
 
 

4 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sukun (Artocarpus altilis) 

Tanaman sukun termasuk dalam  family Moraceae, genus Artocarpus, dan 

spesies Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg. Tekstur sukun yang menyerupai 

roti (berdaging tebal dan lunak), makadalam bahasa Inggris bread fruit. Tanaman 

sukun ini terdiri dari 50 spesiestanaman berkayu yang tumbuh di daerah panasdan 

lembab dikawasan AsiaTenggara dan kepulauan Pasifik. Beberapa spesies lokal 

mempunyai nilaikomersial tinggi dari jenis kayu yang dihasilkannya. Sedangkan 

sukun, nangka dan cempedak ditanam untuk diambil buahnya (Apriyanto, 2000). 

Sukun tergolong tanaman tropik sejati, tumbuh paling baik di dataran 

rendah yang panas. Tanaman ini tumbuh baik di daerah basah, tetapi juga dapat 

tumbuh di daerah yang sangat kering asalkan ada air tanah dan aerasi tanah yang 

cukup. Sukun bahkan dapat tumbuh baik di pulau karang dan di pantai. Di musim 

kering, di saat tanaman lain tidak dapat atau merosot produksinya, justru sukun 

dapat tumbuh dan berbuah dengan lebat (Koswara, 2009). Menurut Anonim 

(2010), kedudukan taksonomi tanaman sukun adalah sebagai berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Filum : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Bangsa : Rosales 

Keluarga : Moraceae 

Suku : Artocarpus 

Spesies : Artocarpus 
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Gambar 1. Pohon Sukun (Anonim, 2010) 

Pohon sukun merupakan tanaman tropis yang mudah tumbuh di seluruh 

wilayah Indonesia. Pohon sukun akan mulai berbuah pada usia lima sampai tujuh 

tahun. Sukun memiliki Produktivitas yang cukup tinggi dimana pada umur 5 sampai 

6 tahun dapat diperoleh sukun sebanyak 400 buah tiap tahun, di atas umur tersebut 

buah yang dihasilkan akan lebih banyak. Sukun dapat dipanen dua kali dalam satu 

tahun, biasanya masa panen sukun pada bulan Januari - Februari dan Juli- Agustus. 

Pohon sukun merupakan tanaman yang cukup kuat karena jarang terserang hama. 

Sukun merupakan tanaman tahunan yang tumbuh baik pada lahan kering (daratan), 

dengan tinggi pohon dapat mencapai 10 m atau lebih dan mempunyai cabang-cabang 

yang melebar ke samping dengan tajuk sekitar 5 meter. Pohon sukun membentuk 

percabangan mulai dari ketinggian sekitar 1,5 meter dari tanah. Daunnya berbentuk 

oval panjang dengan belahan daun simetris yang ditunjang dengan tulang daun yang 

menyirip simetris pula. Panjang daun dapat mencapai 60 cm dan lebar 45 cm. Ujung 

daun meruncing, tepi daun bercangap menyirip, kadang-kadang siripnya bercabang. 

Permukaan daun bagian atas halus dan berwarna hijau mengkilap sedangkan bagian 

bawah kasar berbulu dan berwarna kusam (Direktorat Jendral Bina Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Pertanian, 2003). 
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Gambar 2. Buah Sukun (Anonim, 2010) 

Buah sukun berbentuk bulat atau agak lonjong dengan diameter kurang 

lebih 25 cm. Warna kulit buah hijau muda sampai kekuning-kuningan. Ketebalan 

kulit antara 1-2 mm. Buah muda berkulit kasar dan buah tua berkulit halus. 

Daging buah berwarna putih agak krem, teksturnya kompak dan berserat halus. 

Rasanya agak manis dan memiliki aroma yang spesifik. Tangkai buah sekitar 5 

cm. Berat buah sukun dapat mencapat 1 kg per buah (Direktorat Jendral Bina 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2003).  

 

Gambar 3. Buah Sukun Tampak dalam (Anonim, 2010) 

Buah sukun mempunyai kompsisi gizi yang relatif tinggi. Dalam 100 gram 

berat basah sukun mengandung karbohidrat 35,5%, protein 0,1%, lemak 0,2%, 

abu 1,21%, fosfor 35,5%, protein 0,1%, lemak 0,2%, abu 1,21%, fosfor 0,048%, 

kalsium 0,21%, besi 0,0026%, kadar air 61,8% dan serat atau fiber 2%. Buah 
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sukun berbentuk hampir bulat atau bulat panjang. Buah sukun yang telah dimasak 

cukup bagus sebagai sumber vitamin A, B komplek dan vitamin C (Makmur dkk., 

1999). 

Sukun sebagai salah satu buah dengan kandungan karbohidrat tinggi, 

memiliki banyak kelebihan. Kandungan phospor yang tinggi dapat 

menjadi buah alternatif untuk meningkatkan gizi masyarakat karena phospor 

memiliki peranan penting dalam pembentukan komponen sel yang esensial, 

berperan dalam pelepasan energi, karbohidrat dan lemak serta mempertahankan 

keseimbangan cairan tubuh (Fatmawati, 2012). Komposisi kandungan gizi pada 

buah sukun per 100 g buah dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kandungan Gizi Buah Sukun Per 100 g 

Zat Gizi per 100g Buah sukun muda Buah sukun tua 

Energi (kalori) 46  108 

Air (g)                87,1       99,3 

Protein (g)      2,0         1,3 

Lemak (g)      0,7         0,3  

Karbohidrat (g)      9,2        28,2 

Serat (g)      2,2       - 

Abu (g)      1,0         0,9 

Kalsium (mg)                59    21 

Fosfor (mg)                46                   59 

Besi (mg)                   -         0,4 

Vitamin B1 (mg)       0,12         0,1 

Vitamin B2 (mg)       0,06           0,06 

Vitamin C  (mg)                21                    17 

Sumber: Triyono dalam shabella, 2002 

Buah sukun memiliki prospek yang sangat baik sebagai bahan pangan 

pengganti beras. Buah sukun mengandung mineral dan vitamin yang lebih tinggi 

dari beras tetapi nilai kalorinya rendah, sehingga dapat digunakan untuk makanan 
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diet rendah kalori.Tepung sukun juga merupakan bahan pangan yang mempunyai 

indeks glikemik (IG) yang rendah yaitu 59. Angka tersebut lebih rendah 

dibanding beras yaitu sebesar 96, sehingga membantu mengendalikan kadar gula 

darah pada tingkat yang aman. Hal ini karena adanya aktivitas hipoglikemik 

antara lain : alkaloid, glikosida, polisakarida, terpenoid, peptidoglikan, asam-asam 

amino dan ion anorganik (Shabella, 2012). 

 

2.2. Tepung Sukun 

Tepung sukun merupakan produk awetan buah sukun yang pada dasarnya 

diperoleh dengan mengurangi kadar air. Mengurangi kadar air dalam sukun dapat 

dilakukan dengan pengeringan dan menghaluskannya menjadi bentuk butir-butir. 

Tepung sukun merupakan salah satu cara alternatif untuk memperpanjang masa 

simpan buah sukun. Tepung sukun dapat diaplikasikan kedalam pembuatan kue-

kue basah maupun kering. Produk tepung sukun dapat dibuat secara langsung dari 

buahnya yang diparut dan dikeringkan, ataupun dari gaplek sukun yang digiling 

halus. Dalam tepung sukun, masih terbawa ampas daging buahnya sehingga 

tingkat kehalusan yang dicapai adalah 80 mesh (Suprapti, 2002).  

Tingkat ketuaan buah menentukan rendemen tepung, makin tua buah 

makin tinggi kandungan tepung. Derajat putih tepung sukun berkisar antara 50-

70%. Buah dengan tingkat ketuaan optimal tua menghasilkan tepung paling putih. 

