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ABSTRACT
Gum PlaYs important role in industry because ol its lunctional characteristics. As

n'orld commerce and industrl'grotvlh. the use of gurn in lbod or non fbod industrl.has also
been increased, as ntanv efforts had taken to discover ne\\' source of gurn thai is more
economical. One of the nerv sources ol gurn is tamarind gum, lvhicli originated from
tamarind seed kernel. 'fhe objective of this research u,as to .onlpor. the tq,o taprarind gurn
purification methods, tvhich were e\traction using sodium hvdroxide and extraction using
citnc acid, as w'ell as to select the best method rvhich perlbrrned better c6aracteristics of
tarnarind gum. Anall'sis rvas conducted to purified gum.produ'ced b', those rrvo methocls
torvards its physical and chemical characteristics such as rvater content. ash content. fat
content. protein content, polt'saccharides content. vield, viscositv and temperature of
gelatinization. lt u'as lound that the best melhod to purified tamarind gum u,ith high puritl.
u,as the extraction using citric acid.

Ket, v,rtrds: tamorind, gum, purilication

PENDAHULUAN

Gum nrerupakan salah satu bahan yang
rnemiliki peranan penting dalam industri,
baik industri pangan maupun non pangan,
karena beberapa sifat fungsional yang
dimilikinya. Pada dasarnya gum adalah nama
yang diberikan bagi sekelompok senyawa
yang rnemiliki kemampuan untuk mengen-
talkan dan membentuk cairan gel bila
didispersikan dalam air (Glicksman, 1969)
Larutan atau dispersi gurn dalarn air tersebut
me-rniliki kemampuan sebagai pendispersi,
pembentuk suspensi, emulsifier, perekat,
pembentuk gel, penstabil, koagulan, bahan
pengikat dan pembentuk lapisan film
(Whistler, 1993). Kemampuan inilah yang
menjadi sifat khas dari gum dan diterapkan
secara komersial di industri.

Kebutuhan gum di dunia akan terus
meningkat baik dalarn industri pangan
maupun non pangan seiring dengan pesatnya
pertumbuhan industri. Adanya peningkatan
kebutuhan ini menyebabkan berbagai usaha
terus diarahkan untuk memperoleh sumber-
sumber gum baru yang lebih ekonomis.

Salah satu komponen gum yang sampai saat
ini belum didayagunalian secara luas,
terutama di lndonesia, adalah komponen gum
dari biji asam jarva (|amarirtchrs indica) atau
lebih dikenal sebagai gum tamarind.

Komponen utama gum tamarind
adalah polimer polisakarida (xyloghrcan)
yang terdiri dari o-galaktosa, n-xylosa dan D-
glukosa dengan perbandingan molar
l'.2,25.2,8 (Gidley et al., 1991, Tabel l).
Bobot molekul polirner ini sekitar I l5 000.
Gambar I menunjukkan proyeksi struktur
x),loglucan yang terdiri dari rirntai utama
glukosa dengan percabangan xylosa pada
tiga molekul dari setiap empat molekul
glukosa. Percabangan xylosa tersebut
terhubung pada molekul galaktosa
(Glicksman, 1986).

Glu-.Glu_-Clu--Glur I | --
Xvl Xvl Xvlt't' t'Gal Gal Gal

Projection ol gunt tamarind pol.v-
saccharide stnrcture (Glickman, I 986)
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Component Composition (%)

/sslr 1858-2419

penyangraian (10-15 rnenit) dan penghan-
cur€ul kernel, BUi buah asaln selanjutnya
dihaluskan dengan alat penggiling Qirinder)
dan diayak hingga diperoleh tepung gum
tarnarind (gurn tarnarind kasar) dengan
ukuran parlikel 100 rnesh.

