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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mangga 

2.1.1 Tanaman Mangga 

Mangga merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari India. Tanaman 

ini kemudian menyebar ke wilayah Asia Tenggara termasuk Malaysia dan 

Indonesia. Jenis mangga yang banyak ditanam di Indonesia diantaranya Mangivera 

indica L. yaitu mangga Arumanis, Golek, Gedong, Manalagi dan Cengkir serta 

Mangifera foetida yaitu Kemang dan Kweni (Marhijanto dan Wibowo, 1994) 

Mangga tergolong kelompok buah “batu” berdaging dan bentuk, ukuran, 

warna dan citarasa (aroma-rasa-tekstur) beraneka. Bentuk mangga ada yang bulat 

penuh, seperti mangga Gedong dan bulat panjang, seperti mangga Arumanis dan 

mangga Manalagi, mangga Arumanis berbentuk bulat pipih, sedang mangga Golek 

lonjong (Rismunandar, 1983). Mangga  (Mangifera  indica  L.)  merupakan  salah  

satu  jenis buah-buahan  yang  berkeping  dua  (dikotilen),  dengan  batang  lurus, 

besar  dan  kuat  serta  akar-akar  yang  jauh  masuk  kedalam  tanah (Anonim, 

2012a).  

Susunan buah mangga dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu kulit, daging dan 

biji. Komposisi buah mangga terdiri dari kulit buah dengan bobot  berkisar  antara  

11-18%,  biji  14-22%  serta  daging  buah  yang berkisar antara 60-75% dari berat 

buah (Anonim, 2012a). 

2.1.2 Buah Mangga 

Buah mangga terdiri atas buah dan biji mangga. Tanaman mangga berbuah 

sekitar bulan Agustus sampai Oktober atau pada musim kemarau. Pada musim ini 

sangat baik pengaruhnya terhadap proses pembentukan dan pembesaran, sampai 
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pemasakan buah di pohon. Buah mangga bermacam-macam ada yang bulat penih, 

bulat pipih, bulat telur, bulat memanjang atau lonjong, ketebalan kulit bervariasi 

yakni berkisar antara 0,3-1,2 mm. Di bawah kulit terdapat daging yang tebalnya 

kira-kira antara 1,5-4 cm. Ketebalan daging buah ini diukur dari lapisan tempurung 

biji luar (Puslitbang, 2004). Buah mangga menggandung beberapa zat gizi yang 

bermanfaat untuk perbaikan gizi masyarakat. Daging buah mangga yang berwarna 

merah oranye banyak mengandung vitamin A yang sangat dibutuhkan tubuh. Selain 

vitamin A, buah mangga juga mengandung vitamin C. Kandungan vitamin C 

mangga berkisar antara 6-30 mg/100 g buah (Satuhu, 2000).  

Buah mangga merupakan buah musiman sehingga 20% dari buah kini diolah 

menjadi beberapa produk seperti puree, minuman, asinan, dikalengkan, chutney, 

mangga beku dan produk dehidrasi (rendah air) (Ramteke dan Elipeson, 1997). 

Produk-produk tersebut sangat populer terlebih di pasar Amerika Serikat dan 

negara Eropa (Abdalla et al., 2007).  

2.1.3 Varietas Mangga 

Menurut Martulis (1994), varietas mangga bermacam-macam, tetapi yang 

akan diperkenalkan hanya beberapa jenis saja, terutama yang sudah dikenal sebagai 

buah meja, yakni : 

2.1.3.1 Mangga Arumanis 

Mangga jenis arumanis merupakan mangga asal kota Probolinggo. Tinggi 

pohon mencapai ±9 meter, berdaun lebat, berbuah sedang dan teratur, frekuensi 

kerontokan buah sedikit/rendah. Malai bunga berwarna kuning, tangkai hijau 

kekuningan dan merupakan bunga majemuk. Musim berbunga antara Juli dan 

Agustus, musim panen antara September, Oktober dan November. Karakter dari 
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buah yang telah tua ialah berwarna hijau tua dan dilapisi lilin, mencapai berat 450 

gram, berbentuk jorong, pangkal buah bulat, pucuk buah runcing. Kulit tipis, halus, 

berbintik-bintik putih kehijauan. Daging buah tebal, kuning dan berserat sedikit. 