Jika buah kurang tua, tepung yang dihasilkan berwarna kecoklatan karena sukun 

muda banyak mengandung getah dan senyawa polifenol. Tepung sukun pada 100 

g. mengandung kadar air antara 2-6%, protein 3,6 g, lemak 0,8 g, dan karbohidrat 
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78,9 g, vitamin B20,17 mg, vitamin B10,34 mg, vitamin C 47,6 mg, kalsium 58,8 

mg, fosfor 165,2 mg dan zat besi 1,1 mg (Shabella, 2012). Sementara dalam 

tepung sukun terkandung unsur gizi yang masih cukup tinggi unsur gizi tepung 

sukun tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Unsur Gizi Tepung Sukun 

Zat Gizi  Jumlah 

Karbohidrat (g) 78,90 

Lemak (g)              2,72 

Protein (g) 3,60 

Vitamin B1 (mg)      0,34 

Vitamin B2 (mg)      0,17  

Vitamin C (mg) 47,60 

Kalsium (mg) 58,80 

Fosfor (mg) 165,20 

Zat besi (mg) 1,10 

Sumber: Suprapti, 2002 

Menurut Sutardi dan Supriyanto (1996), sifat tepung sukun mencerminkan 

perilaku tepung sukun dalam kaitannya dengan kesesuaiannya untuk diolah 

menjadi berbagai produk olahan makanan kecil. Beberapa sifat tepung sukun 

yang penting adalah kapasitas hidrasi tepung sukun sekitar 290%, lebih besar 

dibandingkan dengan kapasitas hidrasi tepung terigu yaitu: 191,55%. Kapasitas 

hidrasi yang tinggi disebabkan adanya kandungan kadar pati, kadar amilosa dan 

amilopektin. Bentuk dan ukuran granula pati sebagai sifat mikroskopis hidrasi 

tepung sukun dan warna. Kapasitas hidrasi menunjukkan jumlah air yang dapat 

diserap oleh tepung. Sifat demikian memberikan pengaruh yang besar terhadap 

sifat adonan yang terbentuk. 
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Berdasarkan kadar karbohidrat yang cukup tinggi (27,12%) pada buah 

sukun berpeluang diolah menjadi tepung. Pemanfaatan tepung sukun menjadi 

makanan olahan dapat mensubtitusi penggunaan tepung terigu 50%  

hingga 100% tergantung dari jenis produknya. Sedangkan kandungan kadar 

protein sukun adalah 4,72%. Jika dibandingkan dengan kadar protein tepung 

terigu, maka kandungan protein tepung sukun jauh lebih rendah dibandingkan 

tepung terigu. Dengan demikian semakin rendah pula kandungan protein glutenin 

dan gliadin yang terdapat pada tepung sukun. Kadar kandungan gluten yang 

rendah menyebabkan kemampuan pengembangan adonan kue yang rendah. 

(Widowati dkk., 2002) 

Kendala dalam pembuatan tepung sukun ialah terjadinya warna coklat saat 

diproses menjadi tepung. Cara yang biasa dilakukan adalah merendam buah 

sukun yang telah dikupas dalam air bersih, lalu dilakukan pengukusan dengan 

tujuan untuk menonaktifkan enzim yang menyebabkan terjadinya reaksi 

pencoklatan pada tepung. Lama pengukusan tergantung dari banyaknya bahan 

yang digunakan, berkisar antar 10-20 menit. Tingkat ketuaan buah juga sangat 

berperan terhadap warna tepung yang dihasilkan. Buah yang muda menghasilkan 

tepung sukun berwarna putih kecoklatan. Semakin tua buah sukun maka semakin 

putih warna tepung yang akan dihasilkan. Buah sukun yang baik diolah adalah 

buah mengkal yang dipanen 10 hari sebelum tingkat ketuaan optimum. Selain 

terjadinya pencoklatan pada tepung, aroma khas dari sukun juga tidak dapat 

hilang,inilah yang membedakan tepung sukun dengan tepung terigu (Widowati  

dkk., 2002). 
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Gambar 4. Tepung Sukun (Dokumentasi pribadi) 

 

2.3. Tepung/Pati Modifikasi 

Pati termodifikasi adalah pati yang gugus hidroksilnya telah diubah lewat 

suatu reaksi kimia atau dengan mengganggu struktur asalnya. Pati diberi 

perlakuan tertentu dengan tujuan menghasilkan sifat yang lebih baik untuk 

memperbaiki sifat sebelumnya atau untuk merubah beberapa sifat sebelumnya 

atau sifat lainnya. Perlakuan ini dapat mencakup penggunaan panas, asam, alkali, 

zat pengoksidasi atau bahan kimia lainnya yang akan menghasilkan gugus kimia 

baru atau perubahan bentuk, ukuran serta struktur molekul pati. Pati dapat 

dimodifikasi melalui cara hidrolisis, oksidasi, cross-linking atau cross bonding 

dan subtitusi (Koswara, 2009). 

Pada prinsipnya metode modifikasi tepung yang dilakukan yaitu dengan 

cara memodifikasi kandungan pati yang terkandung dalam tepung. Modifikasi 

secara kimia dilakukan dengan penambahan asam sitrat yang bertujuan untuk 

menggantikan gugus hidroksil (OH-) pati dengan gugus karboksil dari asam 

sitrat. Dengan adanya distribusi gugus karboksil yang menggantikan gugus OH- 

maka akan mengurangi kekuatan hidrogen di antara pati dan menyebabkan 
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granula pati menjadi lebih mengembang (banyak menahan air), mudah larut 

dalam air (Varavinit, 2008 dalam Teja dkk, 2008). 

Modifikasi secara fermentasi dilakukan dengan penambahan ragi tape 

berupa mikroba Saccharomyces Cerevisiae, Bakteri Asam Laktat dan beberapa 

jenis starter lain yang mampu mengubah karbohidrat. Menurut BBPP (Balai Besar 

Pelatihan Pertanian), (2015) Pada prinsip memodifikasi sel ubi kayu secara 

fermentasi. Mikrobia yang tumbuh menyebabkan perubahan karakteristik dari 

tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, kemampuan gelatinisasi, daya 

rehidrasi, naiknya daya kembang tepung dan kemudahan melarut. Mikroba 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 ubi kayu yang 

cenderung tidak menyenangkan konsumen. Selama proses fermentasi terjadi 

kenghilangan 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 ubi kayu biasa. 

Sifat-sifat penting yang diinginkan dari pati termodifikasi (yang tidak 

dimiliki oleh pati alam) diantaranya adalah: kecerahannya lebih tinggi (pati lebih 

putih), retrogradasi yang rendah, kekentalannya lebih rendah, gel yang terbentuk 

lebih jernih, tekstur gel yang dibentuk lebih lembek, kekuatan regang yang 

rendah, granula pati lebih mudah pecah, waktu dan suhu gelatinisasi yang lebih 

tinggi, serta waktu dan suhu granula pati untuk pecah lebih rendah.(Koswara, 

2009). 
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Kandungan karbohidrat,mineral dan vitamin tepung sukun cukup tinggi. 

Setiap 100 g buah sukun mengandung karbohidrat 27,12 g, kalsium 17 mg, 

vitamin C 29 mg, kalium 490 mg dan nilai energi 103 kalori. Mineral dan vitamin 

buah sukun lebih lengkap tetapi nilai kalorinya rendah jika dibandingkan dengan 

beras sehingga dapat digunakan untuk makanan diet (Suyantidkk,2003) 

Menurut Djafar dan Rahayu (2005), rendemen sawut dan tepung Sukun 

Bangkok rata-rata lebih tinggi (21,77% dan 20,40%) dibanding Sukun Lokal 

ratarata (19,16% dan 17,78%). Derajat putih tepung Sukun Bangkok lebih tinggi 

(72,50) dibanding Sukun Lokal (67,50). Kandungan protein Sukun Bangkok juga 

lebih besar (5,56%) dari pada Sukun Lokal. 

