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RINGKASAN 

 
Indonesia masih impor terigu dalam jumlah yang cukup banyak yaitu 

mencapai 5 juta ton pertahun, bahkan pada tahun 2010 mencapai 5.5 juta ton. 
Dalam upaya mengurangi impor terigu maka diperlukan eksplorasi sumber bahan 
baru selain gandum. Jagung merupakan penyumbang terbesar kedua setelah 
padi dalam subsektor tanaman pangan dalam perekonomian nasional. Bahkan 
pada tahun 2003 jagung menyumbang Rp 18,2 triliun terhadap perekonomian 
Indonesia. Untuk itu, perlu dikembangkan upaya diversifikasi dengan tepung 
berbahan lokal, salah satunya adalah pengembangan tepung jagung. 

Selama ini pemanfaatan tepung jagung masih sangat terbatas karena 
kualitas tepung jagung yang tidak lebih baik dibanding terigu. Hingga saat ini 
studi mengenai tepung jagung masih terus berkembang. Penelitian terdahulu 
membuktikan perendaman Na2S2O5 mampu memperbaiki kecerahan, 
meningkatkan rendemen, kecerahan dan sifat fungsionalitas tepung jagung. 
Studi lain menyatakan fermentasi menggunakan ragi tape selama 1 hari 
mampu meningkatkan kualitas tepung jagung. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tepung jagung maka 
dilakukan studi pembuatan tepung jagung dengan perlakuan perendaman 
menggunakan larutan Na2S2O5 dan dikombinasikan dengan fermentasi ragi 
tape. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perlakuan perendaman 
larutan natrium metabisulfit (Na2S2O5) dan fermentasi (ragi tape) dalam 
proses pengolahan tepung jagung sehingga diperoleh karakteristik sifat fisik 
dan kimia tepung jagung yang baik. 

Penelitian ini dirancang menggunakan metode RAK (Rancangan Acak 
Kelompok) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor. Faktor I adalah variasi 
lama waktu perendaman larutan natrium metabisulfit (M) terdiri dari 3 level yaitu 
12 jam, 24 jam, dan 36 jam. Faktor II adalah variasi lama waktu fermentasi (F) 
terdiri dari 3 level yaitu 12 jam, 24 jam, dan 36 jam sehingga diperoleh 9 
kombinasi perlakuan, masing-masing dengan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 
27 satuan percobaan. Data hasil pengamatan dianalisa secara statistik 
menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan dilanjutkan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) dengan selang kepercayaan 5%. Penentuan perlakuan terbaik 
menggunakan metode Multiple Attribute Zeleny. 

 Hasil analisa data menunjukkan perlakuan lama waktu perendaman 
Na2S2O5 dan lama waktu fermentasi ragi berpengaruh nyata terhadap sifat fisik 
dan kimia tepung jagung. Perlakuan terbaik diperoleh dengan lama perendaman 
Na2S2O5 36 jam dan lama fermentasi ragi 12 jam dengan karakteristik kadar air 
7,11%; kadar pati 72,17%; kadar protein 9,81%; kadar amilosa 24,03%; 
rendemen 78,29%; kecerahan (L*) 57,38; daya serap uap air 6,02%; swelling 
power 8,69 g/g; dan viskositas 92,71 d.Pas. 

 
Kata kunci: tepung jagung, modifikasi pati, natrium metabisulfit, fermentasi 
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Mukhamad Ryan Akbar. 0811010140. Effect of Na2S2O5 Solution Soaking 
Time and Fermentation Time to The Physical and Chemical Properties Of 
Corn Flour (Zea mays L.) 
Supervisor: Dr. Ir. Yunianta, DEA. 
 
 

SUMMARY 
 

Indonesia imports a large amounts of wheat flour, 5 millions tons per year. 
In 2010 even 5,5 millions tons was imported. Therefore, local resources (other 
than wheat) is needed. Corn flour could be use as an alternative to reduce the 
imports due to its great nutrition contains and excellent availibility. 

Unfortunately, corn flour rarely used in food industries due to poor-limited 
properties functionality and characteristic rather than wheat flour. Many studies 
was conducted to improve corn flour quality and still developing. Previous study 
for the sulfitation of corn flour using natrium metabisulfite (Na2S2O5) had great 
improvement on its yield value, colour and functionality properties. Another 
studies showed that fermentation for a day improve the overall quality of corn 
flour. 

This study combined natrium metabisulfite (Na2S2O5) sulfitation and 
fermentation as a processing method to gain corn flour. Aim of this study 
used to determine the effect of natrium metabisulfite (Na2S2O5) soaking time 
and fermentation time to the characteristic of corn flour. 

This study used Randomized Completely Block Design with 2 factors. 
Na2S2O5 soaking time as the first factor (M) and fermentation time as the 
second factor (F). Each factor divided by 3 level which is 12 hours, 24 hours, 
and 36 hours. There was 9 combined experimental group with three 
repetitions. The result was statistical analyzed using ANOVA (Analysis of 
Variance) and LND (Least Significant Difference) test α 5%. The best 
treatment was analyzed using Multiple Attribute Zeleny’s method. 

The results showed that Na2S2O5 soaking time and fermentation time 
influence on physical and chemical properties of corn flour. The best 
treatment was obtained from 36 hours Na2S2O5 soaking time and then treated 
with 12 hours of fermentation time. Characteristics of the best treatment corn 
flour was 7,11% water content; 72,17% starch content; 9,81% protein 
content; 24,03% amylose content; 78,29% of yield; 57,38 of lightness; 6,02% 
water absorption; 8,69 g/g of swelling power; and 92,71 d.Pas of viscosity. 
 
Keywords: corn flour, modified starch, natrium metabisulfite, fermentation 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perekonomian nasional, jagung adalah penyumbang terbesar 

kedua setelah padi dalam subsektor tanaman pangan. Bahkan pada tahun 2003 

jagung menyumbang Rp 18,2 triliun terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini 

menunjukkan besarnya peranan jagung dalam subsektor tanaman pangan dan 

perekonomian nasional pada umumnya. (BPTS, 2011) 

Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan maka teknologi 

tepung-tepungan merupakan solusi yang tepat. Program tersebut bertujuan untuk 

mengeksplorasi sumber bahan baru (selain gandum) yang digunakan sebagai 

bahan baku rerotian, mi dan aneka produk pangan lainnya. Sejak ditiadakannya 

subsidi terigu oleh pemerintah, harga terigu terus melonjak sedangkan 

kebutuhan konsumsi terigu terus meningkat. Bahkan di tahun 2010 kebutuhan 

terigu nasional mencapai 5.5 juta ton (BPTS, 2011). Untuk itu, perlu 

dikembangkan upaya diversifikasi dengan tepung berbahan lokal, salah satunya 

adalah pengembangan tepung jagung. 

Permasalahan pada tepung jagung adalah kualitas tepung jagung masih 

rendah dibandingkan terigu yang berdampak sangat minimnya atau bahkan tidak 

ada industri pengembang tepung jagung skala besar di Indonesia. Pada 

perkembangan penelitian akhir-akhir ini telah ditemukan bahwa perendaman 

larutan natrium metabisulfit (sulfitasi) pada tepung jagung dapat memperbaiki 

rendemen, kecerahan tepung jagung serta meningkatkan volume pengembangan 

(Johan, 2010). 

Penelitian lain menemukan bahwa pembuatan tepung jagung dengan 

cara fermentasi ragi berdasarkan pengamatan komposisi kimia, bahkan sifat 

fungsional tepung dan kualitas roti dalam aplikasinya lebih baik dibandingkan 

tepung jagung biasa (Richana et.al., 2010). Menurut Rakkar (2007) bahwa 

penambahan enzim pada tepung-tepungan dapat memperbaiki kualitas tepung. 

Penambahan enzim amilase, bakteri asam laktat pada tepung akan 

meningkatkan pengembangan roti. 

Modifikasi tepung jagung secara enzimatik menunjukkan perubahan sifat 

fisiko-kimia dan fungsional, kadar amilosa, derajat polimerisasi mengalami 
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penurunan sedangkan dekstrosa equivalen mengalami kenaikan. Tekstur tepung 

termodifikasi lebih halus dibanding tepung aslinya (Richana dan Suarni, 2007).  

Sulfitasi dan fermentasi berpotensi untuk dikombinasikan dalam proses 

pengolahan tepung jagung yaitu dengan cara dilakukan fermentasi pada tepung 

jagung yang tersulfitasi. Dengan demikian perlu dilakukan studi pengembangan 

tepung jagung yang diproses dengan perlakuan perendaman larutan natrium 

metabisulfit dan kemudian fermentasi ragi untuk diketahui karakteristik sifat fisik 

kimia dari tepung jagung tersebut dan sebagai salah satu upaya untuk 

memperbaiki kualitas tepung jagung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengetahui pengaruh lama waktu perendaman larutan natrium 

metabisulfit (Na2S2O5) dan lama waktu fermentasi dalam pengolahan tepung 

jagung terhadap sifat fisik dan kimia tepung jagung tersebut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama waktu 

perendaman larutan natrium metabisulfit (Na2S2O5) dan lama waktu fermentasi 

untuk memperoleh karakteristik sifat fisik dan kimia tepung jagung yang baik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: a) 

mengetahui pengaruh lama waktu perendaman larutan natrium metabisulfit 

(Na2S2O5) dan lama waktu fermentasi terhadap sifat fisik kimia tepung jagung, b) 

diperoleh kombinasi yang tepat antara lama waktu perendaman larutan natrium 

metabisulfit (Na2S2O5) dan lama waktu fermentasi dalam pengolahan tepung 

jagung, c) dihasilkan tepung jagung dengan karakteristik sifat fisik dan kimia yang 

baik 

 

1.5 Hipotesa 

Diduga lama waktu perendaman larutan natrium metabisulfit (Na2S2O5) 

dan lama waktu fermentasi dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimia tepung 

jagung. 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jagung (Zea mays L.) 

Tanaman jagung (Zea mays L.) sudah ditanam sejak ribuan tahun lalu. 

Jagung berasal dari Amerika dan dalam penemuannya ternyata Peru dan 

Meksiko telah membudidayakan jagung sejak ribuan tahun yang lalu, dan 

berkembang terutama di daerah Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan 

(Suprapto, 1990). 

Jagung pertama kali dibudidayakan oleh bangsa Amerika dan diduga 

berasal dari Amerika Tengah. Pemanfaatan jagung yang umum adalah sebagai 

bahan pangan utama, pakan ternak, pabrikan pati, sirup dan gula serta untuk 

industri whisky. Biji jagung yang digiling akan menghasilkan jagung giling kasar, 

tepung jagung dan protein gluten (Kent, 1975). 

Indonesia merupakan penghasil jagung terbesar di Asia Tenggara dan 

menempati urutan ketujuh di dunia. Di Indonesia jagung menduduki peringkat 

kedua setelah beras sebagai makanan pokok. Namun selama ini di Indonesia 

jagung masih sangat terbatas pemanfaatannya. Sebagian besar 

pemanfaatannya hanya sebagai bahan baku minyak dan pati jagung. Sebagian 

masyarakat bahkan menggunakan jagung sebagai pakan temak saja (Hartono, 

2005). 

Produksi jagung sepanjang 2010 mencapai 18,3 juta ton atau naik 3,95% 

dari 17,6 juta ton capaian produksi 2009. Peningkatan produksi tersebut berkat 

kerja keras untuk meningkatkan produksi jagung, baik melalui perluasan areal 

tanam maupun perbaikan teknologi dengan penggunaan benih hibrida dan 

komposit (BPS, 2010). 

Menurut Munarso et al. (1991), karbohidrat merupakan komponen 

terbanyak jagung yaitu sekitar 98% dan 60%nya jenis karbohidrat yang mudah 

dicerna. Diantara karbohidrat tersebut, pati merupakan karbohidrat utama yang 

terdiri dari amilosa dan amilopektin dengan perbandingan 20:80 % (Hui, 1992). 

Komposisi kimia dalam tiap 100 g jagung disajikan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Komposisi Kimia Jagung Non Hibrida dan Jagung Hibrida 

Komposisi Kimia (%) Jagung Hibrida Bisi-816 Jagung Non Hibrida 

Air 12,4 13,5 
Pati 71,77 61,0 
Serat 2,61 2,3 
Protein 9,4 10 
Lemak 3,8 4,0 

Sumber Anonymous (2009a) 

Berdasarkan catatan KOMPAS, varietas benih jagung hibrida yang 

banyak digunakan petani antara lain Bisi 2 dan Bisi 16, Pioneer 11 dan Pioneer 

21, NK-22 dan NK-33 serta C-7 dan DK-3 (Anonymous, 2011a) 

Berdasarkan bentuk dan kandungan pati dalam biji (endosperma), jagung 

dapat digolongkan menjadi tujuh tipe sebagai berikut: (Warisno, 1998) 

a. Jagung gigi kuda (Zea mays indentata) 

Jagung jenis ini disebut jagung gigi kuda (dent corn) karena adanya lekukan 

di puncak biji. Lekukan tersebut terjadi karena pati keras terdapat di pinggir 

pati lembek di puncak biji dan pada umumnya jagung jenis ini berwarna 

kuning. 

b. Jagung Mutiara (Zea mays indurate) 

Jagung mutiara atau sering disebut juga dengan flint corn merupakan jenis 

jagung lokal Indonesia. Jagung mutiara umumnya berwarna merah, putih 

atau kuning, dengan biji berukuran sedang dan bagian atas bulat. Bijinya 

tidak berlekuk karena hampir seluruhnya mengandung lapisan tepung yang 

keras. Pada umumnya masak lebih cepat, dan mempunyai kualitas konsumsi 

dan pengolahan yang baik. 

c. Jagung manis (Zea mays saccharata) 

Jagung manis (sweet corn) mengandung lebih banyak gula daripada pati, 

sehingga bila dikeringkan bijinya akan keriput. 

d. Jagung berondong (Zea mays everta) 

Jagung berondong (pop corn) merupakan jagung tipe mutiara, tetapi bagian 

bijinya terdiri atas pati keras. 

e. Jagung tepung (Zea mays amylaceae) 

Jagung tepung (flour corn) memiliki seluruh bagian biji yang terdiri dari pati 

lunak. Susunan pati lunak pada jagung tepung sangat mudah dicerna 

sehingga banyak digunakan untuk makanan bayi. 
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f. Jagung polong (Zea mays tunicata) 

Jagung polong (pod corn) merupakan jenis jagung yang memiliki ciri khusus 

dimana masing-masing biji dibungkus oleh kelobot. 

g. Jagung ketan (Zea mays ceratia) 

Jagung ketan (waxy corn) memilik kandungan amilopektin lebih besar 

daripada amilosa dan endospermanya. Kandungan amilopektin yang tinggi 

menyebabkan rasa pulen pada jagung. 

Dari ke tujuh jenis jagung diatas jagung hibrida termasuk jenis jagung 

semi mutiara (semi flint corn). Jenis jagung ini sering digunakan sebagai tepung 

di Indonesia. 

Menurut Muchtadi dan Sugiyono (1998) jenis jagung semi flint (semi 

mutiara) lebih mudah dibuat tepung dibandingkan jagung mutiara. Hal ini 

disebabkan jagung semi mutiara mengandung endosperma lunak yang lebih 

banyak dibandingkan dengan endosperma kerasnya. Endosperma keras terdiri 

dan sel-sel yang lebih kecil dan tersusun rapat, sedangkan endosperma lunak 

susunan sel-selnya tidak serapat bagian keras. 

Varietas jagung hibrida terbukti memberikan hasil yang lebih baik dari 

varietas jagung bersari bebas. Secara umum, varietas hibrida lebih seragam dan 

mampu berproduksi lebih tinggi 15 - 20% dari varietas bersari bebas (Morris, 

1995). Selain itu, varietas hibrida menghasilkan biji yang lebih besar 

dibandingkan varietas bersari bebas (Wong, 1991). 

Jagung hibrida adalah jagung yang memiliki potensi hasil lebih tinggi 

karena memiliki gen-gen dominan yang favourable (baik) untuk berproduksi 

tinggi. Jagung hibrida dikembangkan berdasarkan gejala hybrid vigor atau 

heterosis dengan menggunakan populasi generasi F1 sebagai tanaman 

produksi. Oleh karena itu, varietas hibrida selalu dibuat atau diperbaharui untuk 

mendapatkan generasi F1. Jagung komposit adalah jagung bersari bebas. (Iriany 

dan Andi 2007) 

 

2.2 Tepung Jagung 

Tepung jagung dapat diolah menjadi berbagai makanan atau 

mensubstitusi terigu pada proporsi tertentu, sesuai dengan bentuk produk olahan 

yang diinginkan. Tepung jagung bersifat fleksibel karena dapat digunakan 

sebagai bahan baku berbagai produk pangan dan relatif mudah diterima 

masyarakat, karena telah terbiasa menggunakan bahan tepung, seperti halnya 



 
 

6 
 

tepung beras dan terigu (Suarni dan Firmansyah, 2005). Kandungan nutrisi 

tepung jagung dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Kandungan Nutrisi Tepung Jagung 

Komposisi Air 
(%) 

Abu 
(%) 

Lemak 
(%) 

Protein 
(%) 

Serat 
(%) 

Karbohidrat 
(%) 

Tepung Jagung 12 - 3,9 9,2 - 73,7 

   Sumber : Direktorat Gizi. 1990. 

Menurut Munarso dan Mudjisihono (1993), tepung jagung dapat dibuat 

dari butir jagung dan beras jagung. Dalam bentuk tepung jagung dapat dicampur 

dengan komoditi lain secara mudah dan dapat bertindak sebagai pengganti 

tepung lain seperti tepung terigu maupun sebagai pembawa senyawa atau 

komoditas lain untuk memperbaiki gizi atau mutu produk. 

Pengolahan jagung menjadi tepung jagung hampir tidak mempengaruhi 

sifat kimianya. Perbedaan terjadi pada serat bahan akibat hilangnya sebagian 

bahan serat pada kulit luar biji jagung karena proses perendaman untuk 

melunakkan biji sebelum proses penepungan dan proses pengayakan (Munarso 

dan Mujisihono, 1991). 

Kelemahan tepung jagung sebagai bahan baku adalah adanya batas 

yang dibuat oleh karakteristik fungsional tepung jagung, terutama disebabkan 

oleh kandungan protein gluten yang rendah dan karakteristik protein gluten 

jagung yang juga berbeda dengan yang ada dalam tepung terigu. Hal ini 

menyebabkan tepung jagung tidak mampu membentuk lembaran adonan yang 

elastis dan kompak sebagaimana tepung terigu. Pembentukan lembaran adonan 

tepung jagung dapat terbentuk apabila dilakukan proses pemanasan terlebih 

dahulu untuk menggelatinisasi sebagian pati yang akan berfungsi sebagai 

binding agent dalam pembentukan lembaran adonan (Wonojatun, 2009). 

