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ABSTRACT 

Gelatinization behavior of breadfruit flour in an aqueous system was studied in the 

presence or absence of various concentrations of guar gum and konjac glucomannan in 

order to clarify the difference in function of each non-starch polysaccharides to starch/flour. 

Pasting curves of breadfruit flour in non-starch polysaccharides solution were produced 

with a Rapid Visco Analyzer. Non-starch polysaccharides produced a variety effects on 

viscosities of flour during starch pasting. An increase in peak, trough, breakdown, final, and 

setback viscosity were detected for breadfruit flour in the presence of non-starch 

polysaccharides. Higher concentration of non-starch polysaccharides gave higher viscosity, 

while guar gum gave higher viscosity compared to konjac glucomannan. This pasting 

behavior was also related to other gelatinization characteristics such as swelling volume 

and solubility of starch. It was found that swelling volume has a positive correlation with 

viscosity of starch solution. 

Key words: breadfruit flour, gelatinization, viscosity 

PENDAHULUAN 

Sukun (Artocarpus altilis) merupakan 

salah satu tanaman penghijauan yang 

penyebarannya hampir merata di seluruh 

wilayah Indonesia.Prediksi hasil panen sukun 

dari bibit sukun yangdibagikan oleh 

Departemen Kehutanan mulai tahun 2010 

hingga 2014 (dengan asumsi pohon sukun 

berbuah setelah 5 tahun) adalah 22.483.574 

ton buah sukun atau setara dengan 5.620.893 

ton tepung sukun (dengan asumsi produksi 

tepung sukun setara dengan 25 % dari berat 

panen) (Ditjen RLPS, 2009). Potensi sukun 

yang sangat besar tersebut dapat digunakan 

sebagai sarana diversifikasi pangan pokok 

sumber karbohidrat berbahan baku lokal. 

Buah sukun mengandung karbohidrat 

dalam jumlah cukup tinggi (28,2 %) (Praba-

wati dan Suismono, 2009) dan beberapa zat 

gizi lainnya seperti mineral, vitamin, lemak 

dan asam amino. Bila dibandingkan dengan 

beras, sukun memiliki kandungan vitamin 

dan mineral yang lebih lengkap (Widowati, 

2003), sehingga sangat potensial dimanfaat-

kan sebagai pengganti beras.Salah satu 

bentuk diversifikasi sukun adalah tepung 

sukun. Tepung sukun sangat berpotensi 

untuk dikembangkan menjadi produk 

pangan. 

Polisakarida non pati atau sering 

disebut sebagai hidrokoloid memiliki peran-

an penting dalam mengendalikan karakteris-

tik reologi, seperti viskositas ataupun elastisi-

tas, pada produk pangan padat maupun 

cair.Fungsi hidrokoloid ini sangat erat 

berhubungan dengan karakteristik organolep-

tik, tekstur dan pelepasan flavor pada produk. 

Dalam produk pangan berbahan dasar 

pati, penambahan hidrokoloid diperlukan 

untuk mengontrol karakteristik reologi dan 

memodifikasi tekstur.Telah banyak peneliti-

an yang dilakukan dengan menggunakan 

sistem pati aqueous sebagai model percobaan 

untuk menggali fungsi dan manfaat potensial 

dari hidrokoloid. Glicksman (1982) menyata-

kan bahwa hidrokoloid dapat mengontrol 

karakteristik reologi dan tekstural dari bahan 

pangan, meningkatkan penyerapan air dan 

menjaga kualitas produk secara keseluruhan 

selama penyimpanan. Studi lain melaporkan 

bahwa penambahan hidrokoloid dapat mem-

perbaiki atau memodifikasi karakteristik 
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gelatinisasi dan retrogradasi pati (Funami et 