Berdasarkan hasil penelitian Fajriyatul Mutmainah (2013) menyatakan 

bahwa dalam pembuatan tepung sukun termodifikasi penambahan larutan asam 

asetat dibuat sesuai dengan konsentrasi yang bervariasi yaitu sebesar (0,05%; 

0,1% dan 0,15% (v/v)) hingga 375 ml larutan, dengan lama perendaman 30 menit, 

60 menit dan 90 menit. Sehingga didapat Peningkatan konsentrasi asam asetat 

akan berpengaruh nyata terhadap peningkatan viskositas, derajat putih, kadar air 

dan gula reduksi namun tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan swelling 

power tepung sukun termodifikasi. Selain itu Peningkatan lama waktu 

perendaman akan berpengaruh nyata terhadap peningkatan viskositas, derajat 

putih, swelling power, kadar air dan gula reduksi tepung sukun termodifikasi 

(Teja dkk., 2008). 

Berdasarkan penelitian Nusa (2012) menyatakan bahwa dalam pembuatan 

tepung mocaf melalui penambahan starter dan lama fermentasi dibuat konsentrasi 
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bervariasi yaitu sebesar ( 10%, 15%, 20%, dan 25%), dengan lama fermentasi (10 

jam, 20 jam, 30 jam, dan 40 jam). 

Menurut Mukhamad Ryan Akbar (2014) menyatakan bahwa pengaruh lama 

perendaman dan fermentasi ragi tape terhadap karakteristik tepung jagung dibuat 

sesuai waktu yang bervariasi yaitu 12 jam, 24 jam dan 36 jam. Sehingga didapat 

Perlakuan terbaik diperoleh dari kombinasi perlakuan lama perendaman natrium 

metabisulfit 36 jam dan lama fermentasi ragi tape 12 jam, yang memiliki nilai kadar 

air 7.11%, kadar pati 72.17%, kadar protein 9.81%, kadar amilosa 24.03%, rendemen 

78.29%, kecerahan 57.38, daya serap uap air 6.02%, swelling power 8.69 g/g. 

Berdasarkan penelitian Widya (2015) menyatakan bahwa pembuatan 

tepung sukun modifikasi dengan modifikasi Annealing dilakukan dengan lama 

Annealing bervariasi yaitu 6 jam, 12 jam dan 18 jam, serta suhu Annealing 27oC 

dan 40oC. Sehingga didapat Kombinasi perlakuan terbaik pada 18 jam suhu 40oC 

dengan karakteristik kadar air 9,12%, pH 4,40, kadar pati 55,09%, kadar amilosa 

29,18%, swelling power 10,34%, kelarutan 20,90%, viskositas panas 14,33 Cps. 

Menurut Winarno (2004), Pati terdiri atas dua fraksi yang dapat dipisahkan 

oleh air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut 

amilopektin. Amilosa maupun amilopektin disusun -D-glukosa yang berikatansatu 

sama lain melalui ikatanoleh monomer glikosidik. Perbedaan antara amilosa dan 

amilopektin terletak pada pembentukan percabangan pada struktur linearnya, 

ukuran derajat polimerisasi, ukuran molekul dan pengaturan posisi pada granula 

pati. Amilosa dan amilopektin berperan dalam menentukan karakteristik fisik, 

kimia dan fungsional pati (Parker, 2003). 
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2.3.1. Amilosa 

Amilosa merupakan polimer lurus dari D-glukosa yang dihubungkan oleh -

1,4-glikosidik dengan struktur cincin piranosa. Berat molekulikatan  amilosa 

berkisar antara 105-106 dengan derajat polimerisasi yang mencapai kisaran 500 –

6000. Banyaknya gugus hidroksil yang terdapat dalam senyawa polimer glukosa 

tersebut menyebabkan amilosa bersifat hidrofilik. Struktur ini mendasari 

terjadinyainteraksi iodamilosa membentuk warna biru. Dalam masakan, 

amilosamemberikan efek keras bagi pati (Joung, 2005) Struktur molekul amilosa 

dapatdilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 5. Struktur Linear Amilosa (Chaplin,2006) 

2.3.2.Amilopektin 

Sedangkan amilopektin adalah polimer berantai cabang dengan ikatan α- 

(1,4)-glikosidik dan ikatan α-(1,6)-glikosidik di tempat percabangannya. Setiap 

cabang terdiri atas 25 - 30 unit D-glukosa . Selain perbedaan struktur, panjang 

rantai polimer, dan jenis ikatannya, amilosa dan amilopektin mempunyai 

perbedaan dalam hal penerimaan terhadap iodin. Amilosa akan membentuk 

kompleks berwarna biru sedangkan amilopektin membentuk kompleks berwarna 

ungu-coklat bila ditambah dengan iodine (Joung, 2005). 
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Gambar 6. Struktur Linear Amilopektin (Chaplin,2006) 

 

2.3.3. Prinsip Dasar Modifikasi Pati 

 Menurut Koswara (2006) prinsip dasar untuk memperoleh produk pati 

termodifikasi, diantaranya: 

a. Diperoleh dengan cara mengasamkan suspensi pati pada pH tertentu dan 

memanaskannya pada suhu tertentu sampai diperoleh derajat konversi atau 

modifikasi yang diinginkan. Pengaruh dari pH dan suhu sehingga 

menyebabkan sebagian pati terhidrolisis menjadi dekstrin maka dihasilkan 

pati dengan viskositas yang rendah. 

b. Pati teroksidasi, diperoleh dengan cara mengoksidasi pati dengan senyawa 

senyawa pengoksidasi (oksidan) dengan bantuan katalis yang umumnya 

adalah logam berat atau garam dari logam berat yang dilakukan pada pH 

tertentu, suhu dan waktu reaksi yang sesuai. 

c. Pregelatinisasi pati, pati ini diperoleh dengan cara memasak pati pada suhu 

pemasakan, kemudian mengeringkannya dengan menggunakan rol-rol (drum 

drying). Pregelatinisa pati mempunyai sifatumum yaitu terdispersi dalam air 

dingin.  
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d. Pati ikatan silang dimana pati ini diperoleh dengan cara perlakuan kimia yaitu 

dengan penambahan “cross-lingking agent” yang dapat menyebabkan 

terbentuknya ikatan-ikatan (jembatan) baru antar molekul di dalam pati itu 

sendiri atau diantara molekul pati yang satu dengan molekul pati yang lain. 

e. Pati enzimatis, menghasilkan dekstrin yang dibuat dari pati melalui proses 

enzimatik atau proses asam yang disertai perlakuan pemanasan. Sifat-sifat 

yang penting dari dekstrin ialah viskositas menurun,kelarutan dalam air dingin 

meningkat dan kadar gula menurun.  

f. Pati Fermentasi, pada dasarnya merupakan pendayagunaan mikroorganisme 

yang aktif secara biologis. Kondisi lingkungan yang diperlukan bagi 

pertumbuhan mikroorganisme yaitu suhu, udara (oksigen), kelembaban, 

garam, asam. Selain itu waktu fermentasi, fermentasi biasanya memerlukan 

waktu lama. (Afrianti, 2013) 

 

2.3.4. Modifikasi Tepung Secara Fermentasi 

Modifikasi tepung dengan metode fermentasi adalah salah satu metode 

yang digunakan dalam memperbaiki karakteristik tepung. Tujuan modifikasi 

tepung sukun dengan metode fermentasi adalah memperbaiki warna tepung 

menjadi lebih cerah, meningkatkan derajat putih tepung, meningkatkan rendemen, 

memperbaiki aroma tepung, memudahkan tepung dalam larut kedalam air serta 

meningkatkan daya kembang tepung (Kurniawan, 2017). 

