkat konversi pati menjadi 

komponen glukosa, maltosa, dan dekstrin. Sedangkan menurut Richana (1999), 

nilai DE sirup Glukosa berkisar antara 93-95%. 
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Tabel 2.3  Syarat mutu sirup glukosa secara umum : 

No Kriteria Uji Persyaratan 

1. Keadaan 
1.1. Bau 
1.2. Rasa 
1.3. Warna  

 
Tidak berbau 

Manis 
Tidak Berwarna 

2. Air (% b/b) Maks. 20 
3. Abu (%b/b) Maks. 1 
4. Gula pereduksi dihitung sebagai D-glukosa (% b/b) Min. 30 
5. Pati  Tidak ternyata 
6. Cemaran logam 

6.1. Pb (mg/kg) 
6.2. Cu (mg/kg) 
6.3. Zn (mg/kg) 

 
Maks. 1,00 
Maks. 10,00 
Maks. 25,00 

7. Arsen (mg/kg) Maks. 0,50 
8 Cemaran mikroba 

8.1. Angka lempeng total (koloni/g)   
8.2. Bakteri koliform (APM/g) 
8.3. E. Coli (APM/g) 
8.4. Kapang (Koloni/g) 
8.5. Khamir (Koloni/g) 

 
Maks. 5.102 

Maks 20 
Kurang dari 3 

Maks. 50 
Maks. 50 

 Sumber : SNI 01-2978 (1992) 

 

2.9 Tahap Pembuatan Sirup Glukosa 

Terdapat tiga tahap konversi pati menjadi glukosa, yaitu gelatinisasi, 

likuifikasi, dan sakarifikasi (Chaplin and Buckle, 1990). Secara kimia, proses 

hidrolisis pati menjadi molekul glukosa adalah sebagai berikut : 

(C6H10O5)n  +  nH2O         n(C6H12O6) 

     Pati  air   katalis dan panas glukosa 

 

2.9.1 Gelatinisasi 

Gelatinisasi adalah proses terbentuknya gel yang diawali dengan 

pengembangan granula pati. Pengembangan ini terjadi karena kemampuan 

granula menyerap air, secara alami pati tidak larut dalam air dingin tetapi 

menyerap air kira-kira 25-30%. Seiring dengan meningkatnya suhu, ikatan 

hidrogen antara molekul amilosa dan molekul air sebagai pelarut cenderung 

lepas. Selama mengembang granula pati melepas amilosa dan beberapa 

molekul amilopektin yang mempunyai derajat polimerisasi rendah, larut dan 

meninggalkan granula secara difusi (Muchtadi, 1992). 

Setelah air masuk dalam butiran pati, daya serap air menjadi semakin 

besar dengan semakin besarnya jumlah gugus hidroksil dalam pati. Hal tersebut 
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akan disertai dengan proses pembengkakan granula pati. Pada proses tersebut 

diikuti dengan peningkatan viskositas karena air yang pada awalnya berada di 

luar granula dan bergerak bebas, kini berada di dalam butiran-butiran pati dan 

tidak dapat lagi bergerak secara bebas (Muchtadi, 1992). 

 

2.9.2 Likuifikasi 

Likuifikasi merupakan proses hidrolisis pati menjadi dekstrin oleh enzim α-

amilase pada suhu di atas suhu gelatinisasi dengan pH optimum untuk aktivitas 

α-amilase, selama waktu yang telah ditentukan untuk setiap jenis enzim. Enzim 

ini memecah iakatan α-1,4 pada pati dan menghasilkan dextrin dengan DE 10-

12% (Misset, 2003) 

Menurut Muchtadi (1992), bahwa biasanya pada tahap likuifikasi pati, 

hidrolisis dilakukan sampai Dextrose Equivalent (DE) 15-20%, sampai larutan 

berwarna merah kecoklatan bila direaksikan dengan larutan iodin. Suhu likuifikasi 

yang terlampau tinggi akan merusak enzim, tetapi bila terlalu rendah akan 

menyebabkan gelatinisasi tidak sempurna. 

Di bawah ini merupakan tahapan proses likuifikasi, antara lain yaitu 

(Misset, 2003) : 

a. Pencampuran dengan air secara merata hingga menjadi bubur 

b. Pengaturan pH agar sesuai dengan kondisi kerja enzim 

c. Penambahan enzim (α-amilase) dengan perbandingan yang tepat 

d. Pemanasan bubur dengan kisaran suhu 80-90°C, dimana tepung akan 

mengalami gelatinisasi (mengental seperti jelly) seiring dengan 

kenaikan suhu, sampai suhu optimum enzim akan terus bekerja dalam 

memecah struktur-struktur yang terdapat dalam tepungsecara kimiawi 

menjadi gula-gula yang kompleks yang disebut dengan dekstrin, proses 

likuifikasi selesai ditandai dengan parameter dimana bubur di proses 

menjadi lebih cair seperti sup. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses likuifikasi antara lain yaitu 

konsentrasi subtrat, konsentrasi enzim, pengaturan suhu, pengaturan pH dan 

lama proses likuifikasi (Jariyah, 2002). 

 

2.9.3 Sakarifikasi 

Sakarifikasi merupakan proses lanjutan dari proses likuifikasi. Proses 

sakarifikasi menggunakan enzim glukoamilase. Glukoamilase dihasilkan dari 
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jamur yaitu Aspergillus spp, Rhizopus oryzae, R. niveus, dari yeast yaitu 

Saccaromycopsis acetobutylicum. Glukoamilase murni banyak digunakan untuk 

pembuatan sirup glukosa dan maltodekstrin yang diproduksi oleh α-amilase dari 

pemurnian pati (Reilly, 2003). 

Pada proses sakarifikasi, pati yang telah menjadi dekstrin pada tahap 

likuifikasi kemudian didinginkan sampai suhu 50°C dan pH diatur 4,0-4,5. Proses 

ini biasanya berlangsung selama 72 jam dengan pengadukan yang terus 

menerus. Proses sakarifikasi dianggap selesai bila sirup yang ada telah 

mencapai nilai DE antara 45-98 atau lebih (Reilly, 2003). 

Keberhasilan sakarifikasi ditentukan oleh konsentrasi enzim yang 

digunakan dan lama sakarifikasi. Menurut Berghmans (1981) dalam  Wulansari 

(2004), apabila dosis enzim atau waktu sakarifikasi kurang, maka hasil hidrolisa 

(glukosa) yang diperoleh sangat rendah. Sebaliknya jika proses sakarifikasi 

terlalu lama dapat menyebabkan polimerisasi glukosa. Proses sakarifikasi 

dianggap selesai bila sirup telah mencapai nilai DE minimal 94,5%, nilai warna 

60%, transmiten dan Brix 30-36. Selanjutnya dilakukan proses pemucatan, 

penyaringan dan penguapan. Pemucatan bertujuan untuk menghilangkan bau, 

warna, kotoran, dan menghentikan aktivitas enzim (Richana et a,. 1999). 

 

 