Pada metode ekstraksi dengan basa
kuat, gum kasar diekstrali menggunakan
NaOI{ dengan konsentrasi 50 o/o. Penarn-
bahan NaOH dilakukan hingga pH larutan
rnencapai I 3. Selarna penanbahar NaOH
larutan harus terus diaduk dengan mi.rer
untuk rnenghornogenkan gurn dengm basa.
Pengadukan dilanjutkan hingga dua jarn
untuk menyelnpunrakan ekstraksi.

Tahap selanjutnya adalah penarnberhan
air ( l0 rnl per graln gurn talnarind kasar).
Setelah pengencerall, larutan didiarnkan
semalarn untuk tnenyempumakan pernisahalt
kornponen-kornponen non polisakarida.
Kernudian drlakultan netralisasi dengarr
menarnbahkan larutan HCI pekat pada
larutan gum. Setelah tahap ini akan terbentuk
dua fasa yainr fasa terlarut dan fasa tidak
lalut yang dipisahkan rnelalui sennifugasi.
Fasa terlarut diendapkan dengan penanbahan
isopropil alkohol 40 % dengan perbandingan
l:2. Polisakarida yang diekstrak dari gum
tanarind akan lnenggulnpal dalarn isopropil
alkohol dan mudah untuk dipisahkan. Enda-
pan yang diperoleh kernudian dikeringkan
dalarn oven bersuhu 60 oC selzuna 8 jzun, lalu
dihaluskan dan diayak, sehingga diperoleh
produk gum tarnarind yang sudah dirnur-
nikan.

Pada lnetode eksfraksi dengan asaln
organik, gum tamarind kasar diekstrak
dengan asarn sitrat 0.2 % (b/v) dan
dipanaskan pada suhu 80- 100 oC selam a 4A
menit. Perbandingan jurnlah asarn sitrat yang
digunakan dengan gum tamarind yang akan
dirnurnikan adalah 20:1 .

Setelah pemanasan akan terbentuk dua
fasa yaitu fasa terlarut dan fasa tidak larut
yang dipisahkan dengan sentrifugasi. Ekstrak
polisakarida (fasa terlalut) diendapkan
dengan penarnbahan isopropil alkoh ol 40 o/o

dengan perbandingan I :2. Endapan yeng
diperoleh kernudian dikeringkan dalam overr

Glucose

Xylose

Galactose

Arabinose

4_s.0

352
163

35
Rcfcrence : Ha1'ashi, l!)89

Gurn tamarind rrrerniliki beberapa
keunggulan dibandingkan dengan jenis gurn
lainnya. Proses produksi gurn tarnarind relatif
lebih mudah dan rnurah, sehingga sangat
potensial untuk dijadikzur sebagai bahan baku
gurn bagi industri. Gurn tarnarind jrga rnenri-
liki sifat penetrasi, adhesi dan kernanrpuan
membentuk lapisarr filrn yang baik, sehingga
rnernungkinkan untuk diaplikasikan dalarn
berbagai industri, baik pangan rnaupun non
pangan. Selain kelebihan-kelebihan tersebut,
r:unr tarnarind rnerniliki beberapa kelernahan,
yaitu kekeruhannya tinggi sehingga kurang
baik bila digunakan pada produk-produk
yan g rnernbutuhkan kej ern i h an (c' I u r i t.v) ti ng-
gi (Sandford, l98l). Kelernahan-kelernaharr
tersebut dapat diperbaiki dengan rrelakukan
proses pernurrrian pada gurn tanarind.

Pada perrelitian irri usaha peururniarr
gurn taniu'ind dilakukan dengan dua rnetode
yaitu rnetode ekstraksi dengan basa kuat
NaOH dan rnetode ekstraksi dengan asant
organik yaitu asam sitrat.

Penelitian ini be(ujuan untuk lneln-
bandingkan dua metode pemurnian gum
tarnarind, yaitu metode ekstraksi dengan
menggunakan basa kuat NaOH dan metode
ekstraksi dengan asarn organik yaitu asam
sitrat, dan rnernilih metode terbaik untuk
menghasilkan produk gurn tarnarind dengan
kernurnian yang tinggi serta sifat fisiko-
kirnia yang lebih baik.

