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I. Latar Belakang 

Biji durian memiliki kandungan pati yang 
cukup tinggi sehingga berpotensi sebagai 
alternatif pengganti bahan makanan atau bahan 
baku pengisi farmasetik. Biji durian sebagai 
bahan makanan memang belum memasyarakat 
di Indonesia. Di Thailand, biji durian sudah 
cukup memasyarakat untuk dibuat bubur 
dengan cara diberi campuran daging buahnya. 
Bubur biji durian ini menghasilkan kalori yang 
cukup potensial bagi manusia (Aak, 1997). 

Pati merupakan karbohidrat asal tanaman 
sebagai hasil fotosintesis, yang disimpan 
dalam bagian tertentu tanaman sebagai 
cadangan makanan. Sifat pati tergantung pada 
jenis tanaman serta tempat penyimpanannya. 
Perbedaan terlihat antara lain pada viskositas 
dan daya lekat musilagonya atau pada sifat 
lainnya (Claus, 1965). 

Terdapat dua jenis pati yang sering 
digunakan di industri farmasi yaitu pati alami 
dan pati modifikasi. Pati dalam bentuk alami 
(native starch) adalah pati yang dihasilkan dari 
sumber umbi-umbian dan belum mengalami 
perubahan sifat fisik dan kimia atau diolah 
secara kimia-fisik. Pati alami banyak 
digunakan di industri farmasi sebagai bahan 
pengisi (filler) dan pengikat (binder) dalam 
pembuatan tablet, pil dan kapsul. Pati alami 
mempunyai dua keterbatasan besar dalam 
membentuk tablet yang baik, yaitu tidak 
mempunyai sifat fluiditas (daya alir) dan 
kompresibilitas (Rismana, 2006). 

Pati tertermodifikasi dengan hidrolisis 
asam klorida menghasilkan pati yang 
strukturnya lebih renggang, sehingga air lebih 
mudah menguap pada waktu pengeringan. 
Struktur pati yang agak rapat akan lebih tinggi 
daya ikat airnya, selain itu terjadi pemutusan 
ikatan hidrogen pada rantai linier dan 
berkurangnya daerah amorf yang mudah 
dimasuki air (Afrianti, 2004). 

Salah satu sifat pati adalah tidak larut 
dalam air dingin, karena molekulnya berantai 
lurus atau bercabang tidak berpasangan, 
sehingga membentuk jaringan yang 
mempersatukan granula pati. Selain itu, 
kesulitan dalam penggunaan pati adalah selain 
pemasakannya memakan waktu yang cukup 
lama, pasta yang terbentuk juga cukup keras. 
Karena itu pati tersebut perlu dilakukan 
modifikasi agar diperoleh sifat-sifat yang 
cocok untuk aplikasi tertentu (Afrianti, 2004). 

Sifat-sifat yang diinginkan adalah pati yang 
memiliki viskositas yang stabil pada suhu 
tinggi dan rendah (Wirakartakusuma, 1989). 
Dengan demikian, pati memiliki kegunaan 
yang lebih banyak pada industri makanan dan 
farmasi. 

Dalam penelitian ini diuji sifat fisikokimia 
pati biji durian sebelum dan sesudah 
modifikasi hidrolisis asam. Apakah modifikasi 
pati biji durian secara hidrolisis asam 
menghasilkan sifat fisikokimia yang lebih 
baik, sehingga memiliki potensi untuk 
digunakan sebagai bahan baku sediaan 
farmasi. 

 
II. Metode penelitian 
2.1 Penyiapan Bahan dan Determinasi 
Tanaman 
 Buah Biji durian yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh dari Propinsi Bandar 
Lampung. Sedangkan determinasi tanaman 
dilakukan di Laboratorium Taksonomi Jurusan 
Biologi FMIPA Universitas Padjadjaran. 
 
 
2.2 Isolasi Pati Biji Durian (Durio zibethinus 
Murr) 

Pati biji durian dibuat dengan 
menggunakan metode tradisional pembuatan 
pati yaitu: Biji durian sebanyak 7403 gram 
dibersihkan dari selubung luar dan kulit arinya. 
Selanjutnya biji dipotong-potong dan 
dihancurkan dengan menggunakan blender 
dengan bantuan air. Bahan kemudian disaring / 
diperas menggunakan kain penyaring ke dalam 
wadah hingga ampas tidak mengeluarkan air 
perasan lagi. Suspensi atau filtrat yang 
dihasilkan kemudian didekantasi (diendapkan) 
selama 24 – 48 jam hingga pati mengendap 
sempurna. Cairan supernatan dibuang dan 
endapannya  dicuci berulang-ulang dengan air 
hingga diperoleh endapan pati yang lebih 
jernih. Kemudian endapan pati dikeringkan 
menggunakan oven pada suhu ± 50oC selama 
24 jam hingga kering. Endapan serbuk pati 
yang sudah kering kemudian dihaluskan dan 
diayak menggunakan mesh 100, hingga 
diperoleh pati biji durian (Herman, 1985). 
 
 
2.3  Pemeriksaan Kualitas Pati Alami     

Pemeriksaan pati biji durian alami 
merujuk pada pemeriksaan pati singkong pada 
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Farmakope Indonesia (Depkes RI, 1979, 
1995). Meliputi: Mikroskopik, pemerian, 
kelarutan, identifikasi pati, keasaman, susut 
pengeringan, kadar abu, dan batas mikroba. 