al., 2005; Yoshimura et al., 1999), mening-

katkan kapasitas pengikatan air (Yoshimura 

et al., 1998), dan stabilitas terhadap freeze-

thaw dari sistem pati aqueous (Lee et al., 

2002). Funami et al. (2004) menyatakan 

bahwa galaktomanan (guar gum, tara gum, 

locus bean gum) memiliki pengaruh besar 

terhadap karakteristik gelatinisasi dan 

retrogradasi dari pati gandum. Hidrokoloid 

tersebut mampu menghambat retrogradasi 

pati dan meningkatkan kapasitas pengikatan 

air. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi dasar tentang 

pengaruh interaksi hidrokoloid dengan 

tepung sukun.Informasi ini diharapkan dapat 

menjadi dasar untuk memperkirakan potensi 

penggunaan tepung sukun dalam produk 

pangan berdasarkan karakteristik reologinya. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan yang digunakan terdiri atas 

tepung sukun yang diperoleh dari sukun 

varietas Gunung Kidul – Yogyakarta, guar 

gum yang diperoleh dari toko kimia serta 

tepung iles-iles yang diperoleh dari Balai 

Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca 

Panen Pertanian Bogor. 

Rancangan Percobaan 

Penelitian ini didisain dengan 

Rancangan Acak Lengkap faktor tunggal 

dengan empat perlakuan, yaitu penambahan 

hidrokoloid berupa guar gum 1 %, guar gum 

0,5 %, iles-iles 1 % dan iles-iles 0,5 %. 

Pengaruh penambahan hidrokoloid tersebut 

terhadap tepung sukun diketahui berdasarkan 

analisis yang dilakukan terhadap parameter 

volume pengembangan, dan kelarutan serta 

profil gelatinisasi pati menggunakan instru-

men Rapid Visco Analyzer. 

Analisis 

Volume Pengembangan dan Kelarutan 

(Collado dan Corke, 1999) 

Sebanyak 0,35 g tepung dan 12,5 mL 

akuades dimasukkan ke dalam tabung 

sentrifuse berukuran 12,5 x 16 mm. Tabung 

dipanaskan pada suhu 92,5C selama 30 

menit sambil sesekali dikocok. Sampel 

didinginkan dengan air es selama 1 menit 

kemudian didiamkan pada suhu ruang selama 

5 menit dan disentrifugasi pada kecepatan 

3.500 rpm selama 30 menit. Tinggi gel yang 

terbentuk diukur dan dikonversi menjadi 

volume gel per g sampel yang kemudian 

dinyatakan sebagai volume pengembangan.  

Supernatan  disaring dan filtrat yang 

diperoleh kemudian ditampung dengan 

cawan yang telah diketahui beratnya.Cawan 

dikeringkan pada suhu 110C selama satu 

malam.Sampel yang tertinggal pada cawan 

merupakan pati yang terlarut.Persentase pati 

yang terlarut dihitung berdasarkan perban-

dingan beratnya terhadap berat kering sampel 

awal. 

Analisis Profil Gelatinisasi Pati dengan 

Rapid Visco Analyzer (Zaidul et al., 2007) 

Analisis terhadap profil gelatinisasi 

pati dilakukan dengan menggunakan instru-

men Rapid Visco Analyzer TecMaster 

Newport Scientific Pty Ltd., Warriewood – 

Australia. Sampel sebanyak 3 gram (8-10 %) 

disuspensikan dalam 25 mL air destilata. 

Suspensi dipanaskan hingga suhu 50C dan 

dipertahankan selama 1 menit, kemudian 

dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai 

suhu 95C dengan kecepatan pemanasan 6C 

per menit dan dipertahankan pada suhu 

tersebut selama 5 menit. Setelah itu 

dilakukan pendinginan hingga mencapai 

suhu 50C dengan kecepatan pendinginan 

6C per menit dan dipertahankan pada suhu 

tersebut selama 5 menit. Hasil yang 

diperoleh setelah sampel melewati satu siklus 

pemanasan dan pendinginan adalah profil 

gelatinisasi pati yang memuat informasi 

mengenai viskositas awal, akhir, setback, 

breakdown dan viskositas puncak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Volume Pengembangan 

Volume pengembangan merupakan 

pengukuran kemampuan mengembang dari 

granula pati. Analisis volume pengembangan 

yang dilakukan pada penelitian ini mengukur 

penyerapan air oleh granula pati pada suhu 

tertentu tanpa diganggu oleh gaya akibat 

pengadukan. Tester dan Morrison (1990) 

menyatakan bahwa karakteristik pembeng-

kakan dari granula pati merupakan hasil dari 

karakteristik amilopektin, dengan amilosa 

sebagai dilutant. Menurut Ratnayake et al. 