Air buah banyak, beraroma harum dan rasanya manis sekali. Biji berbentuk tipis, 

berukuran panjang ±13 cm dan berserat pendek. Produksi dari jenis ini ialah 40-

50kg/pohon/tahun. 

2.1.3.2 Mangga Gadung 

Mangga  jenis gadung merupakan mangga asal kota Pasuruan. Bentuk buah 

tidak terlalu panjang seperti mangga arumanis, mempunyai lengkungan, kulit tipis, 

warna hijau tua sampai hijau kebiru-biruan, buah yang siap dipetik diselimuti 

lapisan lilin yang lebih tebal dibandingan dengan varietas arumanis, dagingnya 

putih kekuningan, tidak berserat, tidak berair dan aroma yang kurang menyengat. 

2.1.4 Kandungan Kimia Mangga 

 

Mangga merupakan buah yang disukai hampir segala bangsa, karena lezat. 

Sebagai buah konsumsi, mangga terdiri dari tiga lapisan, yaitu kulit, daging dan 

biji. Komponen daging buah mangga yang paling banyak adalah air dan 

karbohidrat. Selain itu juga mengandung protein, lemak, macam-macam asam, 

vitamin, mineral, tanin, zat warna dan zat yang mudah menguap. Zat menguap itu 

beraroma harum khas mangga.  

Di bawah daging buah terdapat biji yang berlapiskan tempurung dan 

berserabut (Puslitbang, 2004). Selama proses pengadaan produk dari buah mangga, 

biji yang merupakan komponen 17-22% dari buah ini sering kali tidak digunakan 

dan menjadi limbah (Legesse dan Emire, 2012). Sebuah penelitian memberikan 

nilai rerata komponen dari biji mangga yakni karbohidrat (69,22-79,78%), lemak 
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(8,35-16,13%), protein (5,6-9,5%), komponen pati 92%, serat (0,14%-2,95%) dan 

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

Tabel 1. Komposisi Kimia dan Sifat Biji Mangga 

Komponen  Persentase 

Kadar air 

Kadar pati 

Amilosa 

Amilopektin 

Protein  

Lemak  

Serat kasar 

Warna 

Kehalusan granula 

Rendemen pati 

9,8 

81,3 

35,32 

45,98 

1,26 

0,18 

1,02 

Putih  

Sangat halus 

16,1 

Sumber : Purnomo dan Winarti, 2006   

2.2 Pati  

Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. Pati terdiri 

atas dua fraksi, yaitu fraksi amilosa dan fraksi amilopektin. Amilosa merupakan  α-

glukan  yang  relatif  lebih  panjang  dan  linear,  serta mengandung sekitar 99% 

ikatan α-(1,4)-D-glukosa. Amilosa memiliki bobot molekul kira-kira 1x105–1x106. 

Sedangkan amilopektin merupakan molekul yang  lebih  besar  dari pada  amilosa  

dengan  bobot  molekul  1x107–1x10, struktur bercabang, tersusun atas sekitar 95% 

ikatan  α-(1,4)-D-glukosa dan 5%  α-(1,6)-D-glukosa. Amilosa tersusun oleh 

molekul glukosa yang dihubungkan satu sama lain  dengan  ikatan  α-1,4-glikosidik  

membentuk  homopolimer  yang  linear. Ikatan  ini  menghubungkan  antara  C1  

pada  glukosa  yang  satu  dengan  C4 pada glukosa yang lain dalam struktur 

piranosa.  

