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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buah mangga merupakan salah satu buah musiman yang sangat digemari oleh 

berbagai lapisan masyarakat oleh karena cita rasanya yang manis, segar, harum dan 

enak. Indonesia dikenal sebagai penghasil mangga urutan ke-9 dunia (Direktorat 

Tanaman Buah, 2003).  Mangga memiliki berbagai varietas yang cukup diminati di 

pasar internasional yakni mangga Arumanis, mangga Geding, mangga Golek dan 

mangga Manalagi (BPS, 2000).  

Pemanfaatan buah mangga sudah banyak dilakukan baik menjadi produk 

makanan seperti dodol, sambal dan minuman seperti sari buah. Namun biji mangga 

yang sampai saat ini masih dibuang begitu saja sebagai sampah dan belum 

dimanfaatkan, padahal dari biji mangga ini bisa diperoleh hasil suatu produk-

produk yang sangat berguna sebagai makanan maupun sebagai bahan industri. 

Kandungan dalam biji mangga ialah karbohidrat (69,22%-79,78%), lemak (8,35%-

16,13%), protein (5,6%-9,5%), pati berkisar 92%, serat (0,14%-2,95%) dan kadar 

abu 0,35% - 3,66% (Dhingra dan Kapoor dalam Emire dan Legesse, 2012). 

Komposisi pati dari biji mangga tersebut memungkinkan sebagai bahan baku pati 

modifikasi seperti maltodekstrin.  

Modifikasi sederhana yang dilakukan untuk memperoleh maltodekstrin ialah 

dengan hidrolisis baik dengan asam maupun enzim sebagai katalisator. Asam yang 

dapat digunakan ialah HCl karena dapat menghasilkan pati modifikasi yang putih 

serta asam ini sangat aktif dan mudah menguap. Waktu dan suhu pemanasan akan 

berpengaruh pula pada kecepatan reaksi hidrolisis dan kuantitas pati modifikasi 

(Yuliantin, 2010). 
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Maltodekstrin didefinisikan sebagai produk hidrolisis pati yang mengandung 

α-D-glukosa unit yang sebagian besar terikat melalui ikatan 1,4 glikosidik dengan 

DE kurang dari 20. Rumus umum maltodekstrin adalah [(C6H10O5)nH2O] 

(Kennedy et al., 1995 dalam Kearsley dan Diedzic, 1995). Menurut Whistler and 

Miller (1997), maltodekstrin dapat digunakan sebagai bahan pengental dan 

pemantap serta mempunyai kemampuan untuk membentuk film yang stabil selama 

penggorengan.  

Proses pengolahan makanan melalui cara penggorengan seperti french fries 

yang tercelup seluruhnya dalam minyak (deep frying) mengakibatkan beberapa 

perubahan kimia dan fisik dari berbagai komponen, termasuk terjadinya denaturasi 

protein, gelatinisasi pati, penguapan air dan pembentukan kerak dan makanan 

biasanya menyerap sejumlah besar minyak selama proses memasak (Mallikarjunan 

et al., 1997 dan Lelas et al., 2004) Penggunaan maltodekstrin sebagai bahan edible 

coating mengakibatkan terbentuknya lapisan film pada permukaan bahan pada awal 

penggorengan akan mempersulit masuknya minyak dan air yang ada dalam jaringan 

kentang menjadi uap. Penguapan air akan mengakibatkan terbentuknya rongga-

rongga yang dapat meningkatkan porositas produk sehingga kerenyahan meningkat 

(Wulansari, 2008 dalam Sujiman, 2013). Berdasarkan kajian tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh varietas mangga dan waktu pemanasan 

selama proses hidrolisis pati biji mangga serta aplikasi pati modifikasi tersebut 

sebagai edible coating pada kentang goreng.  
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1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain : 

1. Mengetahui interaksi antara faktor lama pemanasan dan varietas biji mangga 

serta pengaruh dari masing-masing faktor dalam pembuatan pati modifikasi;  

2. Mengetahui karakteristik mutu pati modifikasi biji mangga yang dihasilkan dari 

varietas Arumanis dan Gadung serta waktu pemanasan yang berbeda; 

3. Mengetahui pengaruh pati modifikasi biji mangga yang dihasilkan dari varietas 

Arumanis dan Gadung serta waktu pemanasan yang berbeda sebagai edible 

coating dalam produk kentang goreng (french fries). 

1.3 Hipotesa 

Hipotesa dalam penelitian ini antara lain : 

1. Peningkatan waktu pemanasan selama modifikasi pati biji mangga berinteraksi 

dengan perbedaan varietas biji mangga; 

2. Karakteristik mutu pati modifikasi biji mangga yang dihasilkan dari varietas 

Arumanis dan Gadung serta waktu pemanasan yang berbeda termasuk dalam 

kategori maltodekstrin; 

3. Penggunaan pati modifikasi biji mangga yang dihasilkan dari varietas Arumanis 

dan Gadung serta waktu pemanasan yang berbeda sebagai edible coating 

berpengaruh terhadap produk kentang goreng. 

 