BAHAN DAN NIETODE

Penelitian dilakukan di Iaboratoriurn
Pengawasan Mutu, Jurusan Teknologi Indus-
td Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian,
IPB. Buah asarn jawa vang digunakan dalarn
penelitian ini diperoleh dari pasar tr.adisional
Rarnayana di Bogor. BUi buah asatn jawa
dipisahkan dari kernelnya rnelalui proses
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pada suhu 60 oC selama 8 jarn, dihaluskan
dan diayak, sehingga diperoleh produk gum
tamarind yang sudah diururnikan.

Analisis dilakukan terhadap gum kasar
da'l produk gurn hasil pemurnian rnellg-
gunakan NaOH serta asiun sitrat. Analisis
yang dilakukan meliputi analisis sifat fisik,
yaitu jumlah rendemen, viskositas (dengan
viskorneter Brooly'ielcl) dan suhu gelatinisasi
(dengan alat Rrabender Antylograph),

Qunfication of I'amainf (rl'arnain[us in[ica) Qum

sedangkan analisis sifat kirnia meliputi uji
proksimat (AOAC, 1995).

I{ASIL DAN PEMBAHASAN

Paraneter yang dibandingkan pada
analisis produk yang dihasilkan dari dua
metode pemurnian tersebut yaitu kadar air,
kadal abu, kadar lemak, kadar protein, kadar
karbohidrat, rendemen, suhu gelatinisasi dan
viskositas. Hasil analisis dapat dilihat pada
Tabel 2.

Table 2. Composition and characteristics of tamarind gum

Composition and characteristics Crude gum
I'ttrifiecl grmr resuhert.from Purified gum resulted

extractiort ttsirrg urijn f,rom extrac:;: 
"tt"t

Water (%)

Ash (%)

Fat (%)

Protein (%)

Polysaccharide (%)

Yield (%)

Viscosity (cP) '
Gelatinization ternp. (oC)

7.41

2.94

12.68

18.18

66.21

5t.29

250

60

6.83

6.48

16.68

0.33

76.51

92.3s

148

s2.5

3.61

1.44

7.7t

t4.93

75.92

88.43

474

31.5
Viscosity *as measr',red rt grr c"trce

Kadar Air

Kadar air gum tarnarind hasil
pemurnian dengan NaOH lebih besar (6,93
%) dibandingkan dengan gum tamarind hasil
pemurnian dengan asaln sitrat (3,61 %o). pada
proses pemurnian dengan lnenggunakan
NaOH terdapat tahap pengenceran,
sementara pada proses pernurnizur dengan
menggunakan asam sitr-at tidak dilakukan
pengenceran. Penambahan air dalam jurnlah
yang cukup besar (10 ml per I gram sampel)
pada proses pengenceran rnengakibatkan
kadar air dalam gum tarnarind hasil
pemurnian dengan NaOH rnenjadi lebih
tinggi dibandingkan kadar air dalam gum
tamarind hasil pemurnian dengan asiun sitrat.

Kadsr Abu

Gum tamarind hasil pemunrian dengan
NaOH memiliki kadar abu yang lebih tinggi
(6,48 %) dibandingkan gun tarnarind hasil
pemurnizur dengan asam sitrat (1,44 o/o). Hal
ini dikarenakan adanya penggunaan NaOH

yang menyebabkan terjadinya penarnbahan
jumlah mineral dalam gum tamarind.