Molekul amilosa terdiri atas 200  sampai  20.000  unit  glukosa  yang  

berbentuk  heliks  (Murano,  2003). Sementara  dalam  molekul  amilopektin,  di  

samping  ikatan  α-1,4-glikosidik yang membentuk homopolimer linear, juga 
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terdapat ikatan  α-1,6-glikosidik  yang membentuk struktur percabangan. 

Amilopektin terdiri atas lebih  dari  2  juta  unit  glukosa  dan  setiap  20-30  unit  

glukosa  membentuk struktur percabangan (Murano, 2003). Secara umum 

kandungan amilopektin lebih  besar  dibandingkan  amilosa  yaitu  sekitar  70-80%.  

Amilopektin, mengandung  4–5%  glukosa  yang  menyusun  percabangan,  dengan  

jumlah glukosa antarcabang sekitar 20–25 unit (Sajilata  et al., 2006). Rantai  

bercabang dari  amilopektin  mempunyai  sifat  yang  mudah  didegradasi  oleh  

enzim-enzim pencernaan, sedangkan amilosa tidak mudah didegradasi oleh enzim 

(Ananta, 2006). Perbedaan  struktur  amilosa  dan  amilopektin  dapat dilihat pada 

Gambar 1. (Tester et al., 2003).  

 

 

Gambar 1. Struktur  (a)  amilosa:  α-(1→4)-glukan   dan  (b)  amilopektin: α-

(1→6)-branching points. (Tester et al., 2003). 

 

Pati native merupakan  unit  semikristalin  yang  tersusun  atas  daerah 

kristalin  dan  amorphous.  Bagian  amorfous dapat  lebih  mudah  mengalami 

hidrolisis asam dibandingkan bagian kristalin dalam granula pati (Vasanthan dan 

a 

b 
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Bhatty, 1998). Gambar 2 menyajikan skema perbedaan struktur granula pati  

(semikristalin).  Berdasarkan  gambar  tersebut  terlihat  bahwa  daerah kristalin  

tersusun  lebih  rapat  dibandingkan  dengan  bagian  amorfous  yang lebih renggang. 

 

Gambar 2. Skema  perbedaan  struktur  dari  granula  pati  (Buléon  et  al., 

1998). 

 

Di  industri  makanan,  pati  digunakan sebagai  binding dan  thickening  

agent.  Oleh karena  itu,  karakteristik  pati  seperti  swelling power,  solubility,  

freeze-thaw  stability,  paste clarity, dan  gel strength berperan penting  untuk 

menghasilkan  produk  makanan  berbasis  pati yang berkualitas (Adebowale dan 

Lawal, 2005). 

Menurut Tranggono (1991), proses hidrolisa pati pada dasarnya adalah 

pemutusan rantai polimer pati (C6H10O5) n menjadi unit-unit glukosa atau dekstrosa 

(C6H12O6). Produk-produk hasil hidrolisis pati umumnya dikarakteristikan 

berdasarkan tingkat derajat hidrolisisnya dan dinyatakan dengan nilai DE (Dextrose 

Equivalent) yang didefinisikan sebagai banyaknya total gula pereduksi, dinyatakan 

sebagai dekstrosa dan dihitung sebagai prosentase terhadap total bahan kering.  

Kelemahan lain terjadi degradasi karbohidrat dan rekombinasi produk 

degradasi yang dapat mempengaruhi warna dan rasa. Hidrolisa pati dengan enzim 

dapat mencegah adanya reaksi sampingan karena sifat karena sifat enzim sangat 
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spesifik, sehingga dapat mempertahankan flavour bahan dasar (Judoamidjojo, 

1992). 

