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  I PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang 

Jahe (Zingiber officinale) merupakan salah satu jenis tanaman obat dan 

dapat berfungsi juga sebagai rempah, yang telah lama dikenal oleh masyarakat 

Indonesia. Produksi jahe di Indonesia pada tahun 2000 sebesar 115.092 ton 

dengan rata-rata pertumbuhan 0,31% per tahun. Sedangkan produksi jahe di 

Luar Jawa tahun 2011 sebesar 36.661 ton dengan rata-rata pertumbuhan 

28,92% per tahun (24.248 ton) (Sutiyorini, 2013). 

Selama ini, selain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, jahe 

Indonesia diekspor ke beberapa negara pengguna dalam bentuk segar dan 

simplisia. Pada tahun 2007 pasar ekspor jahe Indonesia mencapai 18 negara, 

dengan pengimpor terbesar adalah Malaysia, Jepang, Singapura, dan 

Bangladesh (BPS, 2007). 

Pemanfaatan jahe di Indonesia sendiri cukup tinggi, salah satunya 

dimanfaatkan sebagai produk jahe instan, akan tetapi pada proses pengolahan 

jahe instan didapatkan hasil samping berupa pati jahe yang belum termanfaatkan 

secara maksimal. Menurut Hernani dan Christina Winarti (2013) kandungan pati 

pada jahe sebesar 82%. Jahe memiliki beberapa komponen kimia, seperti 

gingerol, shogaol dan zingerone memberi efek farmakologi dan fisiologi seperti 

antioksidan, antiinflammasi, analgesik, antikarsinogenik, non-toksik dan non-

mutagenik meskipun pada konsentrasi tinggi. Oleoresin jahe mengandung lemak, 

lilin, karbohidrat, vitamin dan mineral. Oleoresin memberikan kepedasan aroma 

yang berkisar antara 4-7% dan sangat berpotensi sebagai antioksidan 

(Balachandran et al. 2006). Pemanfaatan pati jahe salah satunya diolah menjadi 

sirup glukosa yang mengandung antioksidan di dalamnya. Menurut SNI 01-2978-

1992, pengertian sirup glukosa adalah cairan yang diperoleh dari hidrolisis pati 

dengan cara kimiawi atau enzmatik. Pemanfaatan sirup glukosa selama ini cukup 

potensial yaitu digunakan dalam industri pangan seperti kembang gula, 

minuman, biskuit, dan sebagainya. 

Pada penelitian ini, pembuatan sirup glukosa dari pati jahe dilakukan 

dengan menggunakan enzim α-amilase pada proses likuifikasi dan enzim 

glukoamilase pada proses sakarifikasi karena dapat menghidrolisis ikatan (1,4-α-

D) dan (1,6-α-D) glikosidik dari pati jahe. Perlakuan yang digunakan dalam 
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penelitian ini yaitu banyaknya proses pencucian pati jahe pada saat proses 

pembuatan pati, karena proses ini dapat mempengaruhi kandungan kimia yang 

ada dalam pati jahe, seperti kadar gingerol, shogaol dan kadar oleoresin. 

Perlakuan lainnya adalah suhu yang digunakan pada saat sakarifikasi, karena 

suhu dapat mempengaruhi mutu akhir dari sirup glukosa seperti kadar gula 

reduksi, warna serta produktivitas sirup glukosa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh banyaknya pencucian pada saat proses pembuatan 

pati dan suhu inkubasi pada saat proses sakarifikasi terhadap sifat fisiko 

kimia sirup glukosa dan kandungan antioksidan dari pati jahe 

2. Bagaimana perlakuan terbaik antara banyaknya pencucian pada saat 

proses pembuatan pati dan suhu inkubasi saat proses sakarifikasi dalam 

pembuatan sirup glukosa mengandung antioksidan dari pati jahe 

 

1.3 Tujuan  

1. Untuk mengetahui pengaruh banyaknya pencucian pada saat proses 

pembuatan pati dan suhu inkubasi pada saat proses sakarifikasi terhadap 

sifat fisiko kimia dan kandungan antioksidan sirup glukosa dari pati jahe 

2. Untuk mengetahui perlakuan terbaik antara banyaknya pencucian pada 

saat proses pembuatan pati dan suhu saat inkubasi pada saat proses 

sakarifikasi terhadap sifat fisiko kimia dan kandungan antioksidan sirup 

glukosa dari pati jahe 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menjadikan pati jahe sebagai alternatif lain bahan baku pembuatan sirup 

glukosa yang mengandung antioksidan 

2. Meningkatkan nilai ekonomis pati jahe. 

 

1.5 Hipotesa 

Diduga semakin sedikit proses pencucian saat pembuatan pati akan 

meningkatkan kandungan antioksidan pada sirup glukosa, dan semakin optimal 

suhu inkubasi saat proses sakarifikasi, maka kadar gula reduksi dihasilkan akan 

semakin tinggi. 