Adapun ketentuan persyaratan kualitas tepung jagung yang harus 

terpenuhi sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) yang ditetapkan oleh 

Departemen Perindustrian RI No. 01-3727-1995 dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Syarat Mutu Tepung Jagung Berdasarkan SNI 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Bau 
Rasa 
Warna 

 Normal 
Normal 
Normal 

Benda asing  Tidak boleh ada 
Serangga  Tidak boleh ada 

Pati selain pati jagung  Tidak boleh ada 
Kehalusan   
Lolos ayakan 80 mesh % Min. 70 
Lolos ayakan 60 mesh % Min. 99 
Air % (b/b) Maks. 10 
Abu % (b/b) Maks. 1.50 
Silikat % (b/b) Maks. 0.10 
Serat Kasar % (b/b) Maks. 1,5 
Derajat Asam (ml N NaOH/100 g) Maks. 40 
Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1 
Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 10 
Seng (Zn) mg/kg Maks. 40 
Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0.05 
Arsen (As) mg/kg Maks. 0,50 
Angka Lempeng Total koloni/g Maks. 5 x 106 
E.coli APM/g Maks. 10 
Kapang koloni/g Maks. 1 x l04 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (1995) 

 

2.3 Pembuatan Tepung Jagung 

Secara umum proses pembuatan tepung jagung meliputi sortasi, 

perendaman, pengeringan, penggilingan, dan pengayakan. Pembuatan tepung 

dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melalui cara basah dan cara 

kering. Kedua cara ini hampir sama namun yang membedakan antara keduanya 

adalah jika pada penepungan basah, bahan ditepungkan atau dihancurkan pada 

saat bahan masih segar, sedangkan penepungan cara kering adalah bahan 

ditepungkan atau dihancurkan setelah bahan dikeringkan. 

 

2.3.1 Sortasi 

Sortasi bertujuan untuk memisahkan jagung pipilan yang terkena hama 

atau rusak. Hal ini penting dilakukan, karena kualitas dari bahan baku akan 

menentukan kualitas produk akhir yang diperoleh (Suismono, 1995) 
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2.3.2 Perendaman 

Pengolahan jagung menjadi tepung jagung perlu dilakukan pemisahan 

antara kulit luar jagung dengan bijinya. Proses pemisahan ini biasanya dilakukan 

dengan perlakuan alkali yaitu dengan merendam biji jagung yang akan 

ditepungkan pada larutan alkali (Munarso, 1989). 

Perendaman biji jagung dalam larutan alkali akan melonggarkan struktur 

bagian luar biji jagung sehingga memudahkan penyerapan air Namun 

perendaman ini akan menurunkan kadar serat (Afdi, 1994). Mengingat kadar 

serat tertinggi pada biji jagung terdapat pada bagian kulit luarnya (Kent, 1975). 

Perendaman yang tepat sangat penting untuk memperoleh rendemen 

tepung dan kualitas tepung yang baik. Proses ini berfungsi untuk melunakkan 

lapisan kulit sehingga dapat menyerap air dan melunakkan bagian endosperm 

yang bertujuan untuk mempermudah pelepasan lembaga (germ) dengan 

membuatnya menjadi lebih lembab dari bagian endosperm. Disamping itu juga 

untuk melepas dan memperkuat kulit ari sehingga memungkinkan untuk lepas 

dengan bagian yang besar (Subandi, 1998). 

Menurut Munarso dan Mujisihono (1993), tepung jagung yang bermutu 

baik dapat dihasilkan melalui perendaman biji jagung dalam larutan alkali 

sebelum penepungan. Tepung yang dihasilkan dapat mensubstitusi tepung terigu 

dalam pembuatan cake atau makanan tradisional yang berbasis tepung. 

Pelepasan kulit dengan alkali sudah dilakukan dengan jalan merendam biji dalam 

larutan alkali beberapa saat lamanya. 

 

2.3.3 Pencucian 

Pencucian adalah pemisahan bahan kontaminasi dan produk untuk 

memudahkan proses selanjutnya (Fellows, 1990). Pencucian dilakukan dengan 

menggunakan air bersih dan sebaiknya menggunakan air mengalir. Pada proses 

pembuatan tepung jagung, pencucian digunakan untuk menghilangkan sisa 

larutan alkali sehingga residu yang dihasilkan tidak melebihi batas maksimum 

residu alkali yang telah ditetapkan Food Drug Administration. 

 

2.3.4 Pengeringan 

Pengeringan adalah cara mengurangi kandungan air sampai produk 

mencapai keadaan air yang diinginkan. Cara pengeringan yang digunakan 
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disesuaikan dengan keadaan bahan yang akan dikeringkan dan jumlah retensi 

zat gizi produk yang diinginkan (Tejasari, 2005). 

Menurut Winarno (2004), pengeringan dapat mengeluarkan atau 

menghilangkan sebagian air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. 

Biasanya kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai batas mikroorganisme 

tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. 

Proses pengeringan merupakan tahap penting dalam pembuatan tepung 

karena akan mempengaruhi kualitas tepung yang dihasilkan. Pengeringan yang 

umum di negara-negara tropis adalah dengan sinar matahari. Tetapi pengeringan 

dengan sinar matahari mempunyai kerugian, seperti waktu pengeringan yang 

lama (3-4 hari), dapat menyebabkan degradasi komponen-komponen dari bahan 

yang akan ditepungkan dan memicu pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu 

selama pengeringan terjadi kontaminasi bahan oleh debu dan kotoran (Winarno, 

2004). 

Pengeringan dapat dilakukan dengan memakai alat pengering. 

Pengeringan dengan menggunakan alat pengering mempunyai banyak 

keuntungan karena suhu dan aliran udara dapat diatur, sehingga waktu 

pengeringan dapat ditentukan dan kebersihan mudah diawasi (Winamo, 2004). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengeringan dari suatu 

bahan pangan adalah (Tejasari, 2005) : 

1. Sifat fisik dan kimia dari produk (bentuk, ukuran, komposisi, kadar air) 

2. Pengaturan geometris produk sehubungan dengan permukaan alat atau 

media perantara pemindah panas (seperti nampan untuk pengeringan). 

3. Sifat fisik dari lingkungan alat pengering (suhu, kelembapan, dan kecepatan 

udara). 

4. Karakteristik alat pengering (efisiensi pemindahan panas) 

 

2.3.5 Penggilingan 

Penggilingan jagung ternyata dapat menurunkan sifat kamba (bulky) 

bahan, yang mempermudah tahapan selanjutnya yaitu pengemasan dan 

penyimpanan. Jagung yang akan dikonsumsi perlu dilakukan penggilingan agar 

meningkatkan palatability sehingga mampu meningkatkan daya cerna. 

Peningkatan daya cerna akan memudahkan pencampuran jagung dengan bahan 

lain dalam proses pembuatan suatu produk (Noble, 2003). 
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Industri pengolahan jagung umumnya terkait proses penggilingan yang 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu industri pengolahan dengan 

penggilingan secara kering dan secara basah. Di Indonesia, industri pengolahan 

jagung yang masih berjalan umumnya dengan sistem penggilingan secara 

kering. Proses penggilingan masih sederhana terutama ditujukan untuk 

menghasilkan jagung grit yang digunakan untuk pembuatan camilan (snack) 

yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Hasil samping penggilingan jagung ini 

berupa homini (hominy) atau disebut juga empok yang digunakan sebagai pakan 

(Tangendjaja dan Wina, 2007) 

Pada saat proses penggilingan kering, kulit ari jagung juga dapat 

dipisahkan, termasuk fraksi lainnya, baik berupa kotoran halus maupun sebagai 

lembaga dan endosperma. Hasil samping ini disebut juga tumpi yang mempunyai 

kandungan serat kasar relatif tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak 

ruminansia (Tangendjaja dan Wina, 2007). 

Menurut North American Millers' Association (2008), proses penggilingan 

pada jagung dapat dilakukan dengan memilih tiga cara berikut, yaitu : 

a) Penggilingan dengan menghilangkan lembaga. Langkah pertama dalam 

proses ini yaitu pemisahan dari biji jagung yang rusak Setelah itu 

dilakukan pencucian untuk membuang kotoran-kotoran. Biji jagung yang 

sudah bersih diatur kelembapannya sampai 20%. Bersamaan dengan itu 

perikarp, lembaga dan tipcap mengelupas dan endosperm. Kemudian 

endosperm ini diproses pada degerminator, dikeringkan, didinginkan dan 

digiling. Fraksi ini disebut flaking grits. Selanjutnya pemisahan dilakukan 

dengan roller mill sehingga menghasilkan grit yang lebih kecil, tepung 

kasar, dan tepung. 

b) Penggilingan tanpa menghilangkan lembaga (Whole ground 

Nondegerming process). Penggilingan seluruh biji tanpa penghilangan 

lembaga biasanya sering digunakan untuk membuat produk pangan seperti 

hominy grits dan tepung jagung. Pada proses ini hanya sedikit kulit dan 

lembaga yang hilang. 

c) Penggilingan dengan pemasakan biji jagung dengan alkali. Jagung 

dimasak dengan air alkali selama 5-10 menit dengan waktu perendaman 

yang telah dilakukan 2-12 jam. Setelah itu dilakukan pencucian untuk 

menghilangkan sisa alkali dan pericarp. Hasil penggilingan jagung dari 

proses ini biasanya terkenal dengan sebutan masa flour. 
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Alternatif pemilihan jenis mesin giling perlu mendapatkan perhatian 

khusus yang tentunya didasarkan pada jenis dan manfaat jagung giling yang 

diinginkan, yaitu: (Noble, 2003) 

a) Jenis Roll Mill dan Buhr Mill dipergunakan untuk menggiling jagung untuk 

kemudian dijadikan sebagai tepung jagung yang halus dan seragam. 

b) Jenis Hammer Mill biasanya digunakan untuk menggiling jagung yang 

diperlukan sebagai pakan ternak. 

Menurut Kulp dan Ponte (2000), tekanan mesin penggiling pada 

endosperm biji jagung tidak hanya memberikan perubahan ukuran partikel 

menjadi bervariasi tetapi juga perubahan fisik kimia terhadap tiap fraksi yang 

dihasilkan. 

 

2.3.6 Pengayakan 

Menurut Susanto dan Saneto (1994), pengayakan bertujuan untuk 

mendapatkan ukuran tepung yang homogen. Pengayakan dilakukan dengan 

menggunakan ayakan berukuran 80 mesh. Proses ini dilakukan berulang-ulang 

hingga diperoleh tepung yang benar-benar homogen. 

 

2.4 Pati 

Jagung mengandung sekitar 71-73% karbohidrat yang terutama terdiri 

dari pati. Pati terutama terdapat pada bagian endosperm, gula terdapat pada 

bagian lembaga dan serat kasar terdapat pada bagian kulit (Kent, 1980). 

Pati yang ada pada jagung sekitar 70% dari bobot biji. Komponen 

karbohidrat lain adalah gula sederhana yaitu glukosa, sukrosa dan fruktosa 1-3% 

dari bobot biji. Pati terdiri atas dua jenis polimer glukosa, yaitu amilosa dan 

amilopektin. Amilosa merupakan rantai unit-unit D-glukosa yang panjang dan 

tidak bercabang, digabungkan oleh ikatan α(l,4), sedangkan amilopektin 

strukturnya bercabang. Ikatan glikosidik yang menggabungkan residu glukosa 

yang berdekatan dalam rantai amilopektin adalah ikatan α(l,4), tetapi titik 

percabangan amilopektin merupakan ikatan α(l,6). Bahan yang mengandung 

amilosa tinggi, jika direbus amilosanya terekstrak oleh air panas, sehingga 

terlihat warna putih seperti susu. Molekul pati berbentuk semikristalin 

yang tersusun dari unit kristal dan unit amorphous. Unit kristalin pati lebih tahan 

terhadap perlakuan asam kuat dan enzim, sedangkan unit amorphous-nya 

bersifat kurang stabil terhadap asam kuat dan enzim (Lehninger, 1982). 
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Komposisi amilosa dan amilopektin di dalam biji jagung terkendali secara 

genetik. Secara umum, baik jagung yang mempunyai tipe endosperma gigi kuda 

(dent) maupun mutiara (flint), mengandung amilosa 25-30% dan amilopektin 70- 

75%. Suatu mutan endosperma yang disebut amylose-extender (ae) dapat 

menginduksi peningkatan nisbah amilosa sampai 50% atau lebih. Gen lain, baik 

sendiri maupun kombinasi, juga dapat memodifikasi nisbah amilosa dan 

amilopektin dalam pati jagung (Dziedzic dan Kearsley, 1995). Rumus struktur 

amilosa dan amilopektin disajikan pada Gambar 2.1. 

 

  

Gambar 2.1. Struktur Amilosa (Kiri) dan Amilopektin (Kanan) 

 

Amilosa dan amilopektin berpengaruh terhadap sifat sensoris jagung, 

terutama tekstur dan rasa. Pada prinsipnya, semakin tinggi kandungan 

amilopektin tekstur dan rasa jagung semakin lunak, pulen dan enak. Komposisi 

tersebut juga berpengaruh terhadap sifat amilografinya (Suarni, 2005). 

 

Tabel 2.4. Karakteristik Amilosa dan Amilopektin 

Karakteristik Amilosa Amilopektin 

Bentuk Pada dasarnya linier Bercabang 
Ikatan α1,4 (sejumlah kecil 

α1,6) 
α1,4 dan α1,6 

Berat molekul < 5 juta 50-300 juta 
Sifat pelapisan Kuat Lemah 
Pembentukan gel Kaku Tidak membentuk gel 

sampai lunak 
Warna dengan iodin Biru Coklat kemerahan 

Sumber : Stauffer (1999) 

 

Pati tidak larut dalam air dingin. Pati membengkak atau mengembang 

dalam air panas, sampai temperatur 60°C, kualitas pati tidak berubah cukup 

besar. Dengan peningkatan temperatur lebih jauh, terutama pada suhu 70°C dan 

khusunya pada kadar air tinggi terjadi gelatinisasi dan konversi sebagian pati ke 

dextrin (Chakraverty and De,1981). 



 
 

13 
 

Jumlah gugus hidroksil dalam molekul pati sangat besar, oleh karena itu 

kemampuan menyerap air sangat besar. Terjadinya peningkatan viskositas 

disebabkan air yang dulunya berada di luar granula dan bebas bergerak sebelum 

suspensi dipanaskan, kini sudah berada di dalam butir-butir pati tidak dapat 

bergerak dengan bebas lagi. Suhu gelatinisasi tergantung juga pada konsentrasi 

pati. Makin kental larutan, suhu tersebut makin lambat tercapai. Sampai suhu 

tertentu kekentalan tidak bertambah bahkan kadang-kadang turun. Suhu 

gelatinisasi berbeda-beda bagi tiap jenis pati. Dengan viskosimeter suhu 

gelatinisasi dapat ditentukan, misalnya pada jagung 62-70oC (Winarno. 2004). 

Tidak semua kombinasi pati, air dan temperatur menghasilkan 

gelatinisasi. Ada konsentrasi minimum dalam isi air dan tentu saja temperatur 

harus tercapai. Temperatur ini tergantung pada jenis pati (Knight, 1987). 

Febriyanti dan Wirakartakusumah (1991), mengemukakan bahwa 

kandungan pati yang tinggi menyebabkan granula patinya lebih banyak 

menyerap air sehingga pembengkakan granula pati terjadi pada suhu yang lebih 

rendah, maka granula pati akan pecah pada suhu yang lebih rendah. Suhu pada 

saat granula pati pecah disebut suhu gelatinisasi. 

 

2.5 Modifikasi Pati 

Pati digunakan secara luas dalam industri pangan. Penggunaan pati 

alami (native) menyebabkan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan 

retrogradasi, sineresis, kestabilan rendah, dan ketahanan pasta yang rendah 

terhadap pH dan perubahan suhu. Hal tersebut menjadi alasan dilakukan 

modifikasi pati secara fisik, kimia, dan enzimatik atau kombinasi dari cara-cara 

tersebut (Fortuna, Juszczak, and Palansinski, 2001).  

Pati termodifikasi dibuat untuk memperbaiki kekurangan sifat-sifat yang 

ditemukan pada pati alami. Kekurangan tersebut dapat berupa viskositas yang 

terlalu tinggi saat dimasak, karakteristik reologi dan sifat pembentukan gel yang 

tidak dikehendaki (Wurzburg, 1995). 

Pati dapat dimodifikasi secara fisik dengan berbagai cara seperti 

pregelatinisasi dan perlakuan panas, dll. Pregelatinisasi bertujuan untuk 

mendapatkan viskositas secara cepat pada produk instan dan pati melarut cepat 

pada air dingin. Perlakuan panas mampu meningkatkan kadar pati resisten yang 

bersifat resisten terhadap enzim pencernaan (Light, 1990).  
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 Modifikasi kimia dapat dilakukan melalui proses konversi termasuk 

hidrolisis asam, oksidasi, dekstrinasi, dan konversi asam serta derivatisasi 

termasuk crosslinking, stabilisasi dan penambahan gugus fungsional tertentu. 

Tipe modifikasi kimia yang umum digunakan adalah crosslinking (pengikatan 

silang). Terjadinya ikatan silang dapat mengontrol pembengkakan granula dan 

menghasilkan pati yang tahan tekanan tinggi dan suhu tinggi (Thomas and 

Atwell, 1997).  

Metode enzimatis menggunakan enzim sebagai alat bantunya maupun 

melalui bantuan fermentasi mikroba. Amilase & pullulanase merupakan salah 

satu enzim yang berperan aktif dalam proses modifikasi. Dengan memecah 

polimer amilosa dan amilopektin maka sifat pembentukan gel dapat diatur 

(Hizukuri, 1996). 

 

2.6 Natrium Metabisulfit (Na2S2O5) 

Natrium metabisulfit (Na2S2O5) adalah senyawa yang sering digunakan 

dalam proses sulfitasi dan biasanya sering digunakan sebagai bahan perendam. 

Sulfitasi dengan gas SO2 dapat masuk lebih cepat ke dalam jaringan buah-

buahan dan sayuran, misalnya saja dengan pencelupan, perendaman atau 

penyemprotan (Eskin et al., 1971). Sulfit dapat digunakan dalam bentuk gas SO2 

dan garam sulfit dimasukkan dalam air akan terbentuk asam sulfit yang tidak 

berdisosiasi (H2SO3), ion bisulfit (HSO3
-) dan ion sulfit (SO3

2-). Perbandingan 

relatif dari masing-masing bentuk tersebut diatas tergantung pada pH larutan, pH 

diatas 9,5 maka hanya didapatkan SO3
2-, pH diantara 9,5-4,5 didapatkan HSO3- 

dan SO3
2-, dan jika pH 4,5 ke bawah akan didapatkan HSO3

- (Fennema, 1976 

dalam Susanto dan Saneto, 1994). 

Sulfit merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat korosif dan berbentuk 

gas, sehingga dapat menempati ruang kosong di mana senyawa tersebut 

berada. Ruang kosong ini ada hubungannya dengan mekanisme perusakan 

struktur protein dalam mikroorganisme. Penggunaan sulfit dalam bahan pangan 

biasa dikenal dengan istilah sulfitasi. Sulfitasi dalam bahan pangan tersebut 

biasanya menggunakan natrium metabisulfit (Na2S2O5) teknis. Untuk 

memperkecil residu sulfit di dalam bahan pangan maka sodium metabisulfit dapat 

dikombinasikan dengan senyawa organik lain yang berfungsi mirip dengan 

sodium metabisulfit, antara lain adalah senyawa tannin yang diekstrak dari bahan 

kulit kayu nangka, kulit kayu mente, sabut kelapa, dan dari kulit manggis. Di 
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samping itu juga bisa ditambahkan kurkumin yang diekstrak dari rimpang kunyit. 

Senyawa tannin berfungsi membantu sodium metabisulfit untuk menonaktifkan 

enzim, karena dapat menyebabkan denaturasi protein yang dikandung dalam 

mikroorganisme. Sedangkan kurkumin digunakan untuk membunuh 

mikroorganisme, karena bersifat sebagai antimikroba. Kedua zat tersebut 

kemudian dilakukan aktivasi (proofing) sehingga penggunaan zat organik 

tersebut relatif lebih sedikit, sehingga tidak menimbulkan dampak kadar abu yang 

tinggi pada makanan hasil olahan. Sedangkan untuk menstabilkan hasil 

formulasi, diperlukan penambahan KCl agar pH-nya tidak berubah. Di samping 

KCl itu sendiri juga berfungsi sebagai desinfektan terhadap mikroorganisme 

Dengan demikian maka penggunaan sodium metabisulfit relatif lebih sedikit. 