Mekanisme terjadinya perubahan karakteristik fisik dan kimia tepung ini 

dikarenakan mikrobia yang tumbuh menyebabkan perubahan karakteristik dari 
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tepung yang dihasilkan berupa naiknya daya kembang tepung (swelling power), 

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 (Nasiti dkk., 2008) 

Adanya fermentasi dengan starter dapat menghambat reaksi  pencoklatan 

enzimatis yang disebabkan oleh enzim fenolase yang terkandung dalam buah 

sukun. Salah satu faktor yang dapat menghambat aktivitas enzim yaitu pH. Setiap 

enzim memiliki pH optimal tertentu. pH optimal enzim fenolase yaitu 6,5 

(Winarno, 1983). Melalui proses fermentasi terjadi aktivitas mikroorganisme yang 

menghasilkan asam-asam organik sehingga bisa menghambat aktivitas enzim 

fenolase penyebab kecoklatan pada tepung. Hasilnya tepung yang dihasilkan 

memiliki warna yang lebih cerah dan meningkatkan nilai derajat tepung 

(Kurniawan, 2017). 

 Starter yang merombak dinding sel pati melalui fermentasi menghasilkan 

enzim amilase ekstraselular. Enzim ekstraseluler yang dihasilkan dihasilkan oleh 

starter digunakan untuk merombak pati  menjadi senyawa-senyawa sederhana 

sebagai energi untuk aktivitas dan pertumbuhan. Enzim amilase ekstraselular ini 
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memecah ikatan polimer pati menjadi lebih pendek yaitu oligosakarida atau 

molekul gula sederhana. Adanya proses pendegradasian tersebut mengakibatkan 

rongga menjadi porous setelah pengeringan sehingga penyerapan air semakin 

banyak. Hasilnya granula pati semakin membengkak dan mengembang sehingga 

swelling power naik. Semakin lama waktu fermentasi granula pati semakin 

membengkak dan nilai swelling power naik (Kusumaningrum, 2004). 

 Aktivitas mikroorganisme pada proses fermentasi menyebabkan mikrobia 

yang tumbuh mampu menghasilkan enzim amilase untuk menghidrolisis amilum 

dan memecah ikatan polimer pati menjadi lebih pendek sehingga pati akan mudah 

berinteraksi dengan air. Pada saat fermentasi terjadi degradasi pati oleh aktivitas 

mikroba menjadi gula-gula sederhana sehingga gula sederhana ini lebih mudah 

berinteraksi dengan air. Hasilnya Granula pati menjadi lebih mudah mengikat air 

dan juga mudah melepaskan amilosanya kedalam media pendispersinya (Syamsir, 

2009). 

Fermentasi berdasarkan hasil akhirnya dapat dibedakan menjadi : 

1. Fermentasi Alkohol 

       Fermentasi alkohol merupakan fermentasi yang menggunakan mikroba 

renik seperti ragi yang mengoksidasi glukosa sehingga menghasilkan etanol dan 

CO2. Jalur metabolisme proses ini sama dengan glikolisis sampai dengan 

terbentuknya piruvat. Dua tahap reaksi enzim berikutnya adalah reaksi perubahan 

asam piruvat menjadi asetaldehida, dan reaksi reduksi asetaldehida menjadi 

alkohol. Dalam reaksi pertama piruvat didekarboksilasi diubah menjadi 

asetaldehida dan CO2 oleh piruvat dekarboksilase, suatu enzim yang tidak terdapat 
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dalam hewan.Reaksi dekarboksilase ini merupakan reaksi yang tak reversible, 

membutuhkan ion Mg
2+

 dan koenzim tiamin pirofosfat. Reaksi berlangsung 

melalui beberapa senyawa antara yang terikat secara kovalen pada 

koenzim.Dalam reaksi terakhir, asetaldehida direduksi oleh NADH dengan enzim 

alkohol dehidrogenase, menghasilkan etanol. Dengan demikian etanol dan CO2 

merupakan hasil akhir fermentasi alkohol, dan jumlah energi yang dihasilkansama 

dengan glikolisis anaerob, yaitu 2 ATP (Fardiaz, 1988).    

2. Fermentasi Asam Laktat 

     Fermentasi asam laktat banyak dilakukan oleh fungi dan bakteri tertentu  

yang digunakan dalam industri susu untuk membuat keju dan yoghurt. Dalam 

fermentasi asam laktat, piruvat direduksi langsung oleh NADH untuk membentuk 

laktat sebagai produk limbahnya, tanpa melepaskan CO2 (Fardiaz, 1988). 

 

2.4. Nanas (Ananas comosus) 

Nanas (Ananas comosus L. Merr) merupakan tanaman buah yang berasal 

dari Amerika tropis yaitu Brazil, Argentina dan Peru. Tanaman nenas telah 

tersebar ke seluruh penjuru dunia, terutama di sekitar daerah khatulistiwa yaitu 

antara 25 ºLU dan 25 ºLS. Di Indonesia tanaman nenas sangat terkenal dan 

banyak dibudidayakan di tegalan dari dataran rendah sampai ke dataran tinggi. 

Daerah penghasil nenas di Indonesia yang terkenal adalah Subang, Bogor, Riau, 

Palembang dan Blitar (Rahmat dan Fitri, 2007). Menurut Surtiningsih 

(2008).Berikut klasifikasi tanaman nanas: 
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Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Kelas  : Angiospermae 

Ordo  : Bromeliales 

Famili  : Bromiliaceae 

Genus  : Ananas 

Spesies  : comosus 

Tanaman nanas yang berusia satu sampai dua tahun, tingginya 50- 150 cm, 

mempunyai tunas yang merayap pada bagian pangkalnya. Daun berkumpul dalam 

roset akar, dimana bagian pangkalnya melebar menjadi pelepah. Daun berbentuk 

seperti pedang, tebal dan liat, dengan panjang 80-120 cm dan lebar 2-6 cm, 

ujungnya lancip menyerupai duri, berwarna hijau atau hijau kemerahan. Buahnya 

berbentuk bulat panjang, berdaging, dan berwarna hijau, jika masak warnanya 

menjadi kuning, rasanya asam sampai manis (Dalimartha, S, 2001). 

 

Gambar 7. Tanaman Nanas (Dokumentasi pribadi) 

Buah nanas (Ananas comosus L. Merr) merupakan salah satu jenis buah 

yang mempunyai penyebaran yang merata di Indonesia. Selain dikonsumsi 

sebagai buah segar, nanas juga banyak digunakan sebagai bahan baku industri 
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pertanian. Dari berbagai macam pengolahan nanas seperti selai, manisan, sirup, 

dan lain-lain. Buah nanas (Ananas comosus) mengandung air dan serat yang 

tinggi seperti, homoselulosa 67 %, selulosa 38-48 %, alpa selulosa 31%, 

lignin17%, serta pentosa 26 %. Daun nanas (Ananas comosus) memiliki 

kandungan kalsium oksalat, pectic substances, dan enzim bromelin (Nuraini, 

2014). 

 Nanas memiliki kandungan nutrisi rendah seperti klori, sehingga tidak 

perlu khawatir berapa banyak buah nanas yang dikonsumsi. Nanas memiliki 

Kandungan karbohidrat termasuk didalamnya terdapat gula yang dapat 

meningkatkan kadar gula darah. Nanas memiliki kandungan air dan serat yang 

tinggi, yang dapat membersihkan permukaan mulut dan dapat bekerja sebagai 

sistem pencernaan (Nugraheni, 2016). 

Mengingat kandungan karbohidrat dan gula yang cukup tinggi tersebut 

maka nanas memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan 

bahan kimia, salah satunya etanol melalui proses fermentasi. Setyawati dan 

Rahman (2010), melakukan penelitian bioetanol dari kulit nanas dengan variasi 

massa Saccharomyces cereviceae dan waktu fermentasi, menggunakan fermentasi 

dalam medium cair. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kadar etanol tertinggi 

sebesar 3,96% pada penambahan 30 gram Saccharomyces cerevisiae dan waktu 

fermentasi 10 hari. Dalam fermentasi  penambahan sari nanas buah nanas 

berfungsi dalam membantu menyediakan nutrisi dan mendukung menciptakan 

kondisi asam pada media selama fermentasi. Selain itu Bakteri Asam Laktat 

(BAL) mensekresi enzim protease yang menghidrolisis protein kompleks menjadi 
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asam amino bebas. Dengan adanya enzim bromelin dalam kulit buah nanas akan 

mempercepat penguraian protein sehingga waktu yang dibutuhkan dalam 

fermentasi lebih singkat (Wulandari, 2008). Hasil penelitian Prisma, dkk (2011) 

menunjukkan bahwa air perasan kulit nanas sebanyak 150 ml dapat mempercepat 

proses fermentasi dalam pembuatan tempe. Selain kadar protein, kadar pati juga 

menentukan kualitas dari tepung modifikasi.  