(2002), ketika sejumlah pati dipanaskan 
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dalam jumlah air yang berlebih, struktur 

kristalinnya menjadi terganggu, sehingga 

menyebabkan kerusakan pada ikatan 

hidrogen dan molekul hidrogen keluar dari 

grup hidroksil amilosa dan amilopektin. Hal 

ini menyebabkan terjadinya peningkatan 

pengembangan dan kelarutan granula. 

Volume pengembangan dan kelarutan 

merupakan petunjuk besarnya interaksi antar 

rantai pati dalam bidang amorphous dan 

bidang kristalin. Besarnya interaksi ini 

dipengaruhi oleh rasio amilosa dan 

amilopektin, karakteristik amilosa dan 

amilopektin berdasarkan distribusi berat 

molekul, derajat percabangan, panjang rantai 

cabang dan konformasi molekul. 

Hasil uji lanjut Duncan (p<0,05) 

menunjukkan bahwa penambahan guar gum 

0,5 %, iles-iles 1 % dan iles-iles 0,5 % tidak 

berpengaruh nyata terhadap nilai pengem-

bangan. Tetapi nilai volume pengembangan 

yang dihasilkan oleh penambahan guar gum 

1 % berbeda nyata dengan ketiga perlakuan 

di atas. Volume pengembangan dari seluruh 

perlakuan penambahan hidrokoloid berbeda 

nyata terhadap volume pengembangan 

tepung sukun tanpa hidrokoloid. 

Table 1. Effect of hydrocolloids addition on 

swelling volume of breadfruit flour 

Sample 
Swelling volume 

(mL g
-1

) 

Breadfruit flour  10.14
b 

Breadfruit flour + guar gum 

1.0 % 

11.14
a 

Breadfruit flour + guar gum 

0.5 % 

8.51
c 

Breadfruit flour + konjac 

flour 1.0 % 

8.86
c 

Breadfruit flour + konjac 

flour 0.5 % 

9.05
c 

Notes: Values followed by the same uppercase letter 

are not significantly different at p < 0.05, 

Duncan test. 

Volume pengembangan tepung sukun 

mengalami penurunan dengan penambahan 

hidrokoloid dibandingkan dengan tepung 

sukun tanpa hidrokoloid, kecuali untuk guar 

gum 1 %. Pada penambahan guar gum 1 %, 

hidrokoloid meningkatkan pembengkakan 

granula pati sukun.Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Mandala dan Bayas (2004) 

mengenai efek xanthan gum terhadap 

dispersi pati gandum.Sementara untuk 

penambahan hidrokoloid lain, pembengkakan 

granula menjadi lebih terbatas karena 

terbungkus dengan erat oleh lapisan 

hidrokoloid tersebut (Chaisawang dan 

Suphantharika 2005), sehingga volume 

pengembangan mengalami penurunan. 

Kelarutan 

Fraksi pati yang terlarut menunjukkan 

karakteristik sifat kelarutan pati setelah 

pemanasan.Jumlah fraksi pati yang terlarut 

dengan penambahan hidrokoloid dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Table 2. Effect of hydrocolloids addition on 

solubility of breadfruit flour 

Sample Solubility (%) 

Tepung sukun  12.91
a 

Tepung sukun + guar gum 

1 % 

12.27
b 

Tepung sukun + guar gum 

0.5 % 

11.60
c 

Tepung sukun + iles-iles 1 

% 

10.43
b 

Tepung sukun + iles-iles 

0.5 % 

12.20
d 

Notes: Values followed by the same uppercase letter 

are not significantly different at p < 0.05, 

Duncan test. 

Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan 

bahwa guar gum dan iles-iles pada konsen-

trasi 1 % tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap fraksi pati yang tidak 

membentuk gel, tetapi berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya. Seluruh perlakuan 

menunjukkan penurunan nilai fraksi pati 

yang tidak membentuk gel dibandingkan 

tepung sukun tanpa penambahan hidro-

koloid.Penurunan nilai fraksi pati yang tidak 

membentuk gel dapat terjadi karena sejumlah 

kecil hidrokoloid mungkin tersedimentasi 

dengan granula dan tidak sepenuhnya berada 

pada fasa kontinu.Overestimasi jumlah 

hidrokoloid pada fasa kontinu ini 

menyebabkan terjadinya underestimasi dari 

jumlah fraksi pati yang tidak membentuk gel 

(Mandala dan Bayas, 2004). 

Menurut Mandala dan Bayas (2004), 

molekul-molekul pati dapat saling 

berinteraksi dan membentuk jaringan pada 
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konsentrasi tertentu (di bawah konsentrasi 

close-packing). Hidrokoloid memicu 

interaksi pelekatan di antara granula yang 

tergelatini-sasi, dan memerangkapnya 

sehingga saling berdekatan. Hal ini akan 

meningkatkan gaya yang harus diaplikasikan 

pada sistem tersebut, memfasilitasi air untuk 

masuk dan meningkatkan pembengkakan, 

meningkatkan pelarutan amilosa dan 

pengeluarannya dari granula pati. Dengan 

meningkatkan suhu, amilosa yang telah 

keluar dari granula dan hidrokoloid pada fasa 

kontinyu akan membentuk lapisan film 

disekeliling granula dan menghambat 

pembengkakan serta keluarnya polimer dari 

granula tersebut, dan pada akhirnya 

menurunkan volume pengembangan dan 

kelarutan.  

Profil Gelatinisasi 

Interaksi antara tepung sukun dan 

hidrokoloid dengan jenis serta konsentrasi 

yang berbeda menghasilkan karakteristik 

gelatinisasi yang berbeda pula. Pengaruh 

penambahan hidrokoloid guar gum dan iles-

iles pada konsentrasi masing-masing 1 % dan 

0,5 % terhadap profil gelatinisasi tepung 

sukun disajikan pada Gambar 1 dan Tabel 3. 

 

 

Figure 1. Typical RVA pasting curves for the mixtures of breadfruit flour 

and various hydrocolloids 

Secara visual terlihat bahwa tepung 

sukun yang diinteraksikan dengan hidro-

koloid lebih mudah mengalami gelatinisasi 

yang ditandai dengan peningkatan viskositas 

pasta tepung sukun-hidrokoloid yang lebih 

cepat dibandingkan tepung sukun 100 % 

pada semua jenis dan konsentrasi hidro-

koloid. Secara umum, tepung sukun yang 

diinteraksikan dengan hidrokoloid memiliki 

pola profil gelatinisasi yang sama dengan 

tepung sukun tanpa hidrokoloid. Perbeda-

annya adalah bahwa penambahan hidro-

koloid meningkatkan viskositas tepung sukun 

secara keseluruhan.Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilaporkan oleh Shi dan 

BeMiller (2002) yang meneliti pengaruh 

berbagai hidrokoloid terhadap viskositas pati 

kentang. Dilaporkan bahwa penambahan 

guar gum pada pati kentang akan mening-

katkan viskositas pati tersebut secara signi-

fikan. Funami et al. (2004) juga melaporkan 

hal yang sama dalam hasil penelitiannya 

mengenai efek guar gum terhadap pati 

jagung.  

Guar gum memiliki efek lebih besar 

dalam meningkatkan viskositas tepung sukun 

secara keseluruhan dibandingkan iles-iles 

pada konsentrasi penambahan hidrokoloid 

yang sama. Tepung sukun yang diinterak-

sikan dengan guar gum memiliki viskositas 

puncak yang lebih tinggi dibandingkan 

tepung sukun yang ditambahkan iles-iles. 
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Puncak viskositas tepung sukun mengalami 

penurunan yang tidak tajam ketika 

pemanasan dipertahankan pada suhu 95C. 