Proses konversi dengan asam dalam praktek mempunyai batas DE 55, karena 

di atas nilai ini mempunyai pewarnaan gelap dan rasa pahit. Tergantung dari tipe 

proses yang digunakan serta kondisi reaksinya berbagai macam produk dapat 

diperoleh. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses hidrolisa pati adalah : 

a). Perbandingan Asam dan Pati 

Pada proses dekstrinasi, HCl banyak dipakai karena dapat menghasilkan 

dekstrin berwarna putih serta asam ini sangat aktif dan mudah menguap. Oleh 

karena itu jumlah HCl yang dipakai relative sedikit sehingga tidak perlu penetralan 

pada akhir proses. 

b). Normalitas Asam 

Jika normalitas asam sangat encer maka pencampuran dapat merata, tetapi 

panas yang diperlukan lebih banyak, sebab mulamula panas tersebut dipakai untuk 

menguapkan air sampai keadaan patinya relatif kering, kemudian terjadi proses 

dekstrinasi. 

c). Suhu  

Pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi hidrolisa pati akan mengikuti 

persamaan Arrhenius makin tinggi suhu reaksi, maka kecepatan reaksi hidrolisis 

makin cepat dan warna hasilnya makin gelap. Begitu juga sebaiknya bila suhu 

reaksi rendah waktu yang diperlukan lebih lama dan hasil warnanya lebih terang. 

d). Waktu  

Waktu yang diperlukan untuk proses dekstrinasi tergantung pada suhu reaksi, 

makin lama waktu yang diperlukan hasil berupa dekstrin bertambah banyak. 
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e). Kadar Suspensi Pati  

Pada penggunaan perbandingan pati dan air relative rendah kesetimbangan 

akan bergeser ke kanan dengan baik. Penggunaan air yang berlebih menyebabkan 

biaya penguapan air menjadi tinggi pada waktu pemekatan hasil (S, Yuliatin, 2010). 

2.3 Maltodekstrin  

Maltodekstrin adalah polimer dari glukosa dengan panjang ikatan rata-rata 5-

10 unit glukosa per molekul. Maltodekstrin banyak digunakan dalam industri 

makanan sebagai bahan pengisi. Idealnya, maltodekstrin sedikit berasa dan berbau, 

namun maltodekstrin dengan DE 20 menghasilkan rasa manis (Fullbrook, 1984). 

Menurut Mcdonald (1984) maltodekstrin bersifat kurang higroskopis, kurang 

manis, memiliki kelarutan tinggi dan cenderung tidak membentuk zat warna pada 

reaksi browning.  

Maltodekstrin dan sirup glukosa kering dalam industri pangan banyak 

digunakan sebagai bahan pengisi, mengurangi tingkat kemanisan produk dan 

sebagai bahan campuran yang baik untuk produk-produk tepung. Penggunaanya 

sebagai bahan pengisi dapat mengurangi biaya produksi karena mengurangi 

penggunaan bahan-bahan konsentrat yang memiliki harga relatif tinggi, misalnya 

flavor. Dalam pembuatan tablet, maltodekstrin dapat mensubtitusi laktosa dan 

tepung susu dalam jumlah tertentu.  

Menurut Roper (1996), maltodekstrin dapat digunakan sebagai pengganti 

lemak. Maltodekstrin dengan air akan membentuk gel yang dapat mencair atau larut 

dan menyerupai struktur lemak sehingga cocok untuk mensubtitusi minyak dan 

lemak. Konsistensi, penampakan dan sifat organoleptiknya dapat diterima. 
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Penggunaan maltodekstrin dalam produk pangan juga dapat mengurangi kalori 

lebih dari 70 %.  

Menurut Kennedy et. al., (1995), aplikasi maltodekstrin pada produk pangan 

antara lain pada :  

 Produk roti, misalnya pada cake, muffin dan biskuit, digunakan sebagai 

pengganti gula atau lemak.  

 Makanan beku, karena maltodekstrin memiliki kemampuan mengikat air 

(water holding capacity) dan berat molekul yang relatif rendah, sehingga 

dapat mempertahankan produk tetap beku.  