Dengan formulasi ini, maka residu sulfit pada makanan bisa ditekan hingga 150 – 

170 ppm. Residu sulfit yang diperbolehkan batas maksimumnya adalah 300 ppm 

(Haryo, 2008). 

Bentuk aplikasinya adalah dalam bentuk SO2 Na2SO3, K2SO3. NaHSO3, 

Na2S2O5, dan K2S2O5, pada level 200 ppm atau kurang. Penggunaan SO2 pada 

pengeringan, pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan warna, cita rasa, 

asam askorbat, karoten dan stabilitas bahan selama penyimpanan (Susanto dan 

Saneto, 1994). SO2 tidak hanya sebagai antimikrobial, tetapi mencegah 

diskolorisasi dengan membloking persenyawaan dengan group karbonil yang 

reaktif (reaksi Maillard, browning enzimatis) atau dengan menghambat oksidasi 

fenol dengan enzim fenol oksidase (Belitz and Grosch, 1987). 

Sulfit dapat berinteraksi dengan gugus karbonil. Hasil reaksi itu akan 

mengikat melanoidin sehingga mencegah timbulnya warna coklat (Winarno, 

2004). Sulfuring dapat dilakukan dengan uap SO2 atau dengan cara perendaman 

dalam larutan SO2 atau sulfit. Batas maksimum penggunaan SO2 dalam 

makanan yang dikeringkan di Amerika Serikat telah ditetapkan oleh Food Drug 

Administration, yaitu antara 2000-3000 ppm. Jumlah penyerapan dan penahanan 

(residu) SO2 dalam bahan yang dikeringkan dipengaruhi oleh antara lain varietas, 

kemasakan dan ukuran bahan. konsentrasi SO2 yang digunakan. suhu dan 

waktu sulfuring (Susanto dan Saneto, 1994). Menurut Eskin el at. (1971), sulfit 

menggantikan kedudukan gugus karbonil dan gula reduksi dalam reaksi karbonil 

amino membentuk senyawa hidroksi sulfonat. 

Mekanisme penghambatan reaksi browning non-enzimatis oleh senyawa 

sulfit adalah reaksi antara bisulfit dengan gugus aldehid dan gula sehingga tidak 
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memiliki kesempatan untuk bereaksi dengan asam amino. Maka dengan 

demikian, sulfit akan mencegah konversi D-Glukosa menjadi 5-hidroksimetil 

furfural atau HMF. Senyawa ini merupakan senyawa antara yang bereaksi 

dengan gugus amino dari protein atau asam amino dari protein atau asam amino 

membentuk pigmen melanoidin (Braverman, 1968) 

Reaksi penghambatan sulfit dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Natrium metabisulfit bereaksi dengan air membentuk natrium bisulfit. 

b) Natrium bisulfit menghambat pembentukan D-glukosa menjad. 5-hidroksimetil 

furlural dengan membentuk kompleks gula reduksi dari glukosa 

menghasilkan hidroksil sulfonat. 

c) Ion sulfit berperan dalam penghambatan, dimana ion sulfit bereaksi dengan 

gugus karbonil sehingga gugus tersebut tidak bisa bereaksi dengan asam 

amino. 

Pencoklatan non-enzimatis terjadi akibat interaksi asam-amino dan gula 

reduksi (reaksi maillard) yang akan terjadi selama proses pengolahan. Natrium 

metabisulfit dapat mencegah proses pencoklatan non-enzimatis dengan 

menghambat konversi D-glukosa menjadi 5-hidroksimetil fulfural, juga konversi 

asam-askorbat menjadi fulfural dengan membentuk senyawa komplek dengan 

gugus reduksi, sehingga menghasilkan hidroksil sulfonat. Akibat pembentukan 

fulfural akan terhenti, jadi dapat mencegah pembentukan pigmen coklat. Bisulfit 

juga memblokir gugus karbonil dari gula reduksi yang terlibat dalam reaksi 

karbonilamino (Braverman, 1968). 

Sulfur dioksida dalam tubuh dapat teroksidasi menjadi sulfat yang tidak 

berbahaya dan dikeluarkan melalui urin. Tetapi penggunaan sulfit yang 

berlebihan pada produk makanan, dapat membahayakan kesehatan tubuh, 

khususnya bagi penderita asma dan alergi terhadap sulfit. Residu sulfit pada 

bahan pangan dibatasi pada tingkat yang berbeda-beda. Batas maksimum residu 

sulfit untuk makanan berpati ditetapkan 0,05%, buah dan sayur kering serta 

gelatin 500 ppm. candy 300 ppm, udang dan kerang 100 ppm. Penentuan 

penggunaan sulfit terhadap bahan pangan ditentukan oleh tujuan pemakaian, 

ukuran bahan, jenis bahan dan tingkat konsumsi terhadap bahan pangan. Batas 

maksimum penggunaan sulfit dalam makanan yang dikeringkan di Amerika 

Serikat telah ditetapkan oleh Food Drug Administration, yaitu antara 2000-3000 

ppm (Chang, 1992). 
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Acceptable Daily Intake (ADI) untuk sulfit (dinyatakan sebagai sulfur 

dioksida) adalah 0,7 mg per kg berat badan (Wood et al., 2004). Kontak langsung 

antara sulfur dioksida dengan protein endosperm ketika sulfitasi akan 

mendukung difusi dari sulfur dioksida terhadap pecahnya biji jagung dan sebagai 

konsekuensinya adalah terlepasnya protein dari pati (Dailey, 2002 dalam Perez 

et al., 2003). 

Semakin lama sulfitasi dan semakin tinggi konsentrasi natrium 

metabisulfit yang digunakan, maka semakin meningkat sulfit yang berikatan 

dengan gugus keton atau aldehid dan gula reduksi sehingga membentuk 

senyawa hidroksi sulfonat (Apandi, 1984). 

Menurut Tranggono dan Sutardi (1990) natrium metabisulfit larut dalam 

air. Reaksi penguraian natrium metabisulfit dalam air dapat dilihat pada reaksi 

dibawah ini (Frazier, 1976) 

Na2S2O5  +  H2O     2NaHSO3 (natrium bisulfit) 

NaHSO3       Na+ + HSO3
- 

HSO3
-   +  H+    H2SO3 atau 

HSO3
-   +  H+     SO2 + H2O 

 

2.7 Peranan Sulfitasi 

Sulfitasi berguna untuk melarutkan dan mendispersikan matriks protein 

yang berada disekitar pati dan yang mengikat granula pati. Hazdiyev (1998) 

menyebutkan bahwa fungsi utama dari sulfit adalah sebagai pemutus ikatan 

disulfida pada protein sehingga matriks protein yang menyelimuti pati akan 

berkurang sehingga granula pati menjadi bebas. Menurut Wahl (1969) selama 

perendaman, sulfit merusak matriks protein yang mengelilingi granula pati 

dengan memecahkan ikatan inter dan intra molekul sulfit, dan memudahkan 

pemisahan protein dan pati. Perendaman dengan sulfit sangat intensif dan 

membutuhkan waktu karena air dan sulfit membutuhkan waktu untuk menembus 

atau mengabsorbsi lapisan pelindung biji dan lapisan aleuron (Dailey, 2002 

dalam Perez et al., 2003). Oleh karena itu tahap perendaman sangat penting 

untuk mengefisiensikan proses penggilingan (Singh and Johnston, 2002 dalam 

Perez et al., 2003).  

Matriks protein yang terdispersi tersebut ada hubungannya dengan ikatan 

disulfida. Ikatan disulfida terbentuk dengan adanya oksidasi gugus sulfhidril pada 

sistein. Antara rantai protein yang berbeda yang sama-sama memiliki gugus 
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sulfhidril akan membentuk ikatan disulfida kovalen yang sangat kuat. Agen 

pereduksi dapat memutuskan ikatan disulfida, dimana ada penambahan atom 

hidrogen sehingga membentuk gugus tiol; -SH (Ophardt, 2003). Natrium 

metabisulfit adalah salah satu dari agen pereduksi (Anonymous, 2009b). 

 

Gambar 2.2. Pemutusan Ikatan Disulfida oleh agen Pereduksi 

Tjokroadikoesoemo (1986) menyatakan bahwa modifikasi pati dengan 

perlakuan kimia (dalam hal ini sulfitasi / perendaman Na2S2O5), maka akan 

terbentuk ikatan-ikatan (jembatan) baru antara molekul-molekul penyusun 

didalam pati itu sendiri (inter-moleculer linkage) atau di antara molekul pati yang 

satu dengan molekul pati yang lain (intra-moluculer linkage). Dengan demikian, 

struktur pati menjadi lebih kompak.  

Gulrez et al., 2000 menyebutkan bahwa polimer dapat membentuk ikatan 

silang pada kondisi tertentu. Salah satunya adalah pada kondisi pH yang rendah. 

Pada perendaman natrium metabisulfit akan menyebabkan suasana asam yang 

mampu memicu terbentuknya ikatan silang antar molekul pati. Seperti contohnya 

adalah studi yang dilakukan oleh Takigami et al., 2007 mengenai hydrogel yaitu 

hydrogen-bound CMC (carboxymethyl cellulose). Ikatan akan terbentuk ketika 

CMC dilarutkan dalam 0.1M HCL. Mekanisme terjadinya adalah tergantikannya 

sodium dalam CMC dengan atom hidrogen dalam larutan asam untuk kemudian 

membentuk ikatan hidrogen (Gambar 2.3). Ikatan hidrogen tersebut menurunkan 

solubilitas CMC dalam air yang berdampak terbentuknya elastisitas pada 

hydrogel itu sendiri. 
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Gambar 2.3. Terbentuknya hydrogel yang disebabkan oleh ikatan intermolekuler 

H dalam CMC pada pH rendah 

Selain itu jenis polimer tertentu seperti contohnya: alginat akan mampu 

membentuk crosslink apabila direaksikan dengan ion divalen atau trivalen yang 

berlawanan muatan. Sesuai prinsip pembentukan gel ketika sebuah polielektrolit 

(seperti Na+ alginate-) bertemu dengan ion yang memiliki muatan berlawanan 

(seperti Ca2+ + 2Cl-) 

 

Gambar 2.4. Gelation akibat adanya interaksi antara kelompok anion dari 

alginate (COO-) dengan ion-ion divalen (Ca2+) 
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Funami et al. (2007) menambahkan bahwa perlakuan panas padah 

polimer tertentu seperti karagenan akan mampu membentuk inter-crosslinking 

yaitu dengan mendinginkan larutan karagenan yang telah dipanaskan tersebut. 

Selama proses pendinginan struktur heliks akan berubah menjadi batang heliks 

kaku (Gambar 2.5). Keberadaan garam-garam (seperti K+, Na+, dll) yang 

disebabkan oleh repulsion gugus sulfuric (SO3-) membuat struktur double heliks 

meng-aggregasi membentuk gel yang stabil. 

 

Gambar 2.5. Pembentukan gel akibat terjadinya aggregation struktur heliks 

selama pendinginan pada larutan karagenan yang telah dipanaskan 
 

2.8 Fermentasi Bahan Pangan 

Istilah fermentasi dapat digunakan untuk menyatakan pemecahan gula 

menjadi alkohol dan karbondioksida baik dengan menggunakan enzim maupun 

mikroorganisme baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Meskipun demikian, 

fermentasi memiliki kelebihan dimana bahan yang akan difermentasi akan lebih 

tahan terhadap bakteri patogen dan selain itu juga dapat meningkatkan nilai 

nutrisi dan daya cerna komponen pangan. Selain itu fermentasi pada produk 

pangan juga dapat meningkatkan umur simpan produk karena berfungsi sebagai 

biopreservasi (Ray, 1992). 

Fermentasi ialah proses baik secara aerob maupun anaerob yang 

menghasilkan berbagai produk yang melibatkan aktivitas mikroba atau 

ekstraknya dengan aktivitas mikroba terkontrol (Darwis dan Sukara, 1989). 

Fermentasi merupakan proses yang telah lama dikenal manusia. Fermentasi 

adalah proses untuk mengubah suatu bahan menjadi produk yang bermanfaat 

bagi manusia, seperti fermentasi susu kambing, unta yang terjadi di Sumaria dan 
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Babilonia pada zaman Mesopotamia. Hingga saat ini, proses ferementasi telah 

mengalami perbaikan-perbaikan dari segi proses sehingga dihasilkan produk 

fermentasi yang lebih baik (Tamime dan Robinson, 1999). 

Fermentasi dapat diartikan sebagai perubahan gradual oleh enzim 

beberapa bakteri, khamir dan jamur. Contoh perubahan kimia dari fermentasi 

meliputi pengasaman susu, dekomposisi pati dan gula menjadi alkohol dan 

karbondioksida, serta oksidasi senyawa nitrogen organik (Hidayat et al., 2006). 

Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang 

digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa (C6H12O6) yang 

merupakan gula yang paling sederhana, melalui fermentasi akan menghasilkan 

etanol (2C2H5OH). Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada 

produksi makanan. 

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa proses fermentasi adalah 

proses yang memanfaatkan jasa mikroorganisme, maka pengendalian proses 

fermentasi pada dasarnya adalah pengendalian pertumbuhan dan aktivitas 

mikroorganisme tersebut. Faktor utama yang mengandalikan pertumbuhan 

mikroorganisme pada bahan pangan adalah :  

- ketersediaan sumber-sumber karbon dan nitrogen yang akan digunakan 

oleh mikroorganisme tersebut untuk tumbuh dan berkembang-biak,  

- ketersediaan zat gizi khusus tertentu yang merupakan persyaratan 

karakteristik bagi mikroorganisme tertentu untuk tumbuh dengan baik,  

- nilai pH produk pangan,  

- suhu inkubasi,  

- kadar air, dan  

- ada atau tidaknya kompetisi dengan mikroorganisme lainnya.  

Berdasarkan pada perubahan yang terjadi pada karbohidrat sebagai akibat 

dari aktivitas mikroorganisme, maka produk fermentasi dapat dikelompokkan 

sebagai proses fermentasi yang merubah karbohidrat (i) menjadi asam-asam 

organik dan (ii) alkohol dan karbondioksida sebagai komponen utama. Proses 

fermentasi dikatakan bersifat homofermentatif jika hanya menghasilkan satu jenis 

komponen saja sebagai hasil utamanya; dan heterofermentatif jika menghasilkan 

campuran berbagai senyawa/komponen utama.  

Pada produk-produk yang berbasis serealia, kacang-kacangan dan umbi-

umbian, telah banyak dibuktikan bahwa fermentasi merupakan salah satu cara 

pengolahan yang dapat meningkatkan nilai cerna pati dan protein sehingga 
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produk tersebut dapat dikonsumsi oleh orang-orang yang rentan organ 

pencernaannya seperti bayi, anak-anak dan orang sakit (Hogan, 1997). 

Fermentasi memiliki berbagai manfaat, antara lain untuk mengawetkan 

produk pangan, memberi cita rasa atau  flavor terhadap produk pangan tertentu, 

memberikan tekstur tertentu pada produk pangan. Dengan adanya proses 

fermentasi yang dilakukan oleh mikroba tertentu diharapkan akan meningkatkan 

nilai gizi yang ada pada produk fermentasi. Dengan adanya perbaikan mutu 

produk pangan fermentasi ini diharapkan nilai terima pangan oleh konsumen 

meningkat. Dengan peningkatan nilai terima oleh konsumen akan meningkatkan 

permintaan terhadap produk fermentasi terutama susu fermentasi (Widowati dan 

Misgiyarta, 2005).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada bahan 

pangan dapat bersifat fisik, kimia dan biologi. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

a. Faktor intrinsik, yaitu sifat fisik, kimia dan struktur yang dimiliki oleh bahan 

pangan itu sendiri. 

b. Faktor ekstrinsik, yaitu kondisi lingkungan pada penanganan dan 

penyimpanan bahan pangan, seperti suhu, kelembaban dan komposisi gas 

pada atmosfer. 

c. Faktor implisit, yaitu sifat-sifat yang dimiliki mikroba itu sendiriyang sangat 

dipengaruhi oleh susunan biotik mikroba dalam bahan pangan. 

d. Faktor pengolahan, adanya perubahan mikroba awal sebagai akibat 

pengolahan bahan pangan, misalnya pemanasan, pendinginan, iradiasi, 

pengalengan, fermentasi, penambahan pengawet, pembekuan dan 

pengolahan lainnya (Setyohadi, 2006). 

 

2.9 Fermentasi Jagung 

Ogi merupakan salah satu produk fermentasi berbahan dasar jagung. 

Menurut Oyenuga (1968) Ogi adalah produk dari jagung yang populer di Nigeria. 

Selama fermentasi pada bahan terjadi perbaikan karakteristik  flavor. Fermentasi 

ogi menggunakan kultur campuran dari jenis bakteri asam laktat yaitu 

Lactobacillus sp. dan yeast yaitu Saccharomyces dan Candida dengan kondisi 

anaerob. Proses secara tradisional biji direndam selama tiga hari dapat 

mengakibatkan perubahan karakteristik  flavor produk 
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2.10 Ragi Tape 

Ragi tape adalah starter yang digunakan dalam proses fermentasi tape. 

Ragi sebagai starter fermentasi tape yang diperoleh di pasaran mengandung 

kapang dan khamir dari berbagai jenis. Sebagai contoh terdapat Amylomyces, 

Mucor, Rhizopus, Aspergilus. Mikroba yang paling berperanan dalam fermentasi 

tape adalah Amylomyces rouxii, Endomycopsis burtonii, Endomycopsis fibuligera 

dan Sacharomyces cerevisiae, selain itu dijumpai pula bakteri asam laktat 

(Pediococcus) dan bakteri amilolitik (Bacillus sp.) (Anonymousb, 2011). 

Ragi tape merupakan bibit atau starter untuk membuat berbagai macam 

makanan fermentasi, seperti tape ketan atau singkong, tape ubi jalar, brem cair 

atau padat dan lainnya. Ragi tape umumnya terdiri dari kapang, khamir dan 

bakteri. Cita rasa tape yang dihasilkan ditentukan oleh jenis mikroorganisme 

yang aktif di dalam ragi diatur dengan penambahan bumbu dan rempah (Tim 

Penulis UNAIR, 2007). 

Ragi tape dapat dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang terdiri dari ketan 

putih, bawang putih, merica, lengkuas, cabai untuk jamu dan air perasan tebu 

secukupnya dengan memanfaatkan peralatan sederhana seperti alat penumbuk, 

tampah, jerami, baskom dan daun pisang (Setyawan, 2008). Cara pembutannya 

adalah dengan menumbuk bawang putih, bersama lada dan beras yang telah 

direndam dalam air selama 8 jam. Rempah-rempah tersebut digunakan sebagai 

pembangkit aroma dan juga untuk menghambat mikroba yang tidak diinginkan 

atau justru untuk menstimulir mikroba yang diinginkan. Apabila digunakan tepung 

beras, maka sebelum dicampur rempah-rempah, tepung beras harus disangrai 

terlebih dahulu. Sepotong lengkuas yang akan ditambahkan ditumbuk sampai 

halus dan diberi air untuk mendapatkan sari lengkuas. Pada campuran pasta 

atau tepung beras tersebut ditambahkan air adonan. Selain ragi pasar yang 

mengandung kultur campuran, dapat juga ditambahkan suspensi isolat murni 

kapang dan khamir. Adonan ini harus cukup kental dan lunak, yang kemudian 

dicetak bulat pipih, ditempatkan pada loyang dan dibiarkan selama 2 hari untuk 

kemudian dikeringkan. Pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran atau 

dengan oven pada suhu 40-45oC antara 1-4 hari. Ragi yang digunakan untuk 

memfermentasikan gula mengandung mikroba yang tahan terhadap kadar gula 

dan alkohol yang tinggi (Anonymousc, 2011). 