Kadar abu dalam gurn tarnarind hasil
pemurnian metode 2 lebih kecil karena asam
sitrat yang digunakan sebagai pengekshak
polisakarida merupakan senyawa pengkelat
logarn. Asam sitrat akan mengikat logam
sehingga kadar abu dalam pG-2 menjadi
lebih kecil. Menurut Gardner (1968), asam
sitrat merniliki kemampuan untuk
membentuk kelat dengan ion-ion logam
divalen seperti Mnt*, Mgt* dan Fe2*

Pada proses pemurnian guln tamarind
dengan aszrm sinat terdapat tahap pemanasan.
Pemmasan menjadi salah satu faktor
penyebab te{adinya denaturasi protein,
sehingga protein menjadi sensitif bila
berikatan dengan komponen-komponen lain
yang ada dalarn gum tamarind, termasuk
komponen logarn. Protein yang terdenaturasi
aKan dengan rnudah berikatan dengan logarn
dan mengendap sehingga terbuang sebagai
ampas. Menurut Davidek et al. (1990), pada
sebagian protein pernbentukan garam dengan
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beragam ion logrrm anorganik adalah
fenomena yang sangat penting mengingat
gugus asuun pada protein tersebut
berpengaruh kuat. Garam protein dengan
logam berat seperti besi, umumnya tidak
larut dan protein terlarutnya kadang ikut
mangandap.

Kadar Polisakarida

Kadar polisakarida dalam gum
tzunarind hasil pemurnian dengan NaOH
sebesar 76,5L oh, sedangkan kadar
polisakarida dalam gum hasil pemurnian
dengan asam sitrat sebesar 7 5,92 %.
Penggunaan asam sitrat tidak menyebabkan
terjadinya depolirnerisasi terhadap rantai
polisakarida gum tamarind. Penggunaan basa
kuat seperti NaOH pada unulnnya akan
menyebabkan terjadinya reaksi
depolimerisasi terhadap rantai polisakarida
sehingga menurunkan kadarnya. proses

pemanasan akan memperrnudah ekstraksi
polisakarida dari surnberny4 seperti yang
terladi pada proses ekstraksi gum dengan
menggunakan asam sitrat. Lama proses
ekstraksi berpengaruh sangat nyata terhadap
jumlah karbohidrat yang dapat diekstrak.
Semakin lama ekstraksi berjalan semakin
tinggi pula jumlah polisakarida yang
diperoleh, sampai pada titik maksimum
dimana pemanasan dalam waktu yang cukup
lama akan memicu terjadinya degradasi pada
senyawa yang diekstrak sehingga hasil
ekstraksi menumn.

Penggunaan NaOH lebih dirujukan
untuk mendapatkan produk gum tamarind
dengan kecerahan (clarity) tinggi, meskipurr
efek depolimerisasi terhadap rantai
polisakarida tetap te{adi. Sementara
penggunaan as€lm sitrat lebih ditujukan untuk
mernisahkan polisakarida gum tamarind
(xyl ogl ucan) dan memurnikannya.

Rendemen

Gum tamarind hasil pemurnian
menggunakan NaOH memiliki rendemen
yang lebih tinggi dari gum tamarind hasil
pemurnian menggunakan asiun sitrat (92,35
dan 88,43 o/o). Hal ini disebabkan pada
proses pemurnian dengan menggunakan
NaOH terbennrk fasa dengan kekentalan
yang sangat tinggi yang sulit dipisahkan
dengan proses sentrifugasi. Ini manyebabkan
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proses pemumian tidak berjalan efektif
karena tidak ter.lacli pemisahan antara
komponen polisakarida dengan komponen
non polisakarida. Tidak adanya proses
pemisahan menyebabkan gum yang
dihasilkan sarnpai pada tahap akhir
jumlahnya tetap besar, tidak berbed,a jauh
dengan bobot gum tarnarind kasar yang
digunakan. Jumlah rendemen 88,43 o/o pada
gum tarnaritrd hasil pemurnian dengan asiun
sitrat nrenunjukkan el'ektivitas asarn sitrat
dalarn rnengurangi jurnlah komponen non
polisakarida dalarn guln tarnarind.

Viskositas

Gurn hasil pemurniat dengan
menggunakan asam sitrat memiliki viskositas
yang jauh lebih tinggi dari gum hasil
pemurnian dengan lnenggunakan NaOH (474
cP dan 148 cP). Viskositas adalah parameter
yang penting bagi'gum tamarind karena sifat
untuk dapat mengentalkan larutan inilah yang
akan diaplikasikan dalarn industri.