 Makanan low calory, karena penambahan maltodektrin dalam jumlah yang 

besar tidak akan meningkatkan kemanisan produk seperti halnya gula. 

2.3.1 Syarat Mutu Maltodekstrin 

Mutu maltodekstrin di Indonesia telah ditetapkan oleh Dewan Standarisasi 

Nasional. Standar mutu maltodekstrin sama dengan standar mutu dekstrin pada 

umumnya, kecuali untuk DE maltodekstrin berkisar 19-20. Standar mutu dekstrin 

dikelompokkan lagi menurut bidang aplikasinya, yaitu pangan dan non-pangan. 

Pada Tabel 4 dapat dilihat lebih jelas variabel dan nilai standar mutu dekstrin 

menurut DSN (1992 dan 1989). 

Tabel 2. Variabel dan Nilai Standar Mutu Dekstrin 

Uraian Aplikasi pada Pangan 

Warna 

Warna dengan larutan lugol 

Kehalusan (ayakan 100 mesh) 

Air % b/b 

Abu % b/b 

Serat kasar % b/b 

Bagian yang larut air dingin 

Dekstrosa % 

Putih sampai kekuning-kuningan 

Ungu kecoklatan 

Minimal 90 (lolos) 

Maksimal 11 

Maksimal 0,5 

Maksimal 0,6 

Minimal 97 

Maksimal 5 

Sumber : Departemen Perindustrian (1992 dan 1989) 
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2.4 Dextrose Equivalent (DE) 

Dextrose Equivalent (DE) adalah besaran yang menyatakan nilai total 

pereduksi dari pati atau produk modifikasi pati dalam satuan persen. DE 

berhubungan dengan Derajat Polimerisasi (DP). DP menyatakan jumlah unit 

monomer dalam suatu molekul. Unit monomer dalam pati adalah glukosa sehingga 

maltosa memiliki DP 2 dan DE 50 (Wurzburg, 1989).  

Secara komersial, penggunaan pati termodifikasi dipengaruhi oleh nilai DE. 

Semakin besar nilai DE berarti semakin besar juga persentase pati yang berubah 

menjadi gula pereduksi. Berikut ini adalah Tabel _ jenis pati dan penggunaannya 

berdasarkan perbedaan nilai DE.  

Tabel 3. Macam-Macam Jenis Pati Termodifikasi dan Penggunaanya 

Nama Hasil Hidrolisis Pati Nilai DE Contoh Kegunaan 

Maltodekstrin  

 

 

 

 

 

Thin boiling starch 

Oligosakarida  

2-5 

 

 

5 

9-12 

15-20 

> 20 

Sekitar 50 

Pengganti lemak susu di dalam 

makanan pencuci mulut, yoghurt, 

produk bakeri dan es krim. 

Bahan tambahan margarin. 

Cheescake filling. 

Produk pangan berkalori tinggi. 

Kembang gula, pastiles dan jeli. 

Pemanis. 

Sumber : Jati, 2006.  

2.5 Kentang Goreng 

Kentang, selain dikonsumsi dalam keadaan segar, dewasa ini tidak sedikit 

diolah menjadi berbagai hasil industri makanan jadi atau setengah jadi. 

Pemanfaatan kentang antara lain adalah kentang rebus, kentang kukus, kroket 

kentang, soup kentang, pergedel kentang, chip kentang, dan pati kentang. Selain 

itu, kentang juga dapat dibuat menjadi kentang goreng (french fries). French fries 

merupakan irisan kentang berbentuk stik biasanya sekitar 1 x 1 cm irisan melintang 



14 

 

dengan panjang 6-7 cm yang digoreng dengan metode deep frying pada suhu 180-

200° C sampai matang dan kadar air berkisar 60 persen (Burton, 1989). 