 

2.5.Bakteri Lactobacillus plantarum 

Bakteri Asam laktat (BAL) yaitu kelompok bakteri gram positif, katalase 

negatif yang dapat memproduksi asam laktat dengan cara memfermentasi 

karbohidrat, selnya berbentuk kokus, tersusun berpasangan atau berbentuk rantai, 

tidak bergerak, tidak berspora, anaerob fakultatif, bersifat non motil dan mesofil 

(Ray, 2004). Bakteri asam laktat yang menghasilkan dua molekul asam laktat dari 

fermentasi glukosa termasuk didalam kelompok bakteri asam laktat bersifat 

homofermentatif, sedangkan bakteri asam laktat yang menghasilkan satu molekul 

asam laktat dan satu molekul etanol serta satu molekul karbon dioksida dikenal 

dalam kelompok bakteri asam laktat bersifatheterofermentatif (Reddy dkk., 2008). 

BAL yang memiliki kemampuan memanfaatkan pati sebagai substrat 

dikenal sebagai BAL penghasil amilase (Moradi dkk., 2014). Enzim alfa amylase 

(EC 3.2.1.1) adalah enzim yang menghidrolisis ikatan linier  α-1,4 glikosidik pada 

amilosa secara acak sehingga menghasilkan campuran dekstrin, maltosa, dan 

glukosa (Alariya dkk., 2013). Beberapa jenis BAL seperti Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillusmanihotivorans, Lactobacillus 



24 

 

 
 

amylophillus, Lactobacillus amylovorus, Lactobacillus amilolyticus, Leuconostoc 

cellobiosus, Lactobacillus acidophillus, Leuconostoc sp., Streptococcus bovis, dan 

Streptococcusmacedonicus telah dilaporkan mampu menghasilkan enzim amilase 

untukmendegradasi pati (Moradi dkk., 2014).  

Bakteri Lactobacillus plantarum adalah bakteri asam laktat dari famili 

Lactobacilliceae dan genus Lactobacillus. Bakteri ini bersifat Gram positif, non 

motil, dan berukuran 0,6-0,8 μm x 1,2-6,0 μm. Bakteri ini memiliki sifat 

antagonis terhadap mikroorganisme penyebab kerusakan makanan seperti 

Staphylococcus aureus, Salmonella, dan Gram negatif. Lactobacillus plantarum 

bersifat toleran terhadap garam, memproduksi asam dengan cepat dan memiliki 

pH ultimat 5,3 hingga 5,6 (Reddy dkk., 2008) 

 

Gambar 8. Lactobacillus plantarum (Moradi dkk., 2014) 

Lactobacillus plantarum merupakan jenis bakteri yang bersifat proteolitik 

yang dapat mengurai senyawa protein menjadi senyawa yang lebih sederhana 

untuk memperoleh nutrisi bagi pertumbuhan bakteri. Selama fermentasi, 

Lactobacillusplantarum tumbuh menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik 

yang dapat menghancurkan dinding sel bahan makanan sehingga terjadi liberasi 

granula pati. Lactobacillus. plantarum tersebut akan menghasilkan enzim-enzim 
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yang menghidrolisis patimenjadi gula dan selanjutnya mengubah menjadi asam-

asam organik, terutama asam laktat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan 

karakteristik yang dihasilkan selama proses fermentasi. Pertumbuhan 

Lactobacillus plantarum dapat menghambat kontaminasi dari mikrooganisme 

patogen dan penghasil racun karena kemampuannya menghasilkan asam laktat 

dan menurunkan pH substrat,selain itu BAL dapat menghasilkan hidrogen 

peroksida yang dapat berfungsi sebagai antibakteri (Suriawiria, 1993). 

Zuraida (2010) mengatakan bahwa Lactobacillus plantarum tergolong 

bakteri asam laktat homofermentatif yang tumbuh pada suhu 15 - 37 ºC, masih 

dapat tumbuh pada pH 3.0-4.6, dengan ciri-ciri sel berbentuk batang pendek, 

warna koloni putih susu sampai abu-abu, serta mempunyai viabilitas tinggi untuk 

digunakan sebagai starter. Bakteri Lactobacillus plantarum adalahsalah satu 

spesies bakteri dalam genus Lactobacillus, yang terdiri dari sekitar 90 spesies. 

Lactobacillus plantarum termasuk dalam kelompok heterofermentatif 

fakultatif,yaitu mampu menfermentasi heksosa menjadi asam laktat dan juga 

mampumemfermentasi pentosa dan /atau glukonat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setyo dkk. (2012) 

menunjukkan bahwa tepung MOCAF dapat dihasilkan dengan proses fermentasi 

menggunakan Lactobacillus plantarum, Saccharomyces cereviseae, dan Rhizopus 

oryzae. Tepung MOCAF dengan kandungan nutrisi terbaik dihasilkan pada waktu 

fermentasi 120 jam dengan menggunakan Lactobacillus plantarum dengan kadar 

 protein 8,557% dan kadar HCN 1,8% serta karakteristik tepung yang dihasilkan 

hampir menyerupai tepung terigu. Pada Penelitian Puji (2010) menunjukkan 
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bahwa semakin lama proses fermentasi mampu mempengaruhi karakteristik 

tepung mocaf yaitu warna (derajat putih) semakin meningkat. Penelitian Iqbal,dkk 

(2012) menyebutkan bahwa lama fermentasi memberikan pengaruh nyata dalam 

pembuatan tepung mocaf. Hasil penelitian Efendi (2010) juga menunjukkan 

bahwa pada fermentasi 0 jam hingga 24 jam belum menunjukkan adanya 

peningkatan derajat putih yang nyata pada tepung modifikasi. Penelitian tentang 

fermentasi tepung mocaf dengan menggunakan bakteri Lactobacillus plantarum 

juga dilakukan oleh Jeffry dkk. (2014) menunjukkan bahwa kadar produksi 

tepung mocaf menghasilkan hasil yang terbaik dengan lama fermentasi 72 jam 

dengan Lactobacillus plantarum. 

 

2.6. Ragi Tape  

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. Keaktifan mikroorganisme di dalam ragi diatur dengan 

penambahan bumbu dan rempah (Tim Penulis UNAIR, 2008). 

Ragi tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies-spesies 

genus Aspergilius, Saccharomyces, Candida, Hansenulla, dan bakteri 

Acetobacter. Genus tersebut hidup bersama-sama secara sinergis. Aspergillus 

menyederhanakan tepung menajdi glukosa serta memproduksi enzim 

glukoamilase yang akan memecah pati dengan mengeluarkan unit, unit 
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glukosa,sedangkan Saccharomyces, Candida dan Hansenulla dapat menguraikan 

gula menjadi alkohol dan bermacam-macam zat organik lain sementara itu 

Acetobacter dapat merombak alkohol menjadi asam. Beberapa jenis jamur juga 

terdapat dalam ragi tape, antara lain Chlamydomucor oryzae, Mucor sp, dan Rhizopus 

sp. Ragi mampu menghasilkan enzim yang dapat mengubah subrat menjadi bahan 

lain dengan mendapatkan keuntungan berupa energi (Simbolon, 2008) 

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). Ragi yang 

mengandung mikroflora seperti kapang, khamir dan bakteri dapat berfungsi 

sebagai starter fermentasi. Selain itu ragi juga kaya akan protein yakni sekitar 40-

50%, jumlah protein ragi tersebut tergantung dari jenis bahan penyusunnya 

(Susanto dan Saneto, 1994). 