Mikroorganisme dari kelompok kapang akan menghasilkan enzim-enzim 

amilolitik yang akan memecahkan amilum pada bahan dasar menjadi gula-gula 
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yang lebih sederhana (disakarida dan monosakarida). Proses tersebut sering 

dinamakan sakarifikasi. Kemudian khamir akan merubah sebagian gula-gula 

sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkoholis 

pada tape (Anonymousc, 2011). 

 Jasad renik yang terisolasi oleh para ilmuwan dari berbagai ragi tape 

merek-merek dari tempat-tempat yang berbeda dan pasar-pasar di Indonesia 

adalah suatu kombinasi Amylomyces rouxii, Rhizopus sp., Endomycopsis 

burtonii, Endomycopsis fibuligera, Mucor sp., Candida utilis, Saccharomycopsis 

fibuligera, Sacharomyces cerevisiae, dan beberapa bakteri: Pediococcus sp., 

Bacillus sp. (Supardi dan Sukamto, 1999). 

 

2.11 Fermentasi Ragi Tape 

Pada proses fermentasi tape tidak diharapkan adanya udara. Fermentasi 

harus dilakukan dalam kondisi anaerob fakultatif. Pada proses fermentasi tape 

akan terjadi perombakan gula menjadi alkohol atau etanol, asam asetat, asam 

laktat dan aldehid (Amerine et al., 1972). 

Dalam pembuatan tape, untuk menghasilkan produk yang bagus 

diperlukan bahan pilihan, terutama adalah ragi (starter). Ragi merupkan bahan 

utama dan penting dalam pembuatan tape. Di dalam ragi terkandung mikroba 

Saccharomyces cerevisiae. Mikroba ini mengeluarkan enzim yang berguna 

dalam proses fermentasi. Kesterilan ragi dan bahan dasar pembuatan tape ketika 

akan digunakan amatlah penting. Terutama supaya tidak terkontaminasi 

mikroorganisme lain yang akan menghambat berjalannya proses fermentasi. 

Fermentasi gula oleh ragi misalnya Saccharomyces sp. dapat 

menghasilkan etil alkohol atau etanol dan CO2 melalui suatu reaksi. Reaksi ini 

merupakan dara dari pembuatan brem, anggur minum, bir, dan lain sebagainya. 

Alkohol yang berasal dari fermentasi ragi dan adanya oksigen akan mengalami 

fermentasi lebih lanjut oleh bakteri, misalnya Acetobacter aceti menjadi asam 

asetat, reaksi ini biasanya timbul dari pada pembuatan asam cuka (Septiawan, 

2011). 
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2.12 Enzim yang Berperan 

2.12.1 Enzim Amilase 

Sebagian besar mikroorganisme memindahkan berbagai macam molekul 

kecil melewati sel-sel atau membran plasma dan memetabolismenya. Substansi 

ini termasuk glukosa, asam amino, peptida kecil, nukleotida dan phosphat serta 

ion organik lainnya. Sebagai tambahan, untuk endoenzim yang diproduksi untuk 

digunakan sel, banyak bakteri (dan fungi) memproduksi eksoenzim dan 

melepaskannya melalui sel atau membran plasma. Enzim (eksoenzim) yang 

berperan dalam merubah karbohidrat komplek adalah karbohidrase, amilase, 

selulase. Pati merupakan substansi yang terlebih dahulu harus diubah menjadi 

molekul lebih sederhana agar dapat diserap oleh sel. Mikroorganisme 

memproduksi enzim untuk memecah substansi di dalam sel, salah satunya 

adalah amilase (Black, 2005).  

Enzim amilase merupakan enzim yang mempunyai kemampuan untuk 

memecah molekul-molekul pati dan glikogen. Molekul pati yang merupakan 

polimer dari α-D-glikopiranosa akan dipecah oleh enzim pada ikatan α-1,4- dan 

α-1,6-glikosida. Secara umum, enzim amilase dibedakan menjadi tiga 

berdasarkan hasil pemecahan dan letak ikatan yang dipecah, yaitu α-amilase, β-

amilase dan glukoamilase (Judoamidjojo et al., 1990).  

Secara umum, amilase dibedakan menjadi tiga berdasarkan hasil 

pemecahan dan letak ikatan yang dipecah, yaitu α-amilase, β-amilase, dan 

glukoamilase. Enzim α-amilase merupakan endoenzim yang memotong ikatan α-

1,4 amilosa dan amilopektin dengan cepat pada larutan pati kental yang telah 

mengalami gelatinisasi. Proses ini juga dikenal dengan nama proses likuifikasi 

pati. Produk akhir yang dihasilkan dari aktivitasnya adalah dekstrin beserta 

sejumlah kecil glukosa dan maltosa. α-amilase akan menghidrolisis ikatan α-1-4 

glikosida pada polisakarida dengan hasil degradasi secara acak di bagian tengah 

atau bagian dalam molekul (Biogen, 2008 dalam Ayuarta, 2010).  

Enzim β-amilase atau disebut juga α-1,4-glukanmaltohidrolase bekerja 

pada ikatan α-1,4-glikosida dengan menginversi konfigurasi posisi atom C(1) 

atau C nomor 1 molekul glukosa dari α menjadi β. Enzim ini memutus ikatan 

amilosa maupun amilopektin dari luar molekul dan menghasilkan unit-unit 

maltosa dari ujung non-pereduksi pada rantai polisakarida. Bila tiba pada ikatan 

α-1,6 glikosida aktivitas enzim ini akan berhenti. Glukoamilase dikenal dengan 

nama lain α-1,4-glukan glukohidrolase atau EC 3.2.1.3. Enzim ini menghidrolisis 
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ikatan glukosida α-1,4, tetapi hasilnya β-glukosa yang mempunyai konfigurasi 

berlawanan dengan hasil hidrolisis oleh enzim α-amilase. Selain itu, enzim ini 

dapat pula menghidrolisis ikatan glikosida α-1,6 dan α-1,3 tetapi dengan laju 

yang lebih lambat dibandingkan dengan hidrolisis ikatan glikosida α -1,4 (Biogen, 

2008 dalam Ayuarta, 2010).  

Kelompok kapang Aspergillus merupakan kelompok mikroba yang paling 

dominan dalam menghidrolisis pati. Selain jenis kapang dan bakteri dilaporkan 

pula oleh Lodder (1970) bahwa dari 400 jenis khamir yang telah diketahui, 90 

jenis di antaranya mampu menggunakan pati sebagai satu satunya sumber 

karbon dan energi.  

Melliawati et al. (2006) melaporkan bahwa kapang dan khamir yang diuji 

memiliki kemampuan amilolitik yaitu Rhizopus, Aspergillus, Saccharomyces 

cerevisiae, dan Zigosaccharomyces balii masing-masing memiliki kemampuan 

menghidrolisis pati dengan kesempurnaan dalam menghidrolisis pati yang 

berbeda-beda. Hasil fermentasi oleh Rhizopus diperoleh galaktosa, sementara 

dari Aspergillus awamori, Aspergillus fumigatus dan Rhizopus oligosporus 

diperoleh glukosa, sedang Aspergillus sp., Saccharomyces cerevisiae, 

Zigosaccharomyces balii menghasilkan laktosa, tetapi Aspergillus terreus 

menghasilkan fruktosa, adapun sukrosa dihasilkan oleh Aspergillus terreus, 

Saccharomyces cerevisiae, dan Zigosaccharomyces balii. 

 

2.12.2 Enzim Pullulanase 

Pullulanase merupakan enzim yang menghidrolisis ikatan α-1,6 pada pati, 

sehingga enzim tersebut dapat mereduksi ukuran amilopektin dengan signifikan 

sedangkan amilosa yang ada tidak mengalami perubahan (Kujawski et.al., 2002). 

Pada titik percabangan pati yaitu ikatan α-1,6 glikosida dapat dihidrolisis 

menggunakan enzim pullulanase dan menghasilkan rantai molekul dengan ikatan 

α-1,4 glikosida dengan panjang yang bervariasi (Stephen, 1995). 

Pullulanase termasuk dalam kelompok enzim pemotong percabangan 

(Debranching Enzyme) yaitu enzim yang mampu menghidrolisis ikatan α-1,6 

glikosidik pada pati dan glikogen (Hizukuri, 1996). Berdasarkan reaksinya, 

debranching enzyme dibedakan menjadi 2 macam yaitu debranching enzyme 

langsung dan tidak langsung. Pemecahan secara langsung berarti tanpa bantuan 

perlakuan pendahuluan atau pemecahan oleh enzim lain, sedangkan 
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pemecahan secara tidak langsung, sebelum terjadi hidrolisis harus dilakukan 

pengubahan substrat (Kuswanto, 1994 dalam Nassurridlo, 2011). 

 

Gambar 2.6. Hidrolisis amilosa dan amilopektin oleh enzim α-amilase, β-amilase, 
dan enzim pemecah percabangan (Tester et al., 2008) 

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang hidrolisis pati pada ikatan a-

1,6 glikosida dengan menggunakan enzim pullulanase. Krzyzaniak (2003) telah 

melakukan penelitian tentang karakteristik dari oligosakarida yang dihasilkan 

melalui hidrolisis pati kentang secara enzimatis dengan menggunakan campuran 

enzim pullulanase dan a-amilase. Roy et al. (2003) dalam Nasurridlo (2011) telah 

mempelajari tentang hidrolisis pati kentang oleh campuran enzim glukoamilase 

dan pullulanase dalam sistem terimobilisasi kalsium alginat agar dihasilkan 

produk dengan glukosa yang tinggi.  

Kujawski et al. (2002) juga telah menggunakan pullulanase untuk 

mendegradasi pati alami. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wong et al. 

(2007) telah berhasil memproduksi dekstrin yang mempunyai rantai linier panjang 

dari pati sagu (Metroxylon Sagu) dengan menghidrolisis amilopektin pada pati 

menggunakan pullulanase. 

 

 



 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian, 

Laboratorium Biokimia dan Nutrisi, dan Laboratorium Sentra Ilmu Hayati 

Universitas Brawijaya Malang pada bulan Juli 2012 – Maret 2013. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi jagung 

hibrida pipilan, ragi tape, natrium metabisulfit (Na2S2O5), akuades, K2S2O4, HgO, 

H2SO4, K2S, NaOH, HCl, indikator metil merah, iodin, CH3COOH, etanol. 

 

3.2.2 Alat 

Loyang, blender, plastik klip, gelas plastik, kertas label, cutter, sendok, 

cabinet dryer, erlenmeyer, labu ukur, beaker glass, petridish, spatula, jurigen, 

timbangan, kertas saring, desikator, oven, labu Kjeldahl, spektrofotometer, color 

reader, stoples, viscometer, microtube, waterbath, sentrifuse. 

 

3.3 Metodologi Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak 

kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor yaitu faktor I 

adalah variasi lama waktu perendaman larutan natrium metabisulfit (Na2S2O5) 

dan faktor II adalah lama waktu fermentasi. 

 

Faktor I : Lama waktu perendaman larutan natrium metabisulfit  

M1 = 12 jam  M2 = 24 jam  M3 = 36 jam 

Faktor II : Lama waktu fermentasi  

F1 = 12 jam  F2 = 24 jam  F3 = 36 jam 
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Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 27 satuan 

percobaan untuk setiap perlakuan dimana: 

M1F1 : Lama perendaman larutan Na2S2O5 12 jam dan lama fermentasi 12 jam 

M1F2 : Lama perendaman larutan Na2S2O5 12 jam dan lama fermentasi 24 jam 

M1F3 : Lama perendaman larutan Na2S2O5 12 jam dan lama fermentasi 36 jam 

M2F1 : Lama perendaman larutan Na2S2O5 24 jam dan lama fermentasi 12 jam 

M2F2 : Lama perendaman larutan Na2S2O5 24 jam dan lama fermentasi 24 jam 

M2F3 : Lama perendaman larutan Na2S2O5 24 jam dan lama fermentasi 36 jam 

M3F1 : Lama perendaman larutan Na2S2O5 36 jam dan lama fermentasi 12 jam 

M3F2 : Lama perendaman larutan Na2S2O5 36 jam dan lama fermentasi 24 jam 

M3F3 : Lama perendaman larutan Na2S2O5 36 jam dan lama fermentasi 36 jam 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Tepung Jagung 

a. Biji jagung pipilan disortasi dari kotoran-kotoran dan biji jagung pipilan 

yang rusak sehingga diperoleh biji jagung pipilan yang baik dan 

bersih. 

b. Penimbangan biji jagung pipilan kering untuk mendapalkan berat 

tertentu. 

c. Perendaman biji jagung pipilan menggunakan larutan natrium 

metabisulfit 100 ppm selama 12, 24, 36 jam (biji jagung:larutan = 1:2) 

dalam wadah tertutup (plastik). 

d. Pencucian menggunakan air bersih untuk mereduksi sulfit, dan 

ditiriskan. 

e. Pengeringan menggunakan suhu cabinet dryer (58oC) selama 8 jam. 

f. Penggilingan menggunakan blender. 

g. Fermentasi menggunakan ragi tape 1% berat tepung selama 12, 24, 

36 jam dengan ditambahkan akuades sebagai media (akuades:bahan 

= 2:1). 

h. Pengeringan suhu cabinet dryer (58oC) 8 jam. 

i. Penggilingan menggunakan blender. 

j. Pengayakan 80 mesh. 
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3.4.2 Karakterisasi Sifat Fisik Kimia Tepung Jagung 

Prosedur penelitiannya yaitu melakukan analisa sifat fisik dan kimia pada 

tepung jagung. Tepung jagung yang dianalisa adalah tepung jagung yang 

berasal dari biji jagung pipilan yang telah diolah dengan perlakuan perendaman 

larutan natrium metabisulfit dan fermentasi ragi tape. 

 

3.5 Pengamatan dan Analisa Data 

3.5.1 Pengamatan 

Pengamatan pada tepung jagung termodifikasi adalah : 

1. Kadar air (AOAC, 1996) 

2. Kadar amilosa (Allidawati dan Bambang, 1989) 

3. Kadar pati (AOAC, 1996) 

4. Kadar protein (AOAC, 1996) 

5. Daya Serap Uap Air (Susanto dan Yuwono, 1998) 

6. Swelling Power (Fu et al., 1988) 

7. Viskositas (Contrell and Konvack, 1980) 

8. Warna (Susanto dan Yuwono, 1998) 

9. Rendemen (Sudarmadji, 1984) 

 

3.5.2 Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisa secara statistik dengan metode analisa 

ragam ANOVA (Analysis of Variance) dilanjutkan dengan uji BNT (Beda Nyata 

Terkecil) atau DMRT (Duncan Multiple Range Test) menggunakan selang 

kepercayaan 5%. Sedangkan untuk menentukan perlakuan terbaik dengan 

menggunakan metode Multiple Attribute (Zeleny, 1982) 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

 

Biji jagung pipilan

Disortasi

Ditimbang

Direndam dalam larutan 
Na2S2O5 100 ppm selama 12, 
24, 36 jam (biji:larutan = 1:2)

Dicuci menggunakan 
air bersih

Dikeringkan suhu 
cabinet dryer (58oC) 

8 jam

Digiling

Difermentasi selama 
12, 24, 36 jam

Dikeringkan suhu 
cabinet dryer (58oC) 

8 jam

Digiling

Diayak 80 mesh

Tepung jagung

-Ditambah ragi tape 
1% berat bahan
-Ditambah akuades 
(air:bahan = 2:1)T
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Analisa:
- Kadar air
- Kadar amilosa
- Kadar pati
- Kadar protein
- Warna (kecerahan)
- Rendemen
- Daya serap uap air
- Viskositas
- Swelling Power

 

Gambar 3.1. Proses Pembuatan Tepung Jagung 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Bahan Baku 

 Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah jagung pipilan 

varietas hibrida yang diperoleh dari Singosari, Malang. Pemilihan varietas 

tersebut sebagai bahan baku tepung dengan pertimbangan produktivitas jagung 

hibrida di Indonesia cukup tinggi. Hasil analisa bahan baku dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

 Tabel 4.1. Analisa Bahan Baku 

 
 
 
 
 

 
 

Sumber: a) Hartono (2005); b) Juniawati (2003); c) Arieza (2008) 

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa parameter sifat kimia yang digunakan 

dalam penelitian memiliki nilai yang berbeda dengan literatur. Menurut Pantastico 

(1989) komposisi kimiawi bahan pangan dapat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan antara lain: suhu, salinitas, cahaya, tingkat kedalaman dan ditanam 

dilahan yang berbeda, maka komposisi kimianya juga tidak akan sama. 

 

4.2 Sifat Fisik-Kimia Tepung Jagung 

Tepung jagung dalam penelitian ini terbuat dari bahan baku tepung 

jagung yang disulfitasi menggunakan larutan natrium metabisulfit dan kemudian 

difermentasi dengan menggunakan ragi tape. Pada tepung jagung dalam 

penelitian ini dilakukan analisa kadar air, kadar pati, kadar protein, kadar amilosa, 

rendemen, tingkat kecerahan, daya serap uap air, viskositas, dan daya 

mengembang (swelling power) sebagai parameter sifat fisik kimia.  

 

4.2.1 Kadar Air 

Kadar air produk akhir merupakan parameter yang penting dalam 

pembuatan produk. Parameter ini berhubungan erat dengan daya simpan yang 

mempengaruhi kualitas produk tersebut. Kandungan air dalam suatu bahan ikut 

Parameter Analisa Literatur 

Kadar Air (%) 11,58 12,81 a 

Kadar Pati (%) 72,11 71,65 a 

Kadar Protein (%) 9,83 10,40 a 

Kadar Amilosa (%) 24,83 19,06 b 

Tingkat Kecerahan (L*) 62,3 67,7 c 
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menentukan penerimaan konsumen, kesegaran dan daya tahan bahan itu selama 

penyimpanan. (Winarno, 2002) 

Rerata kadar air tepung jagung berkisar antara 6,65-7,50% (Lampiran 2). 

Grafik pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dan lama 

fermentasi terhadap kadar air tepung jagung dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1. Grafik Rerata Kadar Air Tepung Jagung Akibat Pengaruh Lama 

Perendaman Na2S2O5 dan Lama Fermentasi Ragi Tape 
 

Gambar 4.1. menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kadar air 

dengan semakin meningkatnya lama perendaman larutan natrium metabisulfit 

dan semakin lama fermentasi. Rerata kadar air tepung jagung paling tinggi 

terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 12 jam dan lama 

fermentasi ragi tape 12 jam. Sedangkan rerata kadar air paling rendah terdapat 

pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 36 jam dan lama 

fermentasi ragi tape 36 jam. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa 

masing-masing perlakuan yaitu lama perendaman larutan natrium metabisulfit 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air 

tepung jagung, sedangkan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap kadar air tepung jagung. Rerata kadar air tepung jagung akibat 

pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dapat dilihat pada Tabel 

4.2. 
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Tabel 4.2. Rerata Kadar Air Tepung Jagung Akibat Pengaruh Perlakuan Lama 

Waktu Perendaman Na2S2O5 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa rerata kadar air tepung jagung paling 

tinggi diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 12 jam 

yaitu sebesar 7,30%, sedangkan rerata kadar air tepung jagung paling rendah 

diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 36 jam yaitu 

sebesar 6,92%. Dapat dilihat bahwa kadar air mengalami penurunan dengan 

semakin besar lama waktu perendaman natrium metabisulfit. Perendaman yang 

semakin lama memungkinkan jumlah molekul-molekul Na+ yang terikat akan 

semakin banyak, sehingga molekul-molekul air akan semakin banyak yang 

terlepas dari gugus hidroksil pati. Demikian juga gas SO2 yang terbentuk akan 

semakin banyak dan membuat bahan lunak dan berongga.  