Selisih antara nilai viskositas puncak dengan 

viskositas pasta pada saat dipertahankan pada 

suhu 95C menunjukkan ketahanan tepung 

terhadap proses pemanasan atau lebih 

dikenal dengan istilah viskositas breakdown. 

Pengaruh penambahan guar gum pada tepung 

sukun dalam meningkatkan viskositas 

breakdown lebih besar dibandingkan iles-

iles.Hal ini dapat dilihat dari profil 

gelatinisasi tepung sukun yang diinteraksikan 

dengan iles-iles yang memiliki kurva lebih 

landai. Penurunan viskositas yang terjadi 

pada kurva yang lebih landai akan lebih 

kecil, sehingga nilai viskositas breakdown 

yang diperoleh juga lebih rendah. 

Table 3. Effect of hydrocolloids addition on breadfruit flour pasting profile 

Sample 
PV 

(RVU) 

TV 

(RVU) 

BV 

(RVU) 

FV 

(RVU) 

SV 

(RVU) 

PT 

(minute) 

GT 

(C) 

Breadfruit flour  1915.5
c 

1864.0
c 

51.5
c 

3019.5
c 

1155.5
c 

10.54 76.73 

Breadfruit flour + 1% 

guar gum  

2638.0
a 

2396.0
a 

242.0
a 

3951.5
a 

1555.5
a 

9.54 76.25 

Breadfruit flour + 0.5% 

guar gum  

2276.0
b 

2100.5
b 

175.5
b 

3518.5
b 

1418.0
ba 

9.74 76.3 

Breadfruit flour+ 1 % 

konjac  

2424.0
ba 

1978.5
a 

66.5
a 

3891.0
a 

1542.5
a 

10.24 76.3 

Tepung sukun + 0.5% 

konjac  

2199.5
b 

1740.0
b 

47.0
b 

3435.5
b 

1336.0
bc 

10.3 76.7 

Values followed by the same uppercase letter are not significantly different at p < 0.05, Duncan test. 

PV = peak viscosity, TV = trough viscosity, BV = breakdown viscosity, FV = final viscosity, SV = setback viscosity, 

RVU = Rapid Visco Unit) PT = peak time, GT = gelatinization temperature 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

peningkatan konsentrasi hidrokoloid akan 

meningkatkan nilai viskositas puncak (VP), 

viskositas trough (VT), viskositas breakdown 

(VB), viskositas akhir (VA) dan viskositas 

setback (VS) dari tepung sukun. Pola yang 

berbeda terjadi pada tepung sukun yang 

diinteraksikan dengan iles-iles pada konsen-

trasi 0,5 %, dimana penambahan hidrokoloid 

pada konsentrasi tersebut justru menurunkan 

nilai viskositas trough dan breakdown dari 

tepung sukun. Penambahan guar gum mem-

berikan efek peningkatan nilai viskositas 

yang lebih besar dibandingkan iles-iles pada 

konsentrasi penambahan hidrokoloid yang 

sama.  

Viskositas puncak (VP) menunjukkan 

kondisi awal granula pati tergelatinisasi atau 

mencapai pengembangan maksimum hingga 

selanjutnya akan pecah. Beta dan Corke 

(2001) menyatakan bahwa viskositas puncak 

mengindikasikan kapasitas pengikatan air 

dan memiliki korelasi positif dengan kualitas 

produk akhir yaitu pengembangan dan 

jumlah polimer yang lepas.VP tertinggi 

dihasilkan oleh penambahan guar gum pada 

konsentrasi 1,0 %, diikuti oleh guar gum 

0,5 %, iles-iles 1,0 % dan VP terendah 

diperoleh dari penambahan iles-iles 0,5 %. 

Hasil uji lanjut dengan metode Duncan 

menunjukkan bahwa guar gum dan iles-iles 

dengan konsentrasi yang sama memiliki VP 

yang tidak berbeda nyata, sementara guar 

gum dan iles-iles dengan konsentrasi yang 

berbeda menghasilkan VP yang berbeda 

nyata. VP yang dihasilkan dari tepung sukun 

dengan penambahan hidrokoloid berbeda 

nyata dengan VP tepung sukun tanpa 

hidrokoloid. 