Genus-genus yang terdapat didalam ragi tape mengandung enzim amylase, 

maltase dan zimase. Peranan enzim amylase dapat mengubah amilum aau zat 

tepung menjadi maltose, enzim maltase mengubah maltose menjadi glukosa, 

sedangkan enzim zimase mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbondioksida.  

Ardhana (2000) menyatakan bahwa pada proses fermentasi, jumlah ragi 

yang digunakan sebanyak 0,5% b/b. Pemberian ragi tidak boleh terlalu banyak 

namun juga tidak boleh terlalu sedikit karena akan menyebabkan proses 

fermentasi tidak berjalan dengan sempurna bahkan gagal. Sementara iu, untuk 

starter kultur murni dipakai pada dosis 10
8 

cfu/g atau identik dengan 0,3% ragi. 
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Khamir (yeast) Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies yang bersifat 

fermentatif kuat. Tetapi dengan adanya oksigen,  Saccharomyces cerevisiae juga 

melakukan respirasi yaitu mengoksidasi gula menjadi karbondioksida dan 

air.Kedua system ini menghasilkan energi, meskipun yang dihasilkan dari 

respirasilebih tinggi dibandingkan dengan melalui fermentasi. Saccharomyces 

cerevisiae akan mengubah 70% glukosa di dalam substrat menjadi 

karbondioksida dan alkohol, sedangkan sisanya tanpa ada nitrogen diubah 

menjadi produk penyimpanan cadangan. Produk penyimpanan tersebut akan 

digunakan lagi melalui proses fermentasi endogenous jika glukosa di dalam 

medium sudah habis (Simbolon, 2008). 

Saccharomyces cerevisiae secara morfologi hanya membentuk blastospora 

berbentuk bulat lonjong, silindris, oval atau bulat telur yang dipengaruhi oleh 

strainnya. Berkembang biak dengan membelah diri melalui “budding cell”. 

Reproduksinya dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan serta jumlah nutrien 

yang tersedia bagi pertumbuhan sel. Saccharomyces cerevisiae yang mempunyai 

kemampuan fermentasi telah lama dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai 

produk makanan dan sudah banyak digunakan sebagai probiotik (Agawane & 

Lonkar, 2004). Yiannikouris dkk., (2006) juga melaporkan bahwa β-D-glucans 

pada dinding sel Saccharomyces cerevisiae dapat mengikat aflatoksin yang 

diproduksi oleh A. flavus. 
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Gambar 9. Saccharomyces cerevisiae (Simbolon, 2008) 

Khamir Saccharomyces cerevisiae merupakan organisme penghasil amilase 

yang cukup berpotensi, selain bakteri dan kapang. Khamir amilolitik mempunyai 

potensi penting dalam produk-produk berbahan pati karena aktivitas enzim 

amilase terutama isoamilase dapat menghidrolisa ikatan α (1,6)- pada  

amilopektin (Van der Maarel dkk., 2002). 

Menurut Fleet (2006), khamir memproduksi enzim  ekstraseluler amilase 

dan protease selama fermentasi, selanjutnya enzim α–amylase, di dalam pati 

kemungkinan melakukan amilolisis yaitu degradasi pati sempurna dan  segera 

menjadi maltosa dan maltotriosa. Tahap amilolisis ini merupakan hasil kerja 

enzim secara acak memotong  ikatan-ikatan glikosidik 1,4-glikosida, akibatnya 

rantai lurus glikosidik amilosa menjadi rantai pendek.  

 

2.7.Ragi Tempe 

Ragi merupakan kumpulan mikroba atau mikroorganisme yang ukurannya  

sangat kecil. Mikroorganisme yang terkandung dalam ragi tempe  biasanya jamur 

dari genus Rhizopus. Jamur Rhizopus tumbuh menyerupai benang-benang halus 

yang disebut dengan miselium (suprapti, 2003). Olivia dkk. (1998) telah 
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mengisolasi jamur dari beberapa jenis ragi tempe ditemukan jamur Rhizopus sp, 

Aspergillus niger, Mucor javanicus, Trichosporon pululans, dan Fusariumsp.Pada 

ragi merk Raprima produksi LIPI Bandung ditemukan jamur Rhizopus 

oligosporus. 

Fungi ragi tempe pada proses fermentasi adalah untuk menghidrolisis 

senyawa komplek menjadi senyawa sederhana menggunakan enzim. Jamur 

Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonefer dan Rhizopus 

arrhizuz yang terkandung dalam ragi tempe mampu menghasilkan enzim 

(Sutikno, 2009). 

Enzim yang dihasilkan oleh jamur pada ragi tempe adalah amilase dan 

pektinase. Amilase merupakan enzim yang menghidrolisis amilum menjadi gula. 

Jamur yang mampu menghasilkan enzim amilase adalah Rhizopus oligosporus 

dan Rhizopus oryzae. Pektinase merupakan enzim yang menghidrolisis pektin. 

Jamur yang menghasilkan pektinase adalah Rhizopus stolonifer dan Rhizopus 

arrhizuz (Syafril, 2006). Rhizopus oligosporus dapat menghasilkan enzimprotease 

lebih banyak dari pada Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae cenderung lebih 

banyakmenghasilkan enzim  amylase (Koswara, 1997). 

Rhizopus merupakan jamur dengan pertumbuhan koloni yang sangat 

cepat, mempunyai stolon, rhizoidnya berpigmen (berwarna), dan mempunyai 

soprangiospora. Sporangium yang dimiliki oleh jamur ini terliha banyak, sebagian 

besar ketika muda berwarna coklat dengan benuk bulat atau setengah bulat. 

Ukuran spora yang pendek berbentuk elips dan tumbuhnya tidak teratur. Hanya 

pada beberapa spesies terdapat adanya klamidiospora (Samson dkk, 1995). 
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Rhizopus oligosporus merupakan salah satu jenis Jamur Rhizopus 

memiliki cirri berwarna coklat sampai abu-abu, tingginya sekitar 1 mm atau lebih. 

Sporangiofor terlihat sendiri atau berkelompok antara 4-6 kelompok, timbul dan 

terlihat berwarna kecoklatan, hifa sangat pendek, berdinding halus atau kasar. 

Sporangium berbentuk bulat, ketika matang berwarna hitam kecoklatan, dengan 

panjang diameter 100-180 µm. Kolumela berbentuk bulat (Samson dkk., 1995). 

 

Gambar 10. Rhizopus oligosporus (Samson dkk., 1995) 

 Menurut Sorenson dan Hesseltine (1986), Rhizopus sp tumbuh baik pada 

kisaran pH 3,4-6. Pada penelitian semakin lama waktu fermentasi, pH tempe 

semakin meningkat sampai pH 8,4, sehingga jamur semakin menurun karena pH 

tinggi kurang sesuai untuk pertumbuhan jamur. Secara umum jamur juga 

membutuhkan air untuk pertumbuhannya, tetapi kebutuhan air jamur lebih sedikit 

dibandingkan dengan bakteri. Selain pH dan kadar air yang kurang sesuai untuk 

pertumbuhan jamur, jumlah nutrien dalam bahan juga dibutuhkan oleh jamur. 

 

2.8. Proses Pembuatan Tepung Sukun 

Produk tepung sukun dapat dibuat secara langsung dari buahnya yang 

diparut dan dikeringkan ataupun dari gaplek sukun yang digiling halus. Dalam 
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tepung sukun masih terbawa ampas daging buahnya, sehingga tingkat kehalusan 

yang dicapai adalah 80 mesh, sementara unsur gizi yang terkandung didalamnya 

masih cukup tinggi (Suprapti, 2002). 