Secara ulnuln, kekentalan yang
dihasilkan oleh larutan gum tamarind lebih
tinggi dibandingkan dengan kekentalan
lanrtan pati pada konsentrasi yang ekuivalen
seperti ditunjukkan dalarn Gambar 2 (Rao
dan Srivastav4 1973).
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Figure 2. Comparation of tamarind gum
other gum and starch (Rao
Srivastava, 1973)

Penggunaan basa kuat sebagai
pengekstrak dapat menyebabkan terjadinya
depolimerisasi terhadap rantai polisakarida.
Menurut Rao dan Srivastava(1973),pada pH
di atas 7,5 gum tarnarind akan mengalarni
proses depolirnerisasi, sehingga viskositas-
nya menurun secara drastis. Selain itu,
tingginya kadal lernak juga mempengaruhi
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viskositas gum tarnarind yang dihasilkan.
Penrbahan larutan menjadi kental dimulai
dengan proses masuknya air ke dalarn
granula bahan. Keberadaan lernak dalarn
jumlah tinggi akan melapisi pennukaan
granul4 sehingga granula bersifat hidrofobik
dan menghambat pengikatan air oleh bahan
(Collison, 1968). Hal ini menyebabkan
kekentalan gum berkurang akibat kurangnya
air unnrk terjadinya pengembangan granula.

Asam sifrat tidak mengakibatkan efek
depolimerisasi pada rantai polisakarida yang
diekstraknya. Penggunaan asarn organik
sebagai pengekstrak lebih disukai karena
tidak menyebabkan pemutusan rantai pada
senyawa yang diinginkan.

Polisakarida dengan rantai linear akan
menghasilkan larutan dengan kekentalan
yang lebih finggi dibandingkan polisakar.ida
dengan rantai cabang yang kompleks
(BeMiller dan RL Whistler, 1996).

Suhu Gelatinisasi

Suhu gelatinisasi gum tarnarind hasil
pemurnian dengan asrun sitrat jauh lebih
rendah dibandingkan dengan gum hasil
pemurnian dengan NaOH (31,5 dzur 52,5 oC).

Suhu gelatinisasi menunjukkan saat terjadi-
nya pembengkakan granula akibat proses
penyerapan air. Gum dengan kandungan
polisakarida tinggi dan non polisakarida
rendah akan lebih mudah menyerap air dan
membengkak. Kandungan temai yang tinggi
menjadi faktor penghambar gelatinisasi,
karena lapisan hidrofobik yang terbentuk
menghambat masuknya air ke dalarn granula.
Suhu gelatinisasi yang rendah rnenunjukkan
bahwa jurnlah energi yang dibutuhkan unruk
terjadinya proses gelatinisasi jauh lebih
sedikit, sehingga lebih menghemat waktu dan
biaya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian disimpulkan
bahwa proses panurnian gum tamarind
dengan metode ekstraksi menggunakan asam
sitrat lebih efektif untuk rnemperbaiki
karakteristik fisiko-kimia gum tamarind
dibandingkan dengan penggunaan NaOH.
Penggunaan asam sitrat lebih efektif untuk
manghilangkan komponen non polisakarida
gun tamarind. Hal ini dapat dilihat dari
kadar air, kadar abu dan kadar lemak gum

cPurification of ,lamain[ (Iamaindus in[ica) Qum

tanarind hasil pemurnian menggunakan
asam sitrat yang nilainya lebih kecil
dibandingkan gum hasil pemumian clengan
NaOH. Nilai viskositas dan suhu gelatinisar;i
yang menjadi paraneter utama dalarn
aplikasi di industri juga rnenunjukkan hasil
yang lebih baik bagi gurn tamarind hasil
pemurnian menggunakan asam sitrat.
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