Hidrokoloid dengan konsentrasi lebih 

tinggi memiliki kemampuan yang lebih 

tinggi pula dalam meningkatkan nilai 

viskositas puncak.Hal ini terkait dengan 

kemudahan hidrokoloid tersebut untuk 

berinteraksi dengan partikel pati yang telah 

membengkak ataupun dengan amilopektin 

yang keluar dari granula (Shi dan BeMiller, 

2002).  Hidrokoloid dengan konsentrasi lebih 

tinggi (1 %) memiliki kemampuan lebih 

besar untuk berinteraksi dengan amilopektin 

tersebut dibandingkan dengan hidrokoloid 

konsentrasi rendah (0,5 %). 

Tepung sukun dengan penambahan 

guar gum 1 % memiliki viskositas puncak 
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tertinggi, hal ini didukung oleh volume 

pengembangan dari sistem tersebut yang juga 

tinggi. Secara keseluruhan, nilai volume 

pengembangan berkorelasi positif dengan 

viskositas puncak.Semakin tinggi volume 

pengembangan, maka nilai viskositas puncak 

juga semakin tinggi.Hubungan antara 

pengembangan granula pati dan viskositas 

puncak terlihat jelas pada pati barley dengan 

berbagai proporsi amilosa dan amilopektin. 

Pati barley dengan kandungan amilosa tinggi 

memiliki pengembangan terbatas, sehingga 

mempunyai viskositas puncak pasta yang 

terbatas pula (Song dan Jane, 2001). 

Breakdown atau penurunan viskositas 

selama pemanasan menunjukkan kestabilan 

pasta selama pemanasan, dimana semakin 

rendah breakdown maka pasta yang 

terbentuk akan semakin stabil terhadap panas 

(Purwani et al., 2006). Parameter viskositas 

breakdown (VB) dan viskositas trough (VT) 

terkait satu sama lain karena viskositas 

breakdown merupakan selisih antara 

viskositas puncak pasta dengan viskositas 

trough. Peningkatan nilai viskositas trough 

pati umumnya selalu diikuti oleh 

peningkatan nilai viskositas breakdown, 

begitu pula sebaliknya. Peningkatan 

viskositas breakdown dan trough terjadi pada 

penambahan guar gum 1,0 dan 0,5 % serta 

pada penambahan iles-iles 1,0 %. Sementara 

interaksi tepung sukun dengan iles-iles pada 

konsentrasi 0,5 % memiliki efek berlawanan 

dengan perlakuan lain, yaitu menurunkan 

viskositas trough dan breakdown.  

Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan 

bahwa hidrokoloid dengan konsentrasi 

berbeda menghasilkan VT dan VB yang 

berbeda nyata, sementara hidrokoloid dengan 

konsentrasi yang sama tidak menunjukkan 

beda nyata terhadap nilai VT dan VB. 

Seluruh perlakuan penambahan hidrokoloid 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

nilai VT dan VB dibandingkan dengan 

tepung sukun tanpa hidrokoloid. Peningkatan 

VT dan VB menunjukkan bahwa granula pati 

menjadi lebih tidak resisten terhadap 

perlakuan panas dan pengadukan (Lee et al., 

2002). Hal ini menunjukkan bahwa 

hidrokoloid memiliki peran dalam mengubah 

morfologi granula pati yang melibatkan 

ekspansi radial dari granula untuk 

mengembang dan pecah (Funami et al., 

2004). Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan 

bahwa hidrokoloid dengan konsentrasi 

berbeda menghasilkan viskositas akhir (VA) 

yang berbeda nyata, sementara hidrokoloid 

dengan konsentrasi yang sama tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap 

nilai VA. Seluruh perlakuan penambahan 

hidrokoloid memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap nilai VA dibandingkan 

dengan tepung sukun tanpa hidrokoloid. 