Menurut Lisinka dan Leszczynski (1989), kentang yang memenuhi syarat 

pembuatan french fries adalah kentang yang mengandung 20-22 persen total 

padatan dan 14-16 persen pati. Standar kualitas untuk industri kentang goreng 

(french fries) dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 4. Standar Kualitas untuk Industri Kentang Goreng (French Fries) 

No. Karakteristik Kualitas Standar French Fries 

1 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

a. Ukuran umbi 

 

 

b. Variasi ukuran 

Spesific gravity  

Total bahan padat 

Bentuk umbi 

Uji goreng : tingkatan kerusakan 

Kedalaman mata 

<170g : 20% 

199g-284g : 40% 

>284g : 40% 

- 

1,081 (min 1,079) 

Min 20,5% 

Oval 

- 

Dangkal 

Sumber : PT. Indofood dalam Ameriana (1998) 

Proses pembuatan french fries meliputi pemotongan, blanching dalam air dan 

larutan dextrose, perendaman dalam kalsium klorida (CaCl2) dan terakhir dilakukan 

pengepakan dalam plastik kemudian dibekukan (Susanto dan Saneto, 1994). 

Menurut Smith (1968), proses pengolahan kentang secara umum dalam industri 

makanan meliputi pencucian, pengupasan, trimming, sorting, pengirisan, 

blanching, penggorengan, penghilangan minyak dan pendinginan, pembekuan dan 

pengemasan. 

2.6 Edible Coating 

Edible coating merupakan lapisan tipis yang dilekatkan pada permukaan buah 

atau sayuran. Edible coating sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan 

umur simpan makanan (Anonymous, 2005). Edible coating telah banyak 

diaplikasikan ke dalam produk pangan sebelum penggorengan. Menurut 
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Ghasemzadeh et al. (2008), penggunaan  edible  coating bermanfaat untuk 

melindungi komponen nutrisi pada makanan, khususnya buah dan sayur serta 

memperpanjang daya tahan makanan. Pada awalnya penggunaan edible coating 

diperoleh dari kulit buah dan sayur yang berupa lapisan tipis dari komponen pelapis 

yang dapat melindungi buah dan sayur terhadap hilangnya air, oksigen dan 

komponen lain yang terdapat dalam bahan pangan.  

Menurut Ghasemzadeh et al. (2008) empat keuntungan penggunaan edible 

coating adalah sebagai berikut:  

1.  Cocok untuk produk pangan  

2.  Mengurangi pencemaran lingkungan  

3.  Berpengaruh besar terhadap komponen rasa  

4.  Menambah nilai gizi  

Kemampuan film dan coating yang telah terbukti membatasi transfer uap air 

dari lingkungan, menjadi kunci pada produk gorengan yang lebih renyah. Lebih 

jauh lagi, edible film dan coating berlaku sebagai pengontrol transfer air, oksigen, 

karbondioksida, lipida dan komponen flavor dapat mencegah dan meningkatkan 

umur simpan produk makanan (Utami, 2008). Cara aplikasi tergantung jumlah, 

ukuran, sifat produk, dan hasil yang diinginkan. Bahan dasar pembuatan edible 

film/coating dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu hidrokoloid (protein, 

polisakarida), lemak (asam lemak, wax) serta campuran (hidrokoloid dan lemak).  

Plasticizer didefinisikan sebagai bahan nonvolatil, bertitik didih tinggi yang 

jika ditambahkan pada material lain akan merubah sifat fisik material tersebut. 

Penambahan plasticizer dapat meningkatkan kekuatan intermolekuler, fleksibilitas 

dan menurunkan sifat-sifat penghalangan edible film. Salah satu bahan plasticizer 
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adalah sorbitol. Sorbitol merupakan glukosa tereduksi yang terbentuk karena 

terjadinya oksidasi glukosa. Sorbitol dapat diisolasi dari buah beri dan rumput laut 

merah. Sorbitol diproduksi dalam industri melalui proses hidrogenasi glukosa 

(Lineback dan Inglett, 1982, dalam Wijayanti, 2007). 
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