Dalam pembuatan tepung sukun ada tahapan–tahapan yang harus 

diperhatikan yaitu pemilihan bahan, pengupasan, pencucian, pembelahan, 

fermentasi , pemblasiran, penyawutan tipis, penjemuran,dan yang terakhir 

penggilingan. Apabila dalam proses pembuatan tepungsukun tidak memenuhi 

persyaratan kualitas maka akan menghasilkan tepung sukun yang berwarna gelap 

kecoklatan atau kehitaman. Maka berikut prosedur pembuatan tepung sukun : 

Tahapan dalam pembuatan tepung sukun adalah sebagai berikut : 

a. Pemilihan bahan 

Sortasi atau pemilihan sukun dikelompokan berdasarkan beberapa kondisi yaitu : 

1. Buah sukun yang mendekati matang dan cacat fisik, disisihkan untuk segera 

diproses lanjut (diprioritaskan). Sehingga terjadi kerusakan atau penurunan 

kualitas sukun yang lebih parah dapat dihindari. 

2. Buah sukun yang masih dapat menunggu waktu (disimpan)untuk kemudian 

diproses lanjut sesuai kebutuhan. 

b.Pengupasan 

Pengupasan ini dilakukan untuk memisahkan bagian-bagian tertentu diantaranya 

bagian tangkai dan bonggol (hati) buah, bagian dagingyang tidak mengandungpati 

dan berwarna kecoklatan yang terdapat disekeliling bonggol serta bagian-bagian 

yang cacat (rusak/busuk). 
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c. Pencucian 

Pencucian dilakukan untuk membersihkan bagian buah yang dari kotoran yang 

menempel dan menjaga sanitasi hygine. 

d. Pembelahan/Pemotongan 

Pembelahan/pemotongan dilakukan untuk memperkecil volume bahan agar 

mempermudah dalam proses penyawutan. 

e.Fermentasi  

Dilakukan untuk mengatasi pencoklatan. 

f. Blanching 

Blanching adalah suatu cara untuk mengatasi pencoklatan dengan cara 

menonaktifkan enzim. Pemblasiran ini dilakukan dengan cara dikukus. Lama 

pengukusan tergantung volume bahan yaitu sekitar 10-20 menit. 

g. Pemotongan 

pemotongan tipis ini dilakukan untuk memperkecil ukuran buah menjadi tipis. 

Penyawutan ini dilakukan untuk mempercepat proses pengeringan. Alat yang 

digunakan adalah pisau pemotong atau alat sawut. 

h. Penjemuran 

Penjemuran dilakukan pada dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah dilakukan 

penggilingan. Sebelum digiling yaitu dalam bentuksawutan sedangkan sesudah 

digiling yaitu dalam bentuk tepung sukun. Bahan dijemur dibawah terik matahari, 

Agar proses pengeringan sukun merata dan tidak mudah terkontaminasi oleh 

jamur karena lembab, maka setiap 3 jam sekali perlu dibalik. Padasaat musim 

kemarau saat terik matahari benar-benar optimal penjemuran sukun dalam bentuk 

sawut dapat dilakukan selama 3 hari. 
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i. Penggilingan 

Setelah proses pengeringan tahap selanjutnya adalah proses penggilingan. Proses 

ini dilakukan agar buah sukun yang sudah dikeringkan tidak menjadi basah atau 

lembab kembali karena menyerap air dari udara. Penggilingan dilakukan dengan 

mesin penggiling tepung. 

j. Pengayakan 

Pengayakan ini bertujuan untuk mendapatkan butiran yang lebih halus dari tepung 

sukun. Pengayakan dilakukan sebanyak 3 kali. 

Tingkat ketentuan buah sangat berperan terhadap warna tepung yang 

dihasilkan. Buah yang muda menghasilkan tepung yang putih kecoklatan. Sukun 

yang baik diolah menjadi tepung (warna tepung putih, rendemen tinggi) yaitu 

buah mangkal yang dipanen 10 harisebelum tingkat ketuaan optimum. Bobot 

kotor buah sukun sekitar antara 1.200-2500 gr, kandungan daging buah sekitar 

81,21%. Dari total berat daging buah setelah disawut dan dikeeringkan 

menghasilkan sawut kering sebanyak 15-20% dan tepung yang diperoleh sebesar 

13-18%, tergantung tingkat ketuaan dan jenis sukun. 

 

2.9. Brownies 

Brownies merupakan suatu  cake yang  terbuat dari empat bahan dasar yaitu,  

tepung, lemak, gula dan telur yang  membedakan hanya denganditambahkan  

coklat batang yang dicairkan dan coklat  bubuk.  Brownies jugatermasuk makanan  

yang sangat disukai dan digemari oleh kalangan anak- anak, dewasa sampai orang  

tua. Brownies adalah salah satu produk bakery yang sudah sangat populerdan 
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umum dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Pada dasarnyabrownies 

digolongkanproduk cake namun ada sebagian orang yang menggolongkan 

brownies ke dalam golongan kukis batang (bar cookies) karena teksturnya yang 

kering di permukaan (Anonymous, 2008).  

Pembuatan brownies adalah dengan menggunakan metode pengadukan 

(mixing method), metode ini digunakan untuk produk yang“high ratio” artinya 

menunjukkan tingginya prosentase gula dan bahan cair, bila di bandingkan 

dengan jumlah tepung. Metode ini diterapkan pada brownies yang mewah, basah, 

lunak, butiran-butiran halus, berkualitas daya simpan yang tinggi (Hamidah, 

1996). Selain itu salah satu mixing method melakukan pencampuran bahan 

dengan beberapa tahap. Alat yang digunakan untuk proses mixing method adalah 

mixer. 

Brownies termasuk produk cookies manis yang dikembangkan akibat 

kocokan. Dengan kocokan maka akan ada udara yang terperangkap kedalam 

adonan, dan tersimpan pada jalinan kantung protein yang ada pada putih telur. 

Dilihat dari teksturnya pula jenis brownies dibedakan. Ada yang ringan mirip 

tektur cake, ada yang agak lengket, ada pula yang teksturnya antara cake dan 

kukis. Semula brownies dimatangkan dengan oven namun kini dapat dimatangkan 

dengan cara dikukus. Ternyata brownies panggang dan kukus tidak terlalu terlihat 

dan terasa berdeda. Jenis brownies mulai muncul dari Bandung (sakilah, 2009). 

Resep brownies kukus adalah tepung terigu, gula pasir 200 g, margarine 100 g, 

telur 3 butir, cokelat bubuk 35 g, garam ¼ sdt, baking powder ¼ sdt (Sanusi, 

2010). 
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2.10. Bahan Baku Pembuatan Brownies 

2.10.1.Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan hasil olahan biji gandum yang biasanya 

digunakan untuk bahan baku produk pangan, seperti mi (mi instan, mi kering, mi 

basah), biskuit, roti, serta cake. Tepung terigu mempunyai karakteristik yang 

berbeda dengan tepung lainnya yaitu memilki gluten didalamnya. Gluten 

merupakan campuran antara dua jenis protein gandum yaitu glutenin dan gliadin. 

Glutenin memberikan sifat yang tegar dan gliadin memberikan sifat yang lengket, 

sehingga mampu memerangkap gas yang terbentuk selama proses pengembangan 

adonan. Gluten merupakan protein yang tidak larut dalam air (Winarno,2002). 