Peningkatan VA akibat penambahan 

hidrokoloid pada sistem berpati terjadi 

karena adanya interaksi antara material yang 

keluar dari granula selama proses gelatini-

sasi, seperti amilosa dan amilopektin ber-

bobot molekul rendah, dengan hidrokoloid 

tersebut. Penambahan hidrokoloid menye-

babkan gaya yang diberikan pada area ini 

jauh lebih besar daripada gaya di dalam 

suspensi pati-air pada konsentrasi pati yang 

setara. Peningkatan gaya ini secara signifikan 

akan mempengaruhi pemecahan granula dan 

jumlah material yang dikeluarkan ke sistem. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Alloncle et al. (1989) yang meneliti karak-

teristik reologi dari campuran pati sereal dan 

galaktomanan. Alloncle et al. (1989) meng-

gambarkan pasta pati sebagai suspensi dari 

partikel yang mengembang dan terdispersi 

dalam media makromolekul. Dijelaskan lebih 

lanjut bahwa galaktomanan berada pada fasa 

kontinu, sehingga volume fasa yang dapat 

berinteraksi dengan galaktomanan menjadi 

berkurang. Fenomena ini menyebabkan 

peningkatan konsentrasi galaktomanan pada 

media kontinu dan pada akhirnya meningkat-

kan viskositas. Peningkatan nilai VA menun-

jukkan bahwa pasta semakin resisten 

terhadap gaya geser yang terjadi pada proses 

pengadukan. 

Setback atau perubahan viskositas 

selama pendinginan, diperoleh dari selisih 

antara VA dengan viskositas setelah pema-

nasan. Semakin tinggi nilai setback maka 

semakin tinggi pula kecenderungan untuk 

membentuk gel (meningkatkan viskositas) 

selama pendinginan. Tingginya nilai setback 

menunjukkan tingginya kecenderungan 

untuk terjadinya retrogradasi.Menurut Beta 

dan Corke (2001), setback merupakan pengu-

kuran rekristalisasi dari pati tergelatinisasi 

selama pendinginan. 
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Penambahan guar gum dan iles-iles 

pada semua konsentrasi meningkatkan 

viskositas setback (VS) tepung sukun. Hasil 

uji lanjut menggunakan metode Duncan 

menunjukkan bahwa penambahan guar gum 

1,0 % dan iles-iles 1,0 % tidak memberikan 

pengaruh nyata terhadap nilai VS, tetapi 

kedua perlakuan tersebut menghasilkan nilai 

VS yang berbeda nyata dengan perlakuan 

penambahan iles-iles 0,5 %. Sementara 

pengaruh penambahan guar gum 0,5 % tidak 

berbeda nyata dengan ketiga perlakuan 

tersebut di atas terhadap nilai VS. Hal ini 

menunjukkan bahwa hidrokoloid memicu 

retrogradasi pati sukun melalui eksklusi 

mutual antara pati dan hidrokoloid 

berdasarkan thermodynamic incompatibility 

(Alloncle et al., 1989). Efek ini menye-

babkan terjadinya peningkatan konsentrasi 

efektif dari pati, khususnya amilosa pada fasa 

kontinu, dan pada akhirnya mempercepat 

pembentukan gel amilosa (Alloncle dan 

Doublier, 1991). 

Waktu puncak merupakan parameter 

yang mengukur waktu pemasakan.Hasil uji 

lanjut Duncan tidak menunjukkan pengaruh 

yang berbeda nyata di antara perlakuan 

penambahan hidrokoloid terhadap waktu 

puncak. Penambahan hidrokoloid juga tidak 

menghasilkan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap nilai suhu gelatinisasi berdasarkan 

hasil uji lanjut Duncan. Suhu gelatinisasi 

merupakan suhu dimana mulai terdeteksi 

adanya peningkatan viskositas pada sistem 

pati-air yang dipanaskan, yang disebabkan 

oleh pembengkakan granula pati. 

KESIMPULAN 

Guar gum dan iles-iles meningkatkan 

viskositas suspensi tepung sukun selama 

pemanasan dan setelah pemanasan. Guar 

gum memiliki efek lebih kuat terhadap 

suspensi tepung sukun dibandingkan iles-

iles, ditandai dengan lebih tingginya nilai 

parameter yang terukur dengan instrument 

RVA. 
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