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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Sukun (Artocarpus altilis) merupakan bahan pangan yang memiliki 

produktifitas tinggi namun pengolahan sukun menjadi produk olahan masih 

kurang. Disisi lain sukun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber 

karbohidrat yang memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat kompleks, 

antioksidan, protein, vitamin dan mineral serta rendah kalori (Vanessa, 2014).  

Pengolahan sukun lebih luas dapat diupayakan dengan mengolah sukun 

menjadi tepung atau pati. Pengolahan sukun menjadi tepung atau pati dirasa 

sangat menguntungkan karena mampu memperpanjang umur simpan, 

meningkatkan nilai fungsional dan dapat diaplikasikan sebagai bahan baku 

produk olahan pangan seperti produk brownies. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Rufi (2016) pengolahan sukun menjadi tepung menghasilkan 

karakteristik tepung dengan rendemen dan derajat putih yang rendah serta 

memiliki aroma sedikit langu. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh 

Mutmainah (2013) menghasilkan tepung sukun dengan karakteristik daya 

kembang (swelling power ) rendah serta sedikit mengikat air. Berdasarkan 

kekurangan pada penelitian sebelumnya maka diperlukan modifikasi tepung 

sukun untuk memperbaiki karakteristik yang kurang dikehendaki tersebut.  

Modifikasi tepung dengan metode fermentasi adalah salah satu metode 

yang digunakan dalam memperbaiki karakteristik tepung. Menurut Kurniawan 

(2017) Mikrobia yang tumbuh menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung 

yang dihasilkan berupa naiknya daya kembang tepung (swelling power), 



2 
 

meningkatkan indeks kelarutan dalam air, meningkatnya derajat putih tepung dan 

menghilangkan aroma langu pada tepung. Mikrobia juga menghasilkan asam 

asam organik, terutama asam laktat yang akan terimbibisi dalam bahan, dan 

ketika bahan tersebut diolah akan dapat menghasilkan aroma dan cita rasa khas 

yang dapat menutupi aroma dan cita rasa sukun yang cenderung tidak 

menyenangkan konsumen. Selama proses fermentasi terjadi kehilangan 

komponen penimbul warna, dan protein yang dapat menyebabkan warna coklat 

ketika pengeringan. Dampaknya adalah warna tepung yang dihasilkan lebih putih 

jika dibandingkan dengan warna tepung sukun biasa. 

Sari buah nanas mengandung nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, 

vitamin, zat besi, kalium, fosfor, enzim bromelin dan beberap gula sederhana 

(Deputi Meristek, 2000). Sari buah nanas akan membantu menyediakan nutrisi dan 

mendukung menciptakan kondisi asam pada media selama fermentasi. Selain itu BAL 

mensekresikan enzim protease yang menghidrolisis protein kompleks menjadi asam amino 

bebas. Enzim bromelin dalam sari buah nanas akan mempercepat penguraian 

proteinsehingga waktu yang dibutuhkan dalam fermentasi lebih singkat (Wulandari, 2008).  

Modifikasi tepung sukun termodifikasi dengan metode fermentasi 

dipengaruhi oleh jenis starter dan lama fermentasi. Untuk mengetahui efektifitas 

proses fermentasi pada tepung sukun termodifikasi kali ini penulis akan mencoba 

memperbaiki karakteristik fisik dan kimia tepung sukun termodifikasi dengan 

perlakuan jenis starter (BAL, ragi tape, ragi tempe) serta perlakuan lama 

fermentasi (12, 24 dan 36 jam). Perlakuan yang diberikan akan diidentifikasi 

karakter fisik dan kimianya serta efektifitas pengaplikasian produk sebagai 

pengganti tepung terigu pada produk brownies.  
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1.2.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi antara jenis starter dan lama fermentasi terhadap

karakter fisik dan kimia tepung sukun termodifikasi

2. Mengetahui pengaruh jenis starter terhadap karakter fisik dan kimia tepung

sukun termodifikasi

3. Mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap karakter fisik dan kimia

tepung sukun termodifikasi

4. Mengetahui pengaruh substitusi tepung sukun termodifikasi terhadap

karakter organoleptik brownies

1.3. Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini mempunyai hipotesis yaitu sebagai berikut: 

1. Terdapat interaksi antara jenis starter dan lama fermentasi terhadap karakter

fisik dan kimia tepung sukun termodifikasi

2. Terdapat pengaruh jenis starter terhadap karakter fisik dan kimia tepung

sukun termodifikasi

3. Terdapat pengaruh lama fermentasi terhadap karakter fisik dan kimia tepung

sukun termodifikasi

4. Terdapat pengaruh substitusi tepung sukun termodifikasi terhadap karakter

organoleptik brownies.