Gugus hidroksil pada granula pati adalah faktor utama yang 

mempengaruhi kemampuan menyerap air pada bahan berpati. Gugus hidroksil 

ini mempunyai kemampuan yang besar untuk menyerap air karena struktur 

gugus hidroksil yang mudah dimasuki air (Guilbot, 1985).  

Penurunan kadar air juga sangat mungkin disebabkan karena pelepasan 

kulit dan terjadi perubahan bentuk granula pati akibat pembengkakan yang 

bersifat irreversible. Pelepasan kulit menyebabkan penetrasi panas ketika 

pengeringan ke bahan lebih cepat dan membuat air yang menguap lebih banyak. 

Sedangkan granula pati yang telah membengkak cenderung memiliki rongga 

antar sel yang lebih besar, sehingga selama proses pengeringan, air yang 

terkandung akan lebih mudah terlepas. 

Winarno (2004) mengatakan bahwa semakin lama waktu perendaman 

maka molekul-molekul air yang terdapat pada jaringan, membran ataupun kapiler 

pada tanaman akan mudah keluar karena dinding jaringan akan mengalami 

perenggangan atau pengembangan sehingga kekuatan ikatan molekul air 

menurun. Pengaruh lama fermentasi terhadap kadar air tepung jagung dapat 

dilihat pada Tabel 4.3. 

Lama Perendaman 
Na2S2O5 (jam) 

Kadar Air (%) BNT (0,05) 

12 7,30c 
0,14 24 7,15b 

36 6,92a 
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Tabel 4.3. Rerata Kadar Air Tepung Jagung Akibat Pengaruh Perlakuan Lama 

Waktu Fermentasi 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa rerata kadar air tepung jagung paling 

tinggi diperoleh pada perlakuan lama fermentasi 12 jam yaitu sebesar 7,27%, 

sedangkan rerata kadar air tepung jagung paling rendah diperoleh pada 

perlakuan lama fermentasi 36 jam yaitu sebesar 6,96%. Dapat dilihat bahwa 

kadar air mengalami penurunan dengan semakin besar lama waktu fermentasi. 

Hal ini disebabkan karena semakin besar lama waktu fermentasi maka 

pemecahan komponen-komponen bahan semakin meningkat yang berakibat 

jumlah air terikat yang terbebaskan semakin banyak, akibatnya tekstur bahan 

semakin lunak dan berpori. Keadaan ini menyebabkan penguapan uap air 

selama proses pengeringan semakin mudah, dengan demikian kadar air tepung 

jagung semakin menurun dengan semakin besar lama waktu fermentasi. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Meyer (1996) yang menyatakan bahwa 

penurunan kadar air disebabkan karena penguapan air terikat, sebelum 

fermentasi sebagian molekul air membentuk hidrat dengan molekul-molekul lain 

yang mengandung atom oksigen, nitrogen, karbohidrat, protein, garam-garam 

dan senyawa-senyawa organik lainnya sehingga sukar diuapkan dan selama 

proses fermentasi berlangsung enzim-enzim mikroba memecahkan karbohidrat 

dan senyawa-senyawa tersebut, sehingga air yang terikat berubah menjadi air 

bebas. 

 

4.2.2 Kadar Pati 

Pati merupakan unsur yang ada dalam jumlah yang cukup banyak pada 

tepung jagung. Rerata kadar pati tepung jagung berkisar antara 67,19-72,17% 

(Lampiran 3). Grafik pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dan 

lama fermentasi terhadap kadar pati tepung jagung dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

Lama Fermentasi (jam) Kadar Air (%) BNT (0,05) 

12 7,27b 

0,14 24 7,14b 

36 6,96a 
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Gambar 4.2. Grafik Rerata Kadar Pati Tepung jagung Akibat Pengaruh Lama 

Perendaman Na2S2O5 dan Lama Fermentasi Ragi Tape 

Gambar 4.2. menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kadar 

pati dengan semakin meningkatnya lama perendaman larutan natrium 

metabisulfit dan semakin kecilnya lama waktu fermentasi. Rerata kadar pati 

tepung jagung paling tinggi terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium 

metabisulfit 36 jam dan lama fermentasi 12 jam. Sedangkan rerata kadar pati 

paling rendah terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 12 

jam dan lama fermentasi ragi tape 36 jam. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa 

masing-masing perlakuan yaitu lama perendaman larutan natrium metabisulfit 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar pati 

tepung jagung, sedangkan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap kadar pati tepung jagung. Rerata kadar pati tepung jagung akibat 

pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dapat dilihat pada Tabel 

4.4. 

Tabel 4.4. Rerata Kadar Pati Tepung jagung Akibat Pengaruh Perlakuan Lama 
Waktu Perendaman Na2S2O5 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 
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Tabel 4.4. menunjukkan bahwa rerata kadar pati tepung jagung paling 

tinggi diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 36 jam 

yaitu sebesar 69,47%, sedangkan rerata kadar pati tepung jagung paling rendah 

diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 12 jam yaitu 

sebesar 69,04%. Dapat dilihat bahwa kadar pati mengalami peningkatan dengan 

semakin besar lama waktu perendaman natrium metabisulfit. Na+ merupakan 

kation divalen yang dalam kondisi alkali akan berinteraksi kuat dengan molekul 

pati membentuk struktur jaringan yang komplek melalui crosslinking. Interaksi 

antara ion Na+ dengan pati akan memperkuat struktur jaringan pati sehingga 

berat molekul pati menjadi meningkat dan tidak mudah terlarut. 

Tjokroadikoesoemo (1986) menyatakan bahwa dengan perlakuan kimia (dalam 

hal ini perendaman Na2S2O5), maka akan terbentuk ikatan-ikatan (jembatan) baru 

antara molekul-molekul penyusun didalam pati itu sendiri (inter-moleculer 

linkage) atau di antara molekul pati yang satu dengan molekul pati yang lain 

(intra-moluculer linkage). Dengan demikian, berat molekul pati akan meningkat 

banyak sekali.  

Semakin lama perendaman natrium metabisulfit memungkinkan semakin 

besar pula jumlah ion Na+ yang berikatan dengan molekul pati, maka struktur 

jaringan pati juga akan semakin kuat. Pelepasan kulit menyebabkan ion Na+ lebih 

mudah berikatan dengan molekul pati. Mondragon (2004) menyatakan bahwa 

selama proses alkalisasi akan terjadi crosslinking pada pati. Akibatnya dinding 

granula pati menjadi lebih stabil sehingga granula pati akan lebih kuat dan lebih 

keras. Dengan demikian pati akan lebih sulit terlarut dalam air. 

Pengaruh lama fermentasi terhadap kadar pati tepung jagung dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Rerata Kadar Pati Tepung jagung Akibat Pengaruh Perlakuan Lama 
Waktu Fermentasi 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa rerata kadar pati tepung jagung paling 

tinggi diperoleh pada perlakuan lama fermentasi 36 jam yaitu sebesar 71,89%, 

sedangkan rerata kadar pati tepung jagung paling rendah diperoleh pada 

Lama Fermentasi (jam) Kadar Pati (%) BNT (0,05) 

12 71,89c 

0,14 24 68,64b 

36 67,27a 
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perlakuan lama fermentasi 36 jam yaitu sebesar 67,27%. Dapat dilihat bahwa 

kadar pati mengalami penurunan dengan semakin besar lama waktu fermentasi. 

Hal ini dikarenakan semakin lama fermentasi berlangsung, maka waktu yang 

digunakan mikroba dari ragi tape (khususnya Aspergillus, S. cerevisae) untuk 

memecah pati menjadi gula gula sederhana akan semakin lama pula, sehingga 

pati yang terpecah akan semakin banyak dan semakin mudah tergeradasi 

sehingga menyebabkan kadar pati menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Fatimah (2013), yang menyatakan bahwa mikroba mengubah pati menjadi gula 

dalam usahanya untuk memperoleh energi untuk pertumbuhan dan aktivitasnya, 

semakin lama fermentasi maka semakin banyak pati yang diubah menjadi gula 

sederhana sehingga kadar pati dalam bahan akan mengalami penurunan.  

 

4.2.3 Kadar Protein 

Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh, 

karena zat ini berfungsi sebagai energi dalam tubuh, serta sebagai zat 

pembangun dan pengatur. Menurut Winarno (2002), dalam setiap sel yang hidup, 

protein terdapat di sebagian besar jaringan tubuh dimana protein merupakan 

komponen terbesar setelah air. 

Rerata kadar protein tepung jagung berkisar antara 7,41-9,81% (Lampiran 

4). Grafik pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dan lama 

fermentasi terhadap kadar protein tepung jagung dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3. Grafik Rerata Kadar Protein Tepung jagung Akibat Pengaruh Lama 

Perendaman Na2S2O5 dan Lama Fermentasi Ragi Tape 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

12 24 36

K
a
d

a
r 

P
ro

te
in

 (
%

) 

Perendaman natrium metabisulfit (jam) 

Fermentasi 12 jam

Fermentasi 24 jam

Fermentasi 36 jam



 
 

39 
 

Gambar 4.3. menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kadar 

protein dengan semakin besarnya lama waktu perendaman larutan natrium 

metabisulfit dan semakin kecilnya lama waktu fermentasi. Rerata kadar protein 

tepung jagung paling besar terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium 

metabisulfit 36 jam dan lama fermentasi ragi tape 12 jam. Sedangkan rerata 

kadar protein paling kecil terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium 

metabisulfit 12 jam dan lama fermentasi 36 jam. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa 

masing-masing perlakuan yaitu lama perendaman larutan natrium metabisulfit 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar protein 

tepung jagung, sedangkan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap kadar protein tepung jagung. Rerata kadar protein tepung jagung 

akibat pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Rerata Kadar Protein Tepung jagung Akibat Pengaruh Perlakuan 

Lama Waktu Perendaman Na2S2O5 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa rerata kadar protein tepung jagung paling 

tinggi diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 12 jam 

yaitu sebesar 8,26%, sedangkan rerata kadar protein tepung jagung paling 

rendah diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 36 jam 

yaitu sebesar 8,74%. Dapat dilihat bahwa kadar protein mengalami peningkatan 

dengan semakin besar lama waktu perendaman natrium metabisulfit. Pada 

jagung sebagian protein menyelimuti granula pati, pada saat perendaman 

natrium metabisulfit bereaksi dengan air membentuk sulfit yang dapat 

mendispersi protein dengan memutus ikatan disulfida pada protein sehingga 

kadar protein yang terukur pada saat analisa hasilnya lebih besar. Hal ini sesuai 

dengan Hazdiyev (1998) fungsi utama dari sulfit adalah sebagai pemutus ikatan 

disulfida pada protein sehingga matriks protein yang menyelimuti pati akan lepas 

yang mengakibatkan jumlah protein bebas yang terukur akan semakin besar. 

Pada saat perendaman larutan natrium metabisulfit terjadi kontak langsung 

Lama Fermentasi (jam) Kadar Protein (%) BNT (0,05) 

12 8,26a 

0,23 24 8,38a 

36 8,74b 
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antara protein dengan sulfit yang menyebabkan terjadinya disintegrasi protein 

sehingga protein bebas menjadi lepas (Dailey, 2002 dalam Perez et al., 2003). 

Pengaruh lama fermentasi terhadap kadar protein tepung jagung dapat dilihat 

pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Rerata Kadar Protein Tepung jagung Akibat Pengaruh Perlakuan 

Lama Waktu Fermentasi 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa rerata kadar protein tepung jagung paling 

tinggi diperoleh pada perlakuan lama fermentasi 12 jam yaitu sebesar 9,30%, 

sedangkan rerata kadar protein tepung jagung paling rendah diperoleh pada 

perlakuan lama fermentasi 36 jam yaitu sebesar 7,53%. Dapat dilihat bahwa 

kadar protein mengalami penurunan dengan semakin besar lama waktu 

fermentasi. Hal ini diduga karena adanya hidrolisa protein menjadi senyawa yang 

lebih sederhana oleh mikroba khususnya Rhizopus sp. yang mampu 

menghasilkan protease (Bauman and Bisping. 1995). Selain pemecahan 

karbohidrat, perubahan lain yang terjadi sebagai akibat aktivitas mikroba 

khususnya oleh bakteri asam laktat adalah perubahan protein. Dimana selama 

fermentasi, selain membutuhkan gula sebagai sumber karbon yang akan 

dimetabolisme menjadi energi, kultur juga merombak protein dalam substrat 

sebagai sumber nitrogen. Nitrogen adalah sumber utama bagi pertumbuhan dan 

biosintesis komponen sel bakteri (Dimitrijević-Branković et al., 2001). Menurut 

Fardiaz (1992), senyawa-senyawa intermediet dan produk akhir hasil pemecahan 

asam amino sangat bervariasi.  

Pecahnya protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana 

memungkinkan senyawa-senyawa tersebut untuk semakin terdegradasi baik larut 

air maupun karena menguap. Reedy and Pierson (1994) menyatakan bahwa 

semakin lama proses fermentasi maka semakin tinggi aktivitas enzim proteolitik 

atau protease dalam memecah molekul-molekul protein dengan cara 

menghidrolisa ikatan peptida menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana 

seperti pepton, polipeptida dan sejumlah asam-asam amino. 

 

Lama Fermentasi (jam) Kadar Protein (%) BNT (0,05) 

12 9,30c 

0,23 24 8,55b 

36 7,53a 
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4.2.4 Kadar Amilosa 

Rerata kadar amilosa tepung jagung berkisar antara 24,03-26,66% 

(Lampiran 5). Grafik pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dan 

lama fermentasi terhadap kadar amilosa tepung jagung dapat dilihat pada Gambar 

4.4. 

 

Gambar 4.4. Grafik Rerata Kadar Amilosa Tepung jagung Akibat Pengaruh 

Lama Perendaman Na2S2O5 dan Lama Fermentasi Ragi Tape 

Gambar 4.4. menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kadar 

amilosa dengan semakin besarnya lama waktu perendaman larutan natrium 

metabisulfit dan semakin kecilnya lama waktu fermentasi. Rerata kadar amilosa 

tepung jagung paling tinggi terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium 

metabisulfit 12 jam dan lama fermentasi ragi tape 36 jam. Sedangkan rerata 

kadar amilosa paling rendah terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium 

metabisulfit 36 jam dan lama fermentasi ragi tape 12 jam. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa 

perlakuan lama perendaman larutan natrium metabisulfit tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap kadar amilosa tepung jagung dan lama fermentasi 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar amilosa tepung jagung, 

sedangkan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kadar amilosa tepung jagung.  

Amilosa merupakan bagian dari pati. Dengan perlakuan perendaman 

natrium metabisulfit, adanya ion Na+ yang merupakan kation divalen dimana 

dalam kondisi alkali akan berinteraksi kuat dengan molekul pati membentuk 

struktur jaringan yang komplek melalui crosslinking. Interaksi antara ion Na+ 
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dengan pati akan memperkuat struktur jaringan pati. Tjokroadikoesoemo (1986) 

menyatakan bahwa dengan perlakuan kimia (dalam hal ini perendaman 

Na2S2O5), maka akan terbentuk ikatan-ikatan (jembatan) baru antara molekul-

molekul penyusun didalam pati itu sendiri (inter-moleculer linkage) atau di antara 

molekul pati yang satu dengan molekul pati yang lain (intra-moluculer linkage). 

Dengan semakin kuatnya struktur jaringan pati, maka amilosa yang merupakan 

komponen penyusun pati akan semakin sulit terdegradasi. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mondragon (2004) menyatakan 

bahwa selama proses alkalisasi akan terjadi crosslinking pada pati. Akibatnya 

dinding granula pati menjadi lebih stabil sehingga granula pati akan lebih kuat 

dan lebih keras. Pengaruh lama fermentasi terhadap kadar amilosa tepung 

jagung dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Rerata Kadar Amilosa Tepung jagung Akibat Pengaruh Perlakuan 

Lama Waktu Fermentasi 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Tabel 4.8. menunjukkan bahwa rerata kadar amilosa tepung jagung 

paling tinggi diperoleh pada perlakuan lama fermentasi 36 jam yaitu sebesar 

26,53%, sedangkan rerata kadar amilosa tepung jagung paling rendah diperoleh 

pada perlakuan lama fermentasi 12 jam yaitu sebesar 24,14. Dapat dilihat bahwa 

kadar amilosa mengalami peningkatan dengan semakin besar lama waktu 

fermentasi. Hal ini disebabkan karena pada proses fermentasi terjadi proses 

perombakan pati oleh mikroba menjadi gula yang lebih sederhana. Struktur 

amilopektin lebih mempunyai banyak cabang jika dibandingkan struktur amilosa 

yang linier. Enzim pullulanase dan glukoamilase yang dihasilkan oleh mikroba 

seperti Bacillus sp. yang menghasilkan pullulanase, EC 3.2.1.41 (Nair et al., 

2006) dan Endomycopsis fibuligera yang menghasilkan glukoamilase EC 3.2.1.3 

(Ueda and Saha, 1983) selama proses fermentasi menghidrolisis ikatan α-1,6 

glikosida yang ada pada rantai cabang amilopektin menjadi amilosa sehingga 

kadar amilopektin pada pati mengalami penurunan dan kadar amilosa meningkat. 

Dimungkinkan jumlah mikroba starter penghasil pullulanase berbeda dengan 

mikroba penghasil amilase maupun glukoamilase sehingga aktivitas enzimnya 

Lama Fermentasi (jam) Kadar Amilosa (%) BNT (0,05) 

12 24,14a 

0,32 24 25,60b 

36 26,53c 
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pun berbeda dan menyebabkan jumlah amilopektin yang dipecah menjadi 

amilosa lebih besar daripada amilosa yang dipecah menjadi gula sederhana 

sehingga kadar amilosa tepung cenderung meningkat. 

Laba (2006) menambahkan bahwa peningkatan jumlah amilosa 

dikarenakan akibat putusnya rantai cabang amilopektin pada ikatan α-1,6 dan 

secara otomatis jumlah rantai cabang amilopektin menurun dan meningkatnya 

jumlah rantai lurus amilosa sebagai hasil pemutusan ikatan cabang. 

 

4.2.5 Rendemen 

Rerata rendemen tepung jagung berkisar antara 71,29-78,29% (Lampiran 

6). Grafik pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dan lama 

fermentasi terhadap rendemen tepung jagung dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5. Grafik Rerata Rendemen Tepung jagung Akibat Pengaruh Lama 

Perendaman Na2S2O5 dan Lama Fermentasi Ragi Tape 

Gambar 4.5 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan rendemen 

dengan semakin besarnya lama waktu perendaman larutan natrium metabisulfit 

dan semakin kecilnya lama waktu fermentasi. Rerata rendemen tepung jagung 

paling tinggi terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 36 

jam dan lama fermentasi ragi tape 12 jam. Sedangkan rerata rendemen paling 

rendah terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 12 jam 

dan lama fermentasi ragi tape 36 jam. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa 

masing-masing perlakuan yaitu lama perendaman larutan natrium metabisulfit 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap rendemen 
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tepung jagung, sedangkan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap rendemen tepung jagung. Rerata rendemen tepung jagung akibat 

pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dapat dilihat pada Tabel 

4.9. 