Dalam pembuatan brownies tepung yang digunakan adalah tepung terigu 

jenis medium karena brownies tidak memerlukan volume yang besar atau 

mengembang, jadi tepung terigu yang cocok untuk membuat brownies 

menggunakan tepung terigu medium. Fungsi dari tepung terigu dalam pembuatan 

brownies adalah sebagai pembentuk struktur dan tekstur brownies, pengikat 

bahan-bahan lain dan mendistribusikannya secara merata,serta berperan dalam 

membentuk cita rasa (Syarbini, 2013). menurut (Rustandi, 2011) dapat 

digolongkan menjadi 3 tingkatan yang dibedakan berdasarkan kandungan protein 

yang dimiliki, yakni : 

a. Hard flour (kandungan protein 12% – 14%) 

Tepung ini mudah dicampur dan difermentasikan, memiliki daya serap air tinggi, 

elastis, serta mudah digiling. Jenis tepung ini cocok untuk membuat roti, mie, dan 

pasta. 

b. Medium flour (kandungan protein 10,5% – 11,5%) 
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Tepung ini cocok untuk membuat adonan dengan tingkat fermentasi sedang, 

seperti donat, bakso, cake, dan muffin. 

c. Soft flour (kandungan protein 8% – 9%) 

Tepung ini memiliki daya serap rendah, sukar diuleni, dan daya pengembangan 

rendah. Tepung ini cocok untuk membuat kue kering, biskuit, pastel 

Syarat mutu tepung terigu yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional 

Indonesia sebagai bahan makanan yang membantu pemerintah dalam 

mewujudkan peningkatan gizi masyarakat dengan fortivikasi zat besi, zeng, 

vitamin B1, vitamin B2 dan asam folat adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Syarat Mutu Tepung Terigu 

Jenis uji  Satuan Persyaratan  

Keadaan:    

a. Bentuk  - Serbuk 

b. Bau  - normal (bebas dari 

bau asing) 

c. Warna  - putih, khas terigu 

Benda asing  - tidak ada 

Serangga dalam semua  

bentuk stadia dan potongan- 

potongannya yang tampak  

- Tidak ada 

Kehalusan, lolos ayakan 212  

μm (mesh No. 70) (b/b)  

% min 95 

Kadar Air (b/b) % maks. 14,5 

Kadar Abu (b/b) % maks. 0,70 

Kadar Protein (b/b) % min. 7,0 

Keasaman mg KOH/ 100 g maks 50 

Falling number  

(atas dasar  

kadar air 14 %)  

Detik Min 300 

Besi (Fe) mg/kg min. 50 

Seng (Zn) mg/kg min. 30 

Vitamin B1 (tiamin) mg/kg min. 2,5 

Vitamin B2 (riboflavin) mg/kg min. 4 

Asam folat mg/kg min. 2 

Cemaran logam:   

a. Timbal (Pb) mg/kg maks. 1,0 

b. Raksa (Hg) mg/kg maks. 0,05 
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c. Kadmium (Cd) mg/kg maks. 0,1 

Cemaran Arsen mg/kg maks. 0,50 

Cemaran mikroba:   

a. Angka lempeng total koloni/g maks. 1 x 10
6
 

b. E. Coli APM/g maks. 10 

c. Kapang koloni/g maks. 1 x 10
4 
 

d. Bacillus cereus koloni/g maks. 1 x 10
4 
 

Sumber : SNI 19-0428-1998 

2.10.2 Gula 

Gula merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan rasa manis 

pada sebuah produk. Pemberian gula pada pembuatan brownies berfungsi untuk 

memberikan rasa juga berpengaruh terhadap pembentukan struktur brownies, 

memperbaiki tekstur dan keempukan, memperpanjang kesegaran dengan cara 

mengikat air, serta merangsang pembentukan warna yang baik. Selain itu, gula 

yang ditambahkan juga dapat berfungsi sebagai pengawet karena gula dapat 

mengurangi kadar air bahan pangan, sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. Dalam pembuatan brownies gula yang digunakan adalah gula 

pasir (Astawan, 2009). Dalam pembuatan brownies gula pasir yang ditambahkan 

adalah gula pasir 200 g (Sanusi, 2010). 

 

2.10.3 Telur 

Telur adalah bahan tambahan dalam proses pembuatan produk-produk 

bakery, terutama untuk proses pembutan cake dan adonan manis. Telur terdiri dari 

3 bagian utama, yaitu: telur utuh, kuning telur, dan putih telur. Fungsi telur dalam 

pembuatan brownies adalah untuk menambah nilai gizi, yaitu protein sebanyak 

13,3 (%) serta memperbaiki tekstur, cita rasa dan meningkatkan keempukan 

brownies. Selain itu telur juga berfungsi sebagai emulsifier, sebagai pengembang 
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adonan, pemberi warna, sebagai bahan pengikat dalam adonan, pengempukan dan 

melembabkan serta mengkilapkan  permukaan kue bila digunakan sebagai bahan 

pengoles (Nuraini, 2010). Dalam pembuatan brownies telur yang ditambahkan 

adalah telur 3 butir (Sanusi, 2010). 

 

2.10.4 Margarin 

Margarin merupakan emulsi air dalam minyak dengan fase kontinyu 

berupa lemak yang terdispersi dalam cairan. Margarine menganandung lemak 

kurang lebih 80% dan kadar air maksimal 16% dengan bahan-bahan lain seperti 

garam, perasa, emulsifier, pewarna makanan, dan vitamin. Dalam pembuatan 

brownies lemak yang digunakan adalah margarin (Susanty, 2012). 

Fungsi margarin dalam pembuatan brownies adalah sebagai pelumas 

adonan, meningkatkan kelembutan dan keempukan, meningkatkan cita rasa dan  

meningkatkan nilai gizi atau nutrisi. Tetapi jika lemak yang digunakan terlalu  

banyak akan mengakibatkan brownies lembek dan memiliki daya simpan yang 

kurang lama (Susanty, 2012). Dalam pembuatan brownies kukus margarin yang 

ditambahkan adalah margarine 100 g (Sanusi, 2010). 

 

2.10.5   Coklat Batang 

Coklat merupakan makanan yang diolah dari biji kakao. Kata cokelat 

berasal dari xocoatl (bahasa nasional suku Aztec) yang kemudian kata 

tersebutberkembang menjadi kata chocolat yang berarti minuman pahit. Dalam 

pembutan brownies coklat yang digunakan adalah dark chocolatecompuound. 
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Fungsi coklat dalam pembuatan brownies adalah sebagai pemberi rasa dan warna 

(Maulida, 2014). Dalam pembuatan brownies coklat batang yang digunakan 75 g 

(Sanusi, 2010). 

 

2.10.6  Coklat Bubuk 

Coklat bubuk adalah cokelat yang mempunyai aroma yang kuat, tidak 

tengik, tidak bulukan, dan tidak berjamur. Ada beberapa jenis coklat bubuk yaitu 

coklat bubuk yang berwarna pekat dan beraroma pahit yang sangat berguna 

karena mempunyait sifat mengeringkan adonan kue. Jenis lainnya yaitu coklat 

bubuk yang mempunyai kepekatan sedang, atau coklat bubuk yang sedang yang 

mudah ditemukan di swalayan atau pasar. Coklat bubuk atau cocoa powder 

terbuat dari bungkil/ampas biji coklat yang telah dipisahkan lemak 

coklatnya. Bungkil ini dikeringkan dan digiling halus sehingga terbentuk tepung 

coklat (Prasetyaningsih, 2010). Dalam pembuatan brownies coklat bubuk yang 

ditambahkan adalah cokelat bubuk 35 g (Sanusi, 2010). 

 

2.10.7 Baking Powder 

Baking Powder merupakan Sodium Bikarbonat (soda kue) yang sudah  

dicampur dengan asam (cream of tartar) dan bahan pengering (pati). Baking 

Powder ada 2 jenis, yaitu single acting dan double acting. Single Acting diaktifasi 

pada saat terkena cairan (saat pencampuran) karena itu setelah pencampuran 

adonan harus segera dipanggang. Sedangkan Double Acting pada saat 

pencampuran adonan, gas yang terbentuk mulai muncul tetapi mayoritas gas 
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terbentuk pada saat suhu adonan meningkat yaitu waktu dipanggang. Karenanya 

adonan tidak masalah jika harus menunggu sebelum dioven (Bahalwan, 2011). 

Dalam pembuatan brownies baking powder yang ditambahkan adalah baking 

powder ¼ sdt (Sanusi, 2010). 