 
 

2.4 Modifikasi Pati Hidrolisis Asam  
1. Suspensi pati dibuat dengan perbandingan 

pati dan air 1:20 kemudian ditambahkan 
HCl 2 N sampai pH 2 tercapai; 

2. Campuran tersebut kemudian dipanaskan 
pada suhu 55oC selama 3 jam; 

3. Selanjutnya dinetralkan dengan NaOH 2 
N dan etanol 80% dengan perbandingan 
1:2 dan disaring dengan bantuan pompa 
vakum; 

4. Residu yang tidak tersaring kemudian 
dikeringkan dengan oven pada suhu 50oC 
selama 24 jam, kemudian digiling dan 
diayak pada ayakan mesh 100. 

 (Billiaderis, 1981). 
 
 

 
2.5 Uji Mikroskopik Pati Modifikasi 

Dimasukkan kurang lebih 50 mg 
campuran serbuk pati murni dan pati 
termodifikasi ke dalam beberapa tube test. 
Kemudian dilarutkan dengan 20 ml 0,1% 
metilen blue. Larutan tersebut dikocok selama 
5 menit secara berulang-ulang sampai larut 
sempurna. Tube test disumbat, dipasang pada 
alat sentrifugasi dan diputar pada kecepatan 
rendah dan dihentikan setelah 5 menit. Setelah 
itu tube test dibiarkan sampai timbul 2 fasa dan 
supernatannya kemudian didekantasi. Pati 
dicuci berulang-ulang dengan air suling sampai 
warna dari larutan supernatan hilang. 
Kemudian larutan tersebut dipipet dan diuji 
mikroskopik. Warna biru terjadi pada kristal 
amilum, di mana menunjukkan bahwa pati 
tersebut sudah termodifikasi (Billiaderis, 
1981). 

 
2.6  Pengujian Sifat Fisikokimia 

Pengujian sifat fisikokimia meliputi daya 
alir, kerapatan sejati, kerapatan curah dan 
mampat, suhu gelatinasi dan viskositas, kadar 
amilosa, dan derajat putih. 
 
 
III.  Alat dan Bahan yang Digunakan 
3.1   Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain yaitu alat-alat gelas yang sering 
digunakan dalam laboratorium, ayakan mesh 
100, sentrifugator (Biofuge 15R), mortir dan 
stemper, oven (Memmert), timbangan analitis 
digital (Nagata dan Ohaus), kain penyaring, 

kertas saring, pH meter (Toledo MP 220), 
Brabender Viscoamylograph (Ohg Duisburg 
Typ 800146), Chromameter (Minolta tipe CR-
300), pompa vakum, corong Buchner, alat 
pengukur kecepatan alir dan sudut istirahat, 
alat pengukur kecepatan curah dan mampat, 
stopwatch (Getz),  spektrofotometer (U-2010), 
mikroskop (Olympus), blender (Hitachi). 
 
 
 
 
 
3.2 Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: biji durian, aquades, HCl 
2 N, NaOH 2 N; 0,1 N, etanol 70%, metilen 
blue 0,1% , I2 0,0005M, fenolftalen 0,1%, agar 
MC (Mac Conkey), PBS (Phosphate Buffer 
Salin). 
 
 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Isolasi Pati Biji Durian (Durio zibethinus 
Murr) 

Rendemen pati yang diperoleh adalah 
sebesar 17,68%. Kecilnya rendemen ini 
disebabkan adanya pati yang hilang pada saat 
proses pembuatan pati. Pati yang dihasilkan 
berwarna putih kecoklatan. 
 
 
4.2 Pemeriksaan Kualitas Pati Alami 

Hasil pemeriksaan pati yang sesuai 
dengan monografi Farmakope Indonesia dapat 
dilihat pada (Tabel 4.1). Dari beberapa hasil 
pemeriksaan berdasarkan monografi 
Farmakope Indonesia yang merujuk pada 
pemeriksaan pati singkong, dapat dilihat 
bahwa pati biji durian yang dihasilkan sudah 
memenuhi persyaratan yang terdapat dalam 
Farmakope Indonesia. 
 

4.3 Uji Mikroskopik Pati Modifikasi 
Granul pati yang terhidrolisis dengan HCl 

mengalami kerusakan pada bagian tengah yaitu 
pada daerah hilus. Pada daerah tersebut terjadi 
retak atau berlobang dan kemudian granul 
tersebut akan pecah. Identifikasi dengan 
menggunakan larutan metilen blue 0,1% dan 
dilihat dibawah mikroskop cahaya elektron, 
terlihat bahwa ada sebagian pati dengan 
modifikasi asam berbentuk bulat berwarna biru 
pada kristal amilumnya. Dapat dililahat pada 
(Gambar 4.1) 
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Gambar 4.1  Mikroskopik   Pati  Biji Durian  
(Durio zibethinus Murr.)  Modifikasi.      
 
 
 
4.4 Pengujian Sifat Fisikokimia 

4.4.1 Kerapatan Curah, Mampat, Sejati, 
Kompresibilitas dan Daya Alir 

Hasil pengujian kerapatan curah, kerapatan 
mampat dan kompresibilitas pati alami dan 
modifikasi asam tercantum pada (Tabel 4.2). 
Untuk hasil pengujian daya alir dan sudut 
isitrahat tercantum pada (Tabel 4.3). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabel 4.1 Pemeriksaan pati biji durian merujuk pada pemeriksaan pati singkong pada Farmakope     
Indonesia 
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Pemeriksaan Referensi Pati Biji Durian 

Mikroskopik Butir tunggal, agak bulat atau 

bersegi banyak. Butir kecil 

berdiameter 8-10 �m. Hilus di 

tengah berupa titik, garis lurus 

bercabang