Tabel 4.9. Rerata Rendemen Tepung jagung Akibat Pengaruh Perlakuan Lama 
Waktu Perendaman Na2S2O5 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 
 

Tabel 4.9. menunjukkan bahwa rerata rendemen tepung jagung paling 

tinggi diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 36 jam 

yaitu sebesar 77,16%, sedangkan rerata rendemen tepung jagung paling rendah 

diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 12 jam yaitu 

sebesar 72,33%. Dapat dilihat bahwa rendemen mengalami peningkatan dengan 

semakin besar lama waktu perendaman natrium metabisulfit. Ikatan disulfida 

yang awalnya merupakan ikatan S-S dengan penambahan sulfit yang bertindak 

sebagai pereduksi dimana dengan penambahan atom hidrogen akan membentuk 

gugus tiol SH, sehingga pati menjadi tidak berikatan dengan protein (Dailey, 

2002 dalam Perez et al., 2003). Natrium metabisulfit yang bereaksi dengan air 

akan membentuk sulfit yang dapat mendispersikan protein yang menyelimuti pati 

sehingga teksturnya menjadi lunak. Tekstur yang lunak dapat memudahkan 

proses penggilingan dan pengayakan sehingga hasil yang didapat dari hasil 

penggilingan lebih banyak yang membuat rendemen dari tepung jagung akan 

meningkat. Pengaruh lama fermentasi terhadap rendemen tepung jagung dapat 

dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Rerata Rendemen Tepung jagung Akibat Pengaruh Perlakuan Lama 

Waktu Fermentasi 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Lama Perendaman 
Na2S2O5 (jam) 

Rendemen (%) BNT (0,05) 

12 72,33a 
1,16 24 74,69b 

36 77,16c 

Lama Fermentasi (jam) Rendemen (%) BNT (0,05) 

12 75,65b 

1,16 24 74,69ab 

36 73,84a 
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Tabel 4.10. menunjukkan bahwa rerata rendemen tepung jagung paling 

tinggi diperoleh pada perlakuan lama fermentasi 12 jam yaitu sebesar 75,65%, 

sedangkan rerata rendemen tepung jagung paling rendah diperoleh pada 

perlakuan lama fermentasi 36 jam yaitu sebesar 73,84%. Dapat dilihat bahwa 

rendemen mengalami penurunan dengan semakin besar lama waktu fermentasi. 

Hal ini disebabkan karena pada proses fermentasi terjadi proses pemecahan pati 

oleh aktivitas enzim dari mikroba menjadi gula yang lebih sederhana. Pecahnya 

pati menjadi gula-gula yang lebih sederhana meningkatkan kemungkinan jumlah 

komponen yang semakin mudah larut air menjadi semakin besar. Semakin lama 

proses fermentasi maka semakin banyak pati yang akan dipecah oleh mikroba 

dan komponen yang mudah larut air menjadi semakin besar sehingga dapat 

menurunkan berat akhir produk.  

Menurut Oktavian (2010), penurunan rendemen disebabkan karena 

selama fermentasi pati mengalami pemecahan oleh aktivitas enzim dari mikroba 

menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga lebih mudah larut dalam air. 

 

4.2.6 Warna (Tingkat Kecerahan) 

Pengukuran warna pada tepung jagung menggunakan color reader 

dengan parameter pembacaan L*, a*, b*. Dimana L* menunjukkan tingkat terang 

dengan kisaran 0-100. Nilai 0 menunjukkan sangat gelap atau hitam. Sedangkan 

nilai 100 menunjukkan sangat terang atau putih. a* menyatakan tingkat hijau 

merah dengan kisaran nilai -100 sampai +100. Nilai negatif (-) menyatakan 

kecenderungan warna hijau, sedangkan nilai positif (+) menunjukkan 

kecenderungan warna merah. b* menunjukkan tingkat warna biru kuning dengan 

kisaran nilai -100 sampai dengan nilai +100. Nilai negatif (-) menunjukkan 

kecenderungan warna kuning. Hal ini didukung oleh pernyataan Yuwono dan 

Susanto (1998). Yang menyatakan bahwa suatu bahan didasarkan pada warna 

itu sendiri (hue), Kecerahan (lightness) dan kejelasan warna (saturation).  

Rerata tingkat kecerahan tepung jagung berkisar antara 52,73-57,43 

(Lampiran 7). Grafik pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dan 

lama fermentasi terhadap tingkat kecerahan tepung jagung dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. 



 
 

46 
 

Gambar 4.6. Grafik Rerata Tingkat Kecerahan (L*) Tepung jagung Akibat 

Pengaruh Lama Perendaman Na2S2O5 dan Lama Fermentasi Ragi Tape 

Gambar 4.6 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat 

kecerahan dengan semakin besarnya lama waktu perendaman larutan natrium 

metabisulfit dan semakin besarnya lama waktu fermentasi. Rerata tingkat 

kecerahan tepung jagung paling tinggi terdapat pada perlakuan lama 

perendaman natrium metabisulfit 12 jam dan lama fermentasi ragi tape 12 jam. 

Sedangkan rerata tingkat kecerahan paling rendah terdapat pada perlakuan lama 

perendaman natrium metabisulfit 36 jam dan lama fermentasi ragi tape 36 jam. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa 

masing-masing perlakuan yaitu lama perendaman larutan natrium metabisulfit 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat 

kecerahan tepung jagung, sedangkan interaksi keduanya tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap tingkat kecerahan tepung jagung. Rerata tingkat 

kecerahan tepung jagung akibat pengaruh lama perendaman larutan natrium 

metabisulfit dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Rerata Tingkat Kecerahan Tepung jagung Akibat Pengaruh 
Perlakuan Lama Waktu Perendaman Na2S2O5 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 
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Tabel 4.11. menunjukkan bahwa rerata tingkat kecerahan tepung jagung 

paling tinggi diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 12 

jam yaitu sebesar 55,07 sedangkan rerata tingkat kecerahan tepung jagung 

paling rendah diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 

36 jam yaitu sebesar 54,98. Dapat dilihat bahwa tingkat kecerahan mengalami 

penurunan dengan semakin besar lama waktu perendaman natrium metabisulfit. 

Akan tetapi tingkat kecerahan berbeda sangat tidak signifikan antara 

perendaman 12 jam dan 24 jam. Hal ini menunjukkan terjadinya proses 

penghambatan terhadap perubahan tingkat kecerahan. Pada saat perendaman 

natrium metabisulfit beraksi dengan air membentuk sulfit yang dapat memecah 

ikatan disulfida pada protein sehingga tidak dapat digunakan oleh enzim untuk 

membentuk warna kecoklatan enzimatis.  

Winarno (1991) yang menyebutkan bahwa sulfit mempunyai kemampuan 

untuk mencegah pencoklatan enzimatis yang disebabkan oleh kemampuan sulfit 

dalam mendenaturasi sistem protein pada enzim fenolase. Selain itu sulfit 

mampu mereduksi ikatan disulfida (S-S) pada protein enzim ini. Sehingga 

dengan terjadinya reduksi pada ikatan disulfida ini, maka enzim tidak akan aktif 

lagi. 

Menurut Belitz and Grosch, (1987) SO2 mampu mencegah diskolorisasi 

dengan memutus persenyawaan dengan grup karbonil yang reaktif (reaksi 

Maillard, browning enzimatis) atau dengan menghambat oksidasi fenol dengan 

enzim fenol oksidase. Menurut Syarief dan Irawati (1988) selain sebagai 

pengawet, sulfit dapat bereaksi dengan gugus karbonil. Hasil reaksi itu akan 

mengikat melanoidin sehingga mencegah timbulnya warna coklat. Pengaruh 

lama fermentasi terhadap tingkat kecerahan tepung jagung dapat dilihat pada 

Tabel 4.12. 

Tabel 4.12. Rerata Tingkat Kecerahan Tepung jagung Akibat Pengaruh 

Perlakuan Lama Waktu Fermentasi 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Tabel 4.12. menunjukkan bahwa rerata tingkat kecerahan tepung jagung 

paling tinggi diperoleh pada perlakuan lama fermentasi 12 jam yaitu sebesar 

Lama Fermentasi (jam) Kecerahan (L*) BNT (0,05) 

12 57,41c 

0,06 24 54,94b 

36 52,76a 
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57,41, sedangkan rerata tingkat kecerahan tepung jagung paling rendah 

diperoleh pada perlakuan lama fermentasi 36 jam yaitu sebesar 52,76. Dapat 

dilihat bahwa tingkat kecerahan mengalami penurunan dengan semakin besar 

lama waktu fermentasi.  

Hal ini diduga karena dengan semakin lama proses fermentasi maka 

semakin banyak protein yang akan terurai menjadi asam-asam amino bebas 

dimana asam amino merupakan salah satu pemicu terjadinya reaksi maillard 

sehingga dengan semakin lama fermentasi maka akan berpengaruh terhadap 

warna bahan. Gugus amino bila berikatan dengan gula pereduksi akan terbentuk 

warna gelap, semakin lama waktu fermentasi maka kesempatan kontak antara 

gugus amino dan gula pereduksi akan semakin panjang dan dengan adanya 

panas maka kemungkinan terjadinya reaksi maillard akan semakin besar 

sehingga kemungkinan besar warna yang terbentuk akan semakin gelap. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno (1993) bahwa reaksi pencoklatan 

dapat disebabkan karena terjadinya reaksi antara gula pereduksi dengan gugus 

amino protein sebagai akibat adanya pemanasan sehingga terbentuk warna 

coklat.  

Hui (1992) menyatakan terjadinya reaksi mailard, yaitu bertemunya gula 

pereduksi dengan gugus amino pada kandungan gula dalam bahan (dalam hal 

ini tepung jagung) berhubungan dengan tingkat kecerahan pada bahan tersebut. 

 

4.2.7 Daya Serap Uap Air 

Daya serap uap air adalah salah satu parameter fisik yang menentukan 

kualitas produk. Parameter ini juga turut mempengaruhi daya simpan produk 

seperti halnya kadar air. Pada tepung jagung, kandungan pati merupakan 

komponen penting yang berkaitan dengan daya serap uap air. Kandungan pati 

yang terdiri dari amilosa dan amilopektin akan meningkatkan tekstur porous pada 

produk akhir. Dimana semakin porous tekstur, maka akan semakin tinggi daya 

serap uap airnya.  

Rerata daya serap uap air tepung jagung berkisar antara 6,02-7,20% 

(Lampiran 8). Grafik pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dan 

lama fermentasi terhadap daya serap uap air tepung jagung dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7. Grafik Rerata Daya Serap Uap Air Tepung jagung Akibat Pengaruh 

Lama Perendaman Na2S2O5 dan Lama Fermentasi Ragi Tape 

Gambar 4.7. menunjukkan adanya kecenderungan penurunan daya serap 

uap air dengan semakin besarnya lama waktu perendaman larutan natrium 

metabisulfit dan semakin kecil lama waktu fermentasi. Rerata daya serap uap air 

tepung jagung paling tinggi terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium 

metabisulfit 12 jam dan lama fermentasi ragi tape 36 jam. Sedangkan rerata daya 

serap uap air paling rendah terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium 

metabisulfit 36 jam dan lama fermentasi ragi tape 12 jam. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa 

masing-masing perlakuan yaitu lama perendaman larutan natrium metabisulfit 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap daya serap uap 

air tepung jagung, sedangkan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap daya serap uap air tepung jagung. Rerata daya serap uap 

air tepung jagung akibat pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit 

dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Rerata Daya Serap Uap Air Tepung jagung Akibat Pengaruh 

Perlakuan Lama Waktu Perendaman Na2S2O5 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 
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Tabel 4.13. menunjukkan bahwa rerata daya serap uap air tepung jagung 

paling tinggi diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 12 

jam yaitu sebesar 6,85%, sedangkan rerata daya serap uap air tepung jagung 

paling rendah diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 

36 jam yaitu sebesar 6,22%. Dapat dilihat bahwa daya serap uap air mengalami 

penurunan dengan semakin besar lama waktu perendaman natrium metabisulfit.  

Penurunan daya serap air diduga akibat semakin lama waktu 

perendaman dalam natrium metabisulfit maka semakin banyak kemungkinan ion 

Na+ yang berikatan dengan molekul pati, di mana menurut Kamid (2005), ion - ion 

tersebut akan membentuk ikatan silang yang berfungsi untuk memperkuat 

integritas granula pati sehingga pati tidak mudah larut dalam air, sehingga hal ini 

diduga akan menghambat absorbsi air ke dalam pati jagung. Pengaruh lama 

fermentasi terhadap daya serap uap air tepung jagung dapat dilihat pada Tabel 

4.14. 

Tabel 4.14. Rerata Daya Serap Uap Air Tepung jagung Akibat Pengaruh 

Perlakuan Lama Waktu Fermentasi 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Tabel 4.14. menunjukkan bahwa rerata daya serap uap air tepung jagung 

paling tinggi diperoleh pada perlakuan lama fermentasi 36 jam yaitu sebesar 

6,86%, sedangkan rerata daya serap uap air tepung jagung paling rendah 

diperoleh pada perlakuan lama fermentasi 12 jam yaitu sebesar 6,23%. Dapat 

dilihat bahwa daya serap uap air mengalami peningkatan dengan semakin besar 

lama waktu fermentasi.  

Fermentasi menyebabkan granula pati menjadi pecah sehingga ketika 

dikeringkan tepung bersifat porous dan mudah menyerap air. Seperti yang 

diungkapkan oleh Dayad (2009) dalam Zubaidah E. (2011) yang menyatakan 

bahwa struktur pati yang porous setelah pengeringan memudahkan air untuk 

meresap kedalam bahan pada waktu rehidrasi. Sehingga semakin lama 

ferementasi maka akan semakin meningkatkan porousitas tepung. 

Selain itu daya serap uap air juga dipengaruhi oleh kadar amilosa. 

Semakin lama fermentasi pada tepung jagung maka kadar amilosa akan semakin 

Lama Fermentasi (jam) Daya Serap Uap Air (%) BNT (0,05) 

12 6,23a 

0,06 24 6,60b 

36 6,99c 
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meningkat seiring dengan menurunnya kadar amilopektin yang dipecah menjadi 

amilosa. Menurut Widowati (1997) kadar amilosa yang tinggi akan meningkatkan 

absorbsi air. Kapasitas absorbsi air tergantung pada jenis pati. Pati umbi-umbian 

memiliki kapasitas absorbsi air yang lebih baik dibanding pati dari biji-bijian 

karena pati umbi-umbian memiliki kadar amilosa yang lebih besar. 

4.2.8 Daya Mengembang (Swelling Power) 

Daya kembang pati atau swelling power didefinisikan sebagai 

pertambahan volume dan berat maksimum yang dialami pati dalam air. Swelling 

power dan kelarutan terjadi karena adanya ikatan non-kovalen antara molekul-

molekul pati. Bila pati dimasukkan ke dalam air dingin, granula pati akan 

menyerap air dan membengkak. Namun demikian, jumlah air yang terserap dan 

pembengkakannya terbatas hanya mencapai 30% (Winarno, 2002). 

Rerata daya mengembang tepung jagung berkisar antara 8,69-9,16 g/g 

(Lampiran 4). Grafik pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dan 

lama fermentasi terhadap daya mengembang tepung jagung dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 

 Gambar 4.8. Grafik Rerata Swelling Power Tepung jagung Akibat Pengaruh 

Lama Perendaman Na2S2O5 dan Lama Fermentasi Ragi Tape 

Gambar 4.8. menunjukkan adanya kecenderungan penurunan daya 

mengembang dengan semakin besarnya lama waktu perendaman larutan 

natrium metabisulfit dan semakin kecil lama waktu fermentasi. Rerata daya 

mengembang tepung jagung paling tinggi terdapat pada perlakuan lama 

perendaman natrium metabisulfit 12 jam dan lama fermentasi ragi tape 36 jam. 
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Sedangkan rerata daya mengembang paling rendah terdapat pada perlakuan 

lama perendaman natrium metabisulfit 36 jam dan lama fermentasi ragi tape 12 

jam. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa 

masing-masing perlakuan yaitu lama perendaman larutan natrium metabisulfit 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap daya 

mengembang tepung jagung, sedangkan interaksi keduanya tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap daya mengembang tepung jagung. Rerata daya 

mengembang tepung jagung akibat pengaruh lama perendaman larutan natrium 

metabisulfit dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15. Rerata Swelling Power Tepung jagung Akibat Pengaruh Perlakuan 

Lama Waktu Perendaman Na2S2O5 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Tabel 4.15. menunjukkan bahwa rerata daya mengembang tepung jagung 

paling tinggi diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 12 

jam yaitu sebesar 9,01 g/g, sedangkan rerata daya mengembang tepung jagung 

paling rendah diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 

36 jam yaitu sebesar 8,87 g/g. Dapat dilihat bahwa daya mengembang 

mengalami penurunan dengan semakin besar lama waktu perendaman natrium 

metabisulfit.  

Pembengkakan granula pati terjadi ketika suspensi pati dalam air 

dipanaskan, maka energi kinetik molekul - molekul air menjadi lebih kuat 

daripada daya tarik menarik antar molekul pati di dalam granula, sehingga air 

dapat masuk ke dalam butir - butir pati. Namun menurut Thian et al. (1991), 

dengan adanya ikatan silang maka terbentuk ikatan intermolekul yang dapat 

memperkuat granula sehingga akan menurunkan pengembangan. Wurzburg et 

al. (2006) dan Berry (2005) menambahkan bahwa modifikasi pengikatan silang 

dapat memperkuat granula dengan cara memperkuat ikatan hidrogen yang 

bertanggung jawab mempertahankan keutuhan granula dan dapat digunakan 

untuk mengatasi sensitifitas granula pati yang membengkak akibat kondisi 

pengolahan. Ikatan silang dapat menghambat pembengkakan granula karena 

Lama Perendaman 
Na2S2O5 (jam) 

Swelling Power (g/g) BNT (0,05) 

12 9,01b 
0,10 24 8,92ab 

36 8,87a 
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mengikat granula pati pada lokasi acak. Semakin lama perendaman natrium 

bisulfit maka memungkinkan semakin banyak ikatan silang yang terbentuk 

sehingga pembengkakan granula akibat pemanasan dapat semakin dihambat. 

Pengaruh lama fermentasi terhadap daya mengembang tepung jagung dapat 

dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16. Rerata Swelling Power Tepung jagung Akibat Pengaruh Perlakuan 
Lama Waktu Fermentasi 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Tabel 4.16. menunjukkan bahwa rerata daya mengembang tepung jagung 

paling tinggi diperoleh pada perlakuan lama fermentasi 36 jam yaitu sebesar 9,11 

g/g, sedangkan rerata daya mengembang tepung jagung paling rendah diperoleh 

pada perlakuan lama fermentasi 12 jam yaitu sebesar 8,77 g/g. Dapat dilihat 

bahwa daya mengembang mengalami peningkataan dengan semakin besar lama 

waktu fermentasi.  

Chanapamokhot and Thongngam (2007) dalam Zubaidah E. (2011) 

menjelaskan bahwa kekuatan pembengkakan pada tepung menggambarkan 

kemampuan pati berinteraksi dengan molekul air. Hal ini dikuatkan oleh 

pernyataan Rooney dan Pflugfelder (1986) bahwa pemanasan pada pati dengan 

adanya air bisa menyebabkan granula pati secara cepat mengembang dan 

ikatan intermolekuler hidrogen terlepas dan air akan berikatan dengan molekul 

pati. Earlingen et al. (1997) dalam Zubaidah E. (2005) menyatakan bahwa, 

penurunan kekuatan pembengkakan bisa disebabkan oleh perubahan bentuk 

dari amorphous amilosa kedalam bentuk helix, bentuk ini akan meningkatkan 

interaksi antara rantai amilosa amorphous dan membuat sebuah perubahan 

didalam interaksi antara pembentukan kristal dan matriks amorp. 

Selama proses fermentasi terjadi aktivitas perombakan pati jagung oleh 

enzim-enzim yang dihasilkan mikroba. Pemecahan pati menyebabkan granula 

pati menjadi porous yang mudah menyerap air dan pada saat pati dipanaskan 

akan mudah mengembang. 

 

 

Lama Fermentasi (jam) Daya Serap Uap Air (%) BNT (0,05) 

12 8,77a 

0,10 24 8,92b 

36 9,11c 
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4.2.9 Viskositas 

Viskositas merupakan resistensi atau ketidakmauan bahan mengalir bila 

dikenai gaya (mengalami penegangan) atau gesekan internal dalam cairan dan 

merupakan suatu ukuran terhadap kecepatan aliran. Semakin lambat aliran 

berarti viskositasnya semakin tinggi, sebaliknya semakin cepat aliran berarti 

viskositasnya semakin rendah (Kanoni, 1999). 

Rerata viskositas tepung jagung berkisar antara 92,33 - 93,76 d.Pas 

(Lampiran 10). Grafik pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dan 

lama fermentasi terhadap viskositas tepung jagung dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 Gambar 4.9. Grafik Rerata Viskositas Tepung jagung Akibat Pengaruh Lama 

Perendaman Na2S2O5 dan Lama Fermentasi Ragi Tape 

Gambar 4.9. menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan 

viskositas dengan semakin meningkatnya lama perendaman larutan natrium 

metabisulfit dan semakin lama fermentasi. Rerata viskositas tepung jagung 

paling tinggi terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 36 

jam dan lama fermentasi ragi tape 36 jam. Sedangkan rerata viskositas paling 

rendah terdapat pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 12 jam 

dan lama fermentasi ragi tape 12 jam. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa 

masing-masing perlakuan yaitu lama perendaman larutan natrium metabisulfit 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap viskositas 

tepung jagung, sedangkan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap viskositas tepung jagung. Rerata viskositas tepung jagung akibat 
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pengaruh lama perendaman larutan natrium metabisulfit dapat dilihat pada Tabel 

4.17. 

Tabel 4.17. Rerata Viskositas Tepung jagung Akibat Pengaruh Perlakuan Lama 

Waktu Perendaman Na2S2O5 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Tabel 4.17. menunjukkan bahwa rerata viskositas tepung jagung paling 

tinggi diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 36 jam 

yaitu sebesar 93,15 d.Pas, sedangkan rerata viskositas tepung jagung paling 

rendah diperoleh pada perlakuan lama perendaman natrium metabisulfit 12 jam 

yaitu sebesar 92,90 d.Pas. Dapat dilihat bahwa viskositas mengalami 

peningkatan dengan semakin besar lama waktu perendaman natrium 

metabisulfit.  

Diduga adanya peningkatan viskositas disebabkan karena semakin lama 

perendaman natrium metabisulfit memungkinkan jumlah molekul-molekul Na+ 

yang terikat dalam gugus hidroksil pati dari bahan akan semakin banyak. Ion Na+ 

akan terserap dalam jaringan dan akan memperkuat dinding sel. Hal tersebut 

membuat daya gesek antar partikel menjadi semakin kuat sehingga diduga 

mempengaruhi viskositas bahan tersebut.  

Tjokroadikoesoemo (1986) menyatakan bahwa dengan perlakuan kimia 

(dalam hal ini perendaman Na2S2O5), maka akan terbentuk ikatan-ikatan 

(jembatan) baru antara molekul-molekul penyusun didalam pati itu sendiri (inter-

moleculer linkage) atau di antara molekul pati yang satu dengan molekul pati 

yang lain (intra-moluculer linkage). 

Mondragon (2004) menyatakan bahwa selama proses alkalisasi akan 

terjadi crosslinking pada pati. Akibatnya dinding granula pati menjadi lebih stabil 

sehingga granula pati akan lebih kuat dan lebih keras. Pengaruh lama fermentasi 

terhadap viskositas tepung jagung dapat dilihat pada Tabel 4.18. 

 

 

Lama Perendaman 
Na2S2O5 (jam) 

Viskositas (d.Pas) BNT (0,05) 

12 92,90a 
0,18 24 93,08b 

36 93,15b 
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Tabel 4.18. Rerata Viskositas Tepung jagung Akibat Pengaruh Perlakuan Lama 

Waktu Fermentasi 

Keterangan: Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata (α= 0,05) 

Tabel 4.18. menunjukkan bahwa rerata viskositas tepung jagung paling 

tinggi diperoleh pada perlakuan lama fermentasi 36 jam yaitu sebesar 93,65 

d.Pas, sedangkan rerata viskositas tepung jagung paling rendah diperoleh pada 

perlakuan lama fermentasi 12 jam yaitu sebesar 92,54 d.Pas. Dapat dilihat 

bahwa viskositas mengalami peningkatan dengan semakin besar lama waktu 

fermentasi.  

Peningkatan viskositas ini diduga dikarenakan selama fermentasi terjadi 

peningkatan amilosa dari hidrolisis pati, peningkatan amilosa diduga dapat 

menyebabkan peningkatan viskositas pada produk tepung jagung. Menurut Whitt 

(2002) dalam Ayuarta (2010) menyatakan bahwa amilosa memiliki efek yang 

kuat terhadap gelatinisasi pati. Pemecahan pati menjadi senyawa-senyawa 

sederhana oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba selama fermentasi 

dapat memodifikasi granula pati yang halus menjadi berlubang-lubang. Lubang-

lubang itu memperkuat ikatan antarbutiran sehingga adonan tidak gampang 

putus dan bersifat lengket. 

 

4.3 Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik pengaruh lama waktu perendaman natrium 

metabisulfit dan lama fermentasi ragi tape dihitung dengan menggunakan 

metode Multiple Attribute (Zeleny, 1982). Parameter fisik dan kimia yang 

digunakan meliputi kadar air, kadar pati, kadar protein, kadar amilosa, rendemen, 

kecerahan, daya serap uap air, swelling power, viskositas dengan asumsi semua 

parameter dianggap penting atau bobot semua parameter sama. Berdasarkan 

hasil pengujian perlakuan terbaik terhadap berbagai parameter tepung jagung 

diperoleh perlakuan terbaik adalah perendaman natrium bisulfit 36 jam dan 

fermentasi 12 jam. 

 

Lama Fermentasi (jam) Viskositas (d.Pas) BNT (0,05) 

12 92,54a 

0,18 24 92,94b 

36 93,65c 
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Tabel 4.19. Karakteristik Kimia dan Fisik Tepung jagung Berdasarkan Pemilihan 

Perlakuan Terbaik 

Parameter 
Perlakuan 

Terbaik 
Tepung Jagung 

Biasa (Literatur) 

Kadar Air  7,11% 9,70% a 
Kadar Pati  72,17% 71,3% a 

Kadar Protein  9,81% 8,40% a 
Kadar Amilosa 24,03% 20,45% b 
Rendemen  78,29% 59,63% b 

Warna 
- Kecerahan (L*) 

 
57,38 

 
69,62 b 

Daya Serap Uap Air  6,02% - 
Swelling Power  8,69 g/g - 
Viskositas  92,71 d.Pas - 

Sumber: a) Aini (2009); b) Ayuarta (2010) 

 

Tepung perlakuan terbaik bila dibandingkan dengan tepung jagung biasa 

memiliki beberapa kelebihan antara lain kadar air lebih rendah, kadar pati lebih 

tinggi, kadar amilosa lebih tinggi, rendemen yang lebih tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa perendaman natrium metabisulfit dan fermentasi ragi tape 

mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari tepung jagung. 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama waktu perendaman natrium 

metabisulfit memberikan pengaruh terhadap karakteristik fisik dan kimia tepung 

jagung yang dihasilkan. Lama waktu perendaman natrium metabisulfit 

berpengaruh nyata (=0.05) terhadap parameter fisik dan kimia tepung jagung 

yang dihasilkan yaitu kadar air, kadar pati, kadar protein, rendemen, kecerahan, 

daya serap uap air, rendemen, swelling power, dan viskositas. 

Lama waktu fermentasi ragi tape berpengaruh nyata (=0.05) terhadap 

parameter fisik dan kimia tepung jagung yang dihasilkan yaitu kadar air, kadar 

pati, kadar protein, kadar amilosa, rendemen, kecerahan, daya serap uap air, 

rendemen, swelling power, dan viskositas. 

Perlakuan terbaik diperoleh dari kombinasi perlakuan lama perendaman 

natrium metabisulfit 36 jam dan lama fermentasi ragi tape 12 jam (M3F1), yang 

memiliki nilai kadar air 7,11%; kadar pati 72,17%; kadar protein, 9,81%; kadar 

amilosa 24,03%; rendemen 78,29%; kecerahan (L*) 57,38; daya serap uap air 

6,02%; swelling power 8,69 g/g, viskositas 92,71 d.Pas. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian mengenai daya cerna dari tepung jagung yang 

dihasilkan dalam penelitian ini. 

2. Perlu dilakukan penelitian mengenai umur simpan tepung jagung yang 

dihasilkan dalam penelitian ini. 

3. Perlu dilakukan penelitian mengenai sifat amilograf tepung jagung yang 

dihasilkan dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya 

jika diaplikasikan pada produk pangan tertentu.  

4. Perlu dilakukan penelitian penggunaaan starter selain ragi tape untuk 

mengetahui karakteristik tepung jagung yang dihasilkan. 

5. Perlu dilakukan penelitian mengenai aplikasi tepung jagung yang 

dihasilkan dalam penelitian ini pada produk pangan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1. Analisa Kadar Air (AOAC, 1996) 

a. Sampel ditimbang sebanyak 2,5 gram 

b. Dimasukkan ke dalam cawan yang sudah dikeringkan sebelumnya 

dalam oven suhu 1050C, selama 30 menit dan didinginkan dalam 

desikator dan menimbang cawan kosong 

c. Menimbang berat cawan yang sudah berisi sampel 

d. Dipanaskan dalam oven suhu 1050C selama 3 jam 

e. Keluarkan sampel dari oven dan didinginkan dalam desikator  

f. Menimbang cawan beserta sampel yang telah dingin 

 

 

 Dimana, W1 = berat cawan kosong (gr)  

 W2 = berat (cawan + sampel) sebelum dikeringkan (gr) 

 W3 = berat (cawan + sampel) setelah dikeringkan (gr) 

 

2. Analisa Kadar Protein Metode Kjeldahl (AOAC, 1996) 

a. Timbang bahan yang sudah dihaluskan sebanyak 0,5 gram dan 

dimasukkan kedalam labu kjedahl, kemudian tambahkan 7,5 gram 

K2S2O4 dan 0,35 gram HgO dan akhirnya tambahkan 15 ml H2SO4 

pekat. 

b. Panaskan semua bahan dalam labu Kjedahl dalam lemari asam sampai 

berhenti berasap. Teruskan pemanasan dengan api besar sampai 

mendidih dan cairan menjadi jernih. Teruskan pemanasan tambahan 

lebih kurang satu jam. Matikan api pemanas dan biarkan bahan menjadi 

dingin 

c. Kemudian tambahkan 100 ml aquades dalam labu Kjedahl yang 

didinginkan dalam air es dan beberapa lempeng Zn, juga ditambahkan 

15 ml larutan K2S 4 % (dalam air) dan akhirnya tambahkan perlahan-

lahan larutan NaOH 50 % sebanyak 50 ml yang sudah didinginkan 

dalam lemari es. Pasanglah labu Kjedahl dengan segera pada alat 

distilasi. 

Kadar Air (%) = (W2 – W3) x 100% 

                (W2 – W1) 
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d. Panaskan labu Kejedahl perlahan-lahan sampai dua lapisan cairan 

tercampur, kemudian panaskan dengan cepat sampai mendidih. 

e. Distilat ini ditampung dalam erlenmeyer yang telah diisi dengan 50 ml 

larutan standar HCL (0,1 N) dan 5 tetes indikator metil merah. Lakukan 

distilasi sampai distilat yang tertampung sebanyak 75 ml. 

f. Titrasi distilat yang diperoleh dengan standar NaOH (0,1 N) sampai 

warna kuning. 

g. Buat larutan blangko dengan mengganti bahan dengan aquades, 

lakukan dekstruksi, distilasi dan titrasi seperti pada bahan contoh. 

h. Perhitungan % N : 

% N = (ml NaOH blanko- ml NaOH sampel) x 100 x 14,008 

     Gram sampel x 1000 

% protein = % N x faktor  

 

3. Kadar Pati (Sudarmadji, 1997) 

a. Sampel padat dihancurkan hingga halus 

b. Timbang sampel sebanyak 2-5 gram 

c. Masukkan gelas beaker dan tambahkan 50 ml aquades 

d. Aduk selama ± 1 jam 

e. Saring suspensi menggunakan kertas saring dan cuci dengan aquades 

hingga volume filtrat mencapai 250 ml. 

f. Buang filtrat karena mengandung karbohidrat larut air 

g. Pindahkan residu yang tertinggal pada kertas saring ke dalam 

erlenmayer dan cuci dengan 200 ml aquades 

h. Tambahkan 20 ml HCl ± 25% (BJ = 1,125) 

i. Lakukan destilasi menggunakan refluks selama 2-3 jam 

j. Setelah dingin, dinetralkan menggunakan NaOH 45% dan diencerkan 

hingga volume 250 ml. 

k. Lakukan penyaringan  

l. Ambil 1 ml larutan untuk pembuatan kurva standar glukosa 

m. Berat glukosa yang diperoleh dikalikan 0,9 (berat molekul pati) 

 

4. Kadar Amilosa Metode Iodometri (Allidawati dan Bambang, 1989) 

Pembuatan Larutan Standar 

a. Digunakan 40 mg tepung murni yang mengandung 100% amilosa  

b. Tepung dimasukkan ke dalam labu ukur berukuran 100 ml 
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c. Ditambahkan larutan etanol 95% dan larutan NaOH 

d. Diencerkan dengan aquades seperti pada perlakuan sampel 

e. Larutan ini kemudian dipipet sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5 ml secara duplo 

f. Masing-masing larutan dimasukkan ke dalam labu ukur berukuran 100 

ml yang telah berisi air 80 ml 

g. Dengan penambahan HCl 1N, pH larutan dibuat menjadi 10,2 

h. Ditambahkan 2 ml larutan iodium 2% dan diencerkan selama 20 menit 

sebelum diperiksa absorbansinya 

i. Hasilnya dibuat kurva standar untuk menghitung kadar amilosa sampel.  

Perhitungan kadar amilosa 

a. Sebanyak 100 mg tepung ditimbang 

b. Dimasukkan ke dalam labu ukur berukuran 100 ml 

c. Ditambahkan 1 ml larutan etanol 95% dan 9 ml NaOH 1N 

d. Larutan dipanaskan dalam pemanas air selama 10 menit  

e. Setelah dikeluarkan dari pemanas air, larutan dibiarkan pada suhu 

kamar selama 1 jam 

f. Diencerkan dengan aquades sampai larutan menjadi 100 ml 

g. Selanjutnya 5 ml larutan tersebut dipipet dan dimasukkan ke dalam labu 

ukur yang telah berisi 80 ml aquades 

h. Ditambahkan 1 ml CH3COOH 1N dan 2 ml larutan iodin 2% 

i. Diencerkan dengan aquades sampai menjadi 100 ml 

j. Larutan kemudian dikocok dan dibiarkan selama 20 menit 

k. Diukur nilai absorbansi dengan menggunakan spektrofotometer panjang 

gelombang 620 nm. 

 

5. Analisa Warna (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a. Sampel disiapkan 

b. Hidupkan color reader 

c. Tentukan target pembacaan L, a, b color space 

d. Ukur warnanya 

Keterangan: L untuk parameter kecerahan, a dan b koordinat 

kromatisitas. 

 

 

 



73 

 

6. Analisa Rendemen (Sudarmadji, 1984) 

a. Rendemen tepung merupakan perbandingan antara berat tepung yang 

diperoleh dengan berat bahan dasar 

% Rendemen (bb) = berat akhir sampel x 100% 
        berat awal sampel 

7. Daya Penyerapan Uap Air (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a. Stoples kaca diisi air setengah dari tingginya 

b. Sampel seberat 1,5 g disiapkan dalam cawan petri yang telah diketahui 

beratnya, sampel tidak boleh kontak dengan air kemudian stoples 

ditutup rapat 

c. Timbang berat produk akhir setelah 4 jam 

d. Penyerapan air diukur berdasarkan perubahan sebelum dan sesudah 

pemasakan 

e. Nilai penyerapan uap air =  (berat akhir – berat awal) x 100% 

                    berat awal 

8. Analisa Viskositas (Contrell and Konvack, 1980) 

a. Alat yang digunakan adalah Brookfield Viscometer dengan 

menggunakan jarum spindle dengan kecepatan putaran 60 rpm pada 

suhu ruangan (+ 27oC) 

b. Sampel yang telah disiapkan pada konsentrasi larutan 1% diukur 

viskositasnya 

 

9. Swelling Power (Fu et al., 1998) 

a. Siapkan microtube 2 ml yang sudah ditimbang 

b. 30 mg sampel dibuat suspensi dalam 1,5 ml aquades masukkan dalam 

microtube 

c. Panaskan dalam waterbath 70oC selama 30 menit 

d. Sentrifuse microtube 2000 rpm selama 15 menit 

e. Pisahkan supernatan 

f. Endapan yang ada dalam microtube ditimbang (berat akhir) 

g. Swelling Power =  (berat akhir – berat awal)  

           berat awal 
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10. Perlakuan Terbaik Multiple Attribute (Zeleny, 1982) 

a. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter  

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan, yaitu maksimal 

atau minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan rerata 

semakin tinggi sebagai nilai terbaik. Untuk parameter dengan rerata 

semakin tinggi sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk parameter dengan 

nilai terendah semakin baik, maka nilai tertinggi sebagi nilai terjelek dan 

nilai terendah sebagai nilai terbaik.  

b. Menghitung derajat kerapatan (d*i)  

Derajat kerapatan dihitung berdasarkan nilai ideal untuk masing-masing 

parameter.  

c. Bila nilai ideal (d*i) minimal, maka :  

d*i =  Nilai kenyataan yang mendekati ideal  

Nilai ideal dari masing-masing alternatif  

Bila nilai ideal (d*i) maksimal, maka :  

d*i =  Nilai kenyataan yang mendekati ideal  

Nilai ideal dari masing-masing alternatif  

d. Menghitung jarak kerapatan (Lp) 

Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasar jumlah parameter = 1 / jumlah parameter.  

L1 = Menjumlah derajat kerapatan dari semua parameter pada masing-

masing perlakuan. Hasil penjumlahan dikurangkan 1  

L1 = ( λ k ) = 1 -∑ ( λ i l x dki ) 

L2 = [ λ i 2 ( 1 – dki )2]2 

L∞ = maks [ λ i ( 1- dkk)] 

e. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, L2 dan 

L∞ terendah.                  
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Lampiran 2. Data Analisa Kadar Air 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
I II III 

M1F1 7.43 7.52 7.55 22.50 7.50 

M1F2 7.22 7.33 7.26 21.81 7.27 

M1F3 7.14 7.08 7.19 21.41 7.14 

M2F1 7.20 7.14 7.23 21.57 7.19 

M2F2 7.13 7.15 7.22 21.50 7.17 

M2F3 7.01 7.11 7.16 21.28 7.09 

M3F1 7.12 7.17 7.05 21.34 7.11 

M3F2 6.93 7.04 7.02 20.99 7.00 

M3F3 6.79 6.92 6.23 19.94 6.65 

Total 63.97 64.46 63.91 192.34 
 

 
Tabel 2 Arah 

Perlakuan M1 M2 M3 Total 

F1 22.50 21.57 21.34 65.41 

F2 21.81 21.50 20.99 64.30 

F3 21.41 21.28 19.94 62.63 

Total 65.72 64.35 62.27 192.34 

 
Analisa Keragaman 

SK db JK KT F Hit F tabel 0.05 F tabel 0.01 notasi (5%) 

ulangan 2 0.02 0.01 0.53 3.63 6.23 tn 

perlakuan 8 1.24243 0.16 8.20 2.59 3.89 * 

M 2 0.670585 0.34 17.70 3.63 6.23 * 

F 2 0.435163 0.22 11.48 3.63 6.23 * 

M X F 4 0.14 0.03 1.80 3.01 4.77 tn 

galat 16 0.30 0.02 
    Total 26 1.57 

      
Uji BNT Faktor M 

  

BNT 
5% Notasi 

M1 7.30 

0.14 

c 

M2 7.15 b 

M3 6.92 a 
 

Uji BNT Faktor F 

  
BNT 5% Notasi 

F1 7.27 

0.14 

b 

F2 7.14 b 

F3 6.96 a 
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Lampiran 3. Data Analisa Kadar Pati 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
I II III 

M1F1 71.62 71.52 71.70 214.84 71.61 

M1F2 68.27 68.35 68.31 204.93 68.31 

M1F3 67.11 67.22 67.25 201.58 67.19 

M2F1 71.87 71.96 71.83 215.66 71.89 

M2F2 68.79 68.61 68.72 206.12 68.71 

M2F3 67.34 67.29 67.24 201.87 67.29 

M3F1 72.01 72.15 72.34 216.50 72.17 

M3F2 68.83 68.59 69.28 206.70 68.90 

M3F3 67.14 67.33 67.53 202.00 67.33 

Total 622.98 623.02 624.20 1870.20 
 

 
Tabel 2 Arah 

Perlakuan M1 M2 M3 Total 

F1 214.84 215.66 216.50 647.00 

F2 204.93 206.12 206.70 617.75 

F3 201.58 201.87 202.00 605.45 

Total 621.35 623.65 625.20 1870.20 

 
Analisa Keragaman 

SK db JK KT F Hit 
F 

tabel 
0.05 

F 
tabel 
0.01 

notasi 
(5%) 

ulangan 2 0.11 0.05 2.59 3.63 6.23 tn 

perlakuan 8 102.2646 12.78 619.33 2.59 3.89 * 

M 2 0.83388889 0.42 20.20 3.63 6.23 * 

F 2 101.231667 50.62 2452.28 3.63 6.23 * 

M X F 4 0.20 0.05 2.41 3.01 4.77 tn 

galat 16 0.33 0.02     

total 26 102.70      

 
Uji BNT Faktor M 

  
BNT 5% Notasi 

M1 69.04 

0.14 

a 

M2 69.29 b 

M3 69.47 c 

 
Uji BNT Faktor F 

  
BNT 5% Notasi 

F1 71.89 

0.14 

c 

F2 68.64 b 

F3 67.27 a 
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Lampiran 4. Data Analisa Kadar Protein 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
I II III 

M1F1 9.01 8.94 8.87 26.82 8.94 

M1F2 8.46 8.54 8.32 25.32 8.44 

M1F3 7.39 7.43 7.41 22.23 7.41 

M2F1 9.16 9.24 9.07 27.47 9.16 

M2F2 8.60 8.58 8.37 25.55 8.52 

M2F3 7.42 7.41 7.53 22.36 7.45 

M3F1 9.63 9.87 9.93 29.43 9.81 

M3F2 8.69 8.57 8.83 26.09 8.70 

M3F3 7.31 7.42 8.44 23.17 7.72 

Total 75.67 76.00 76.77 228.44 
 

 
Tabel 2 Arah 

Perlakuan M1 M2 M3 Total 

F1 26.82 27.47 29.43 83.72 

F2 25.32 25.55 26.09 76.96 

F3 22.23 22.36 23.17 67.76 

Total 74.37 75.38 78.69 228.44 

 
Analisa Keragaman 

SK db JK KT F Hit 
F 

tabel 
0.05 

F 
tabel 
0.01 

notasi 
(5%) 

ulangan 2 0.07 0.04 0.64 3.63 6.23 tn 

perlakuan 8 15.7692519 1.97 35.79 2.59 3.89 * 

M 2 1.13476296 0.57 10.30 3.63 6.23 * 

F 2 14.2614519 7.13 129.48 3.63 6.23 * 

M X F 4 0.37 0.09 1.69 3.01 4.77 tn 

galat 16 0.88 0.06 
    

total 26 16.72 
     
 

Uji BNT Faktor M 

  BNT 5% Notasi 

M1 8.26 

0.23 

a 

M2 8.38 a 

M3 8.74 b 

 
Uji BNT Faktor F 

  
BNT 5% Notasi 

F1 9.30 

0.23 

c 

F2 8.55 b 

F3 7.53 a 
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Lampiran 5. Data Analisa Kadar Amilosa 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
I II III 

M1F1 24.59 23.79 24.31 72.69 24.23 

M1F2 25.51 25.39 26.03 76.93 25.64 

M1F3 26.55 26.51 26.88 79.94 26.65 

M2F1 24.62 23.87 23.97 72.46 24.15 

M2F2 25.89 25.37 25.56 76.82 25.61 

M2F3 26.78 26.46 26.24 79.48 26.49 

M3F1 24.51 24.11 23.47 72.09 24.03 

M3F2 25.68 25.21 25.72 76.61 25.54 

M3F3 26.37 25.98 27.01 79.36 26.45 

Total 230.50 226.69 229.19 686.38 
 

 
Tabel 2 Arah 

Perlakuan M1 M2 M3 Total 

F1 72.69 72.46 72.09 217.24 

F2 76.93 76.82 76.61 230.36 

F3 79.94 79.48 79.36 238.78 

Total 229.56 228.76 228.06 686.38 

 
Analisa Keragaman 

SK db JK KT F Hit 
F 

tabel 
0.05 

F 
tabel 
0.01 

notasi 
(5%) 

ulangan 2 0.83 0.42 3.96 3.63 6.23 * 

perlakuan 8 26.3264741 3.29 31.33 2.59 3.89 * 

M 2 0.12518519 0.06 0.60 3.63 6.23 tn 

F 2 26.1852741 13.09 124.65 3.63 6.23 * 

M X F 4 0.02 0.00 0.04 3.01 4.77 tn 

galat 16 1.68 0.11 
    

total 26 28.84 
     

 
Uji BNT Faktor M 

  
BNT 5% Notasi 

M1 25.51 

0.32 

a 

M2 25.42 a 

M3 25.34 a 

 
Uji BNT Faktor F 

  
BNT 5% Notasi 

F1 24.14 

0.32 

a 

F2 25.60 b 

F3 26.53 c 
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Lampiran 6. Data Analisa Total Rendemen 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
I II III 

M1F1 71.48 73.51 74.15 219.14 73.05 

M1F2 72.16 72.38 73.42 217.96 72.65 

M1F3 71.93 71.12 70.82 213.87 71.29 

M2F1 76.48 75.73 74.62 226.83 75.61 

M2F2 74.94 73.89 75.14 223.97 74.66 

M2F3 73.55 74.29 73.55 221.39 73.80 

M3F1 77.12 79.52 78.24 234.88 78.29 

M3F2 78.64 76.38 75.23 230.25 76.75 

M3F3 74.75 77.84 76.71 229.30 76.43 

Total 671.05 674.66 671.88 2017.59 
 

 
Tabel 2 Arah 

Perlakuan M1 M2 M3 Total 

F1 219.14 226.83 234.88 680.85 

F2 217.96 223.97 230.25 672.18 

F3 213.87 221.39 229.30 664.56 

Total 650.97 672.19 694.43 2017.59 

 
Analisa Keragaman 

SK db JK KT F Hit 
F 

tabel 
0.05 

F 
tabel 
0.01 

notasi 
(5%) 

ulangan 2 0.79 0.40 0.30 3.63 6.23 tn 

perlakuan 8 120.928667 15.12 11.27 2.59 3.89 * 

M 2 104.951022 52.48 39.11 3.63 6.23 * 

F 2 14.7628667 7.38 5.50 3.63 6.23 * 

M X F 4 1.21 0.30 0.23 3.01 4.77 tn 

galat 16 21.47 1.34 
    

total 26 143.19 
     

 
Uji BNT Faktor M 

  
BNT 5% Notasi 

M1 72.33 

1.16 

a 

M2 74.69 b 

M3 77.16 c 

 
Uji BNT Faktor F 

  
BNT 5% Notasi 

F1 75.65 

1.16 

b 

F2 74.69 ab 

F3 73.84 a 
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Lampiran 7. Data Analisa Kecerahan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
I II III 

M1F1 57.41 57.49 57.39 172.29 57.43 

M1F2 54.98 55.01 55.04 165.03 55.01 

M1F3 52.76 52.84 52.68 158.28 52.76 

M2F1 57.38 57.35 57.48 172.21 57.40 

M2F2 54.93 54.98 55.03 164.94 54.98 

M2F3 52.79 52.77 52.82 158.38 52.79 

M3F1 57.36 57.39 57.40 172.15 57.38 

M3F2 54.87 54.79 54.83 164.49 54.83 

M3F3 52.72 52.63 52.85 158.20 52.73 

Total 495.20 495.25 495.52 1485.97 
 

 
Tabel 2 Arah 

Perlakuan M1 M2 M3 Total 

F1 172.29 172.21 172.15 516.65 

F2 165.03 164.94 164.49 494.46 

F3 158.28 158.38 158.20 474.86 

Total 495.60 495.53 494.84 1485.97 

 
Analisa Keragaman 

SK db JK KT F Hit 
F tabel 

0.05 
F tabel 

0.01 
notasi 
(5%) 

ulangan 2 0.01 0.00 0.91 3.63 6.23 tn 

perlakuan 8 97.2111852 12.15 3370.62 2.59 3.89 * 

M 2 0.03920741 0.02 5.44 3.63 6.23 * 

F 2 97.1466741 48.57 13473.53 3.63 6.23 * 

M X F 4 0.03 0.01 1.75 3.01 4.77 tn 

galat 16 0.06 0.00 
    

total 26 97.28 
     

 
Uji BNT Faktor M 

  
BNT 5% Notasi 

M1 55.07 

0.06 

b 

M2 55.06 b 

M3 54.98 a 

 
Uji BNT Faktor F 

  
BNT 5% Notasi 

F1 57.41 

0.06 

c 

F2 54.94 b 

F3 52.76 a 
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Lampiran 8. Data Analisa Daya Serap Uap Air 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
I II III 

M1F1 6.41 6.39 6.37 19.17 6.39 

M1F2 6.41 6.96 6.93 20.30 6.77 

M1F3 7.36 7.11 7.12 21.59 7.20 

M2F1 6.25 6.27 6.31 18.83 6.28 

M2F2 6.79 6.68 6.59 20.06 6.69 

M2F3 6.88 6.99 7.01 20.88 6.96 

M3F1 6.02 5.99 6.05 18.06 6.02 

M3F2 6.21 6.38 6.42 19.01 6.34 

M3F3 6.88 6.35 7.21 20.44 6.81 

Total 59.21 59.12 60.01 178.34 
 

 
Tabel 2 Arah 

Perlakuan M1 M2 M3 Total 

F1 19.17 18.83 18.06 56.06 

F2 20.30 20.06 19.01 59.37 

F3 21.59 20.88 20.44 62.91 

Total 61.06 59.77 57.51 178.34 

 
Analisa Keragaman 

SK db JK KT F Hit 
F 

tabel 
0.05 

F 
tabel 
0.01 

notasi 
(5%) 

ulangan 2 0.05 0.03 0.70 3.63 6.23 tn 

perlakuan 8 3.36167407 0.42 10.96 2.59 3.89 * 

M 2 0.71756296 0.36 9.35 3.63 6.23 * 

F 2 2.60778519 1.30 34.00 3.63 6.23 * 

M X F 4 0.04 0.01 0.24 3.01 4.77 tn 

galat 16 0.61 0.04 
    

total 26 4.03 
     

 
Uji BNT Faktor M 

  
BNT 5% Notasi 

M1 6.78 

0.20 

b 

M2 6.64 b 

M3 6.39 a 

 
Uji BNT Faktor F 

  
BNT 5% Notasi 

F1 6.23 

0.20 

a 

F2 6.60 b 

F3 6.99 c 
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Lampiran 9. Data Analisa Swelling Power 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
I II III 

M1F1 8.82 8.91 8.79 26.52 8.84 

M1F2 8.96 8.99 9.13 27.08 9.03 

M1F3 9.19 9.03 9.27 27.49 9.16 

M2F1 8.73 8.89 8.75 26.37 8.79 

M2F2 8.97 8.90 8.79 26.66 8.89 

M2F3 9.11 9.15 9.02 27.28 9.09 

M3F1 8.79 8.59 8.68 26.06 8.69 

M3F2 8.94 8.89 8.70 26.53 8.84 

M3F3 9.07 9.01 9.14 27.22 9.07 

Total 80.58 80.36 80.27 241.21 
 

 
Tabel 2 Arah 

Perlakuan M1 M2 M3 Total 

F1 26.52 26.37 26.06 78.95 

F2 27.08 26.66 26.53 80.27 

F3 27.49 27.28 27.22 81.99 

Total 81.09 80.31 79.81 241.21 

 
Analisa Keragaman 

SK db JK KT F Hit 
F 

tabel 
0.05 

F 
tabel 
0.01 

notasi 
(5%) 

ulangan 2 0.01 0.00 0.30 3.63 6.23 tn 

perlakuan 8 0.62156296 0.08 8.31 2.59 3.89 * 

M 2 0.09247407 0.05 4.94 3.63 6.23 * 

F 2 0.51638519 0.26 27.61 3.63 6.23 * 

M X F 4 0.01 0.00 0.34 3.01 4.77 tn 

galat 16 0.15 0.01 
    

total 26 0.78 
     

 
Uji BNT Faktor F 

  
BNT 5% Notasi 

M1 9.01 

0.10 

b 

M2 8.92 ab 

M3 8.87 a 

 
Uji BNT Faktor M 

  
BNT 5% Notasi 

F1 8.77 

0.10 

a 

F2 8.92 b 

F3 9.11 c 
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Lampiran 10. Data Analisa Viskositas 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata 
I II III 

M1F1 92.16 92.40 92.43 276.99 92.33 

M1F2 92.88 92.97 92.71 278.56 92.85 

M1F3 93.75 93.44 93.36 280.55 93.52 

M2F1 92.58 92.63 92.54 277.75 92.58 

M2F2 92.74 93.02 93.17 278.93 92.98 

M2F3 93.59 93.92 93.55 281.06 93.69 

M3F1 92.72 92.93 92.48 278.13 92.71 

M3F2 93.23 93.04 92.67 278.94 92.98 

M3F3 93.78 93.98 93.51 281.27 93.76 

Total 837.43 838.33 836.42 2512.18 
 

 
Tabel 2 Arah 

Perlakuan M1 M2 M3 Total 

F1 276.99 277.75 278.13 832.87 

F2 278.56 278.93 278.94 836.43 

F3 280.55 281.06 281.27 842.88 

Total 836.10 837.74 838.34 2512.18 

 
Analisa Keragaman 

SK Db JK KT F Hit F 
tabel 
0.05 

F 
tabel 
0.01 

notasi 
(5%) 

ulangan 2 0.20 0.10 3.14 3.63 6.23 tn 

perlakuan 8 6.06862963 0.76 23.46 2.59 3.89 * 

M 2 0.29878519 0.15 4.62 3.63 6.23 * 

F 2 5.72134074 2.86 88.48 3.63 6.23 * 

M X F 4 0.05 0.01 0.38 3.01 4.77 tn 

galat 16 0.52 0.03     

total 26 6.79      

 
Uji BNT Faktor M 

  BNT 5% Notasi 

M1 92.90 

0.18 

a 

M2 93.08 b 

M3 93.15 b 

 
Uji BNT Faktor F 

  BNT 5% Notasi 

F1 92.54 

0.18 

a 

F2 92.94 b 

F3 93.65 c 
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Lampiran 11. Data Analisa Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Parameter 
Alternatif 

M1F1 M1F2 M1F3 M2F1 M2F2 M2F3 M3F1 M3F2 M3F3 

Kadar air 7.50 7.27 7.14 7.19 7.17 7.09 7.11 7.00 6.65 

Kadar pati 71.61 68.31 67.19 71.89 68.71 67.29 72.17 68.90 67.33 

Kadar protein 8.94 8.44 7.41 9.16 8.52 7.45 9.81 8.70 7.72 

Kadar amilosa 24.23 25.64 26.65 24.15 25.61 26.49 24.03 25.54 26.45 

Rendemen 73.05 72.65 71.29 75.61 74.66 73.80 78.29 76.75 76.43 

Kecerahan (L) 57.43 55.01 52.76 57.40 54.98 52.79 57.38 54.83 52.73 

Daya serap uap air 6.39 6.77 7.20 6.28 6.69 6.96 6.02 6.34 6.81 

Swelling power 8.84 9.03 9.16 8.79 8.89 9.09 8.69 8.84 9.07 

Viskositas 92.33 92.85 93.52 92.58 92.98 93.69 92.71 92.98 93.76 

dk kadar air 1.1278 1.0932 1.0737 1.0812 1.0782 1.0662 1.0692 1.0526 1.0000 

dk kadar pati 1.0000 0.9539 0.9383 1.0039 0.9595 0.9397 1.0078 0.9622 0.9402 

dk kadar protein 0.9113 0.8603 0.7554 0.9337 0.8685 0.7594 1.0000 0.8869 0.7870 

dk kadar amilosa 0.9092 0.9621 1.0000 0.9062 0.9610 0.9940 0.9017 0.9583 0.9925 

dk rendemen 0.9331 0.9280 0.9106 0.9658 0.9536 0.9426 1.0000 0.9803 0.9762 

dk kecerahan 1.0000 0.9579 0.9187 0.9995 0.9573 0.9192 0.9991 0.9547 0.9182 

dk daya serap uap air 1.0615 1.1246 1.1960 1.0432 1.1113 1.1561 1.0000 1.0532 1.1312 

dk swelling power 0.9651 0.9858 1.0000 0.9596 0.9705 0.9924 0.9487 0.9651 0.9902 

dk viskositas 0.9847 0.9903 0.9974 0.9874 0.9917 0.9993 0.9888 0.9917 1.0000 

λ 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 

L1 0.0119 0.0160 0.0233 0.0133 0.0165 0.0257 0.0094 0.0217 0.0294 

L2 0.0005 0.0007 0.0015 0.0003 0.0005 0.0012 0.0002 0.0003 0.0009 

L MAX 0.0101 0.0155 0.0272 0.0104 0.0146 0.0267 0.0109 0.0126 0.0237 

PERLAKUAN 
TERBAIK 0.0225 0.0322 0.0520 0.0240 0.0316 0.0536 0.0205 0.0346 0.0540 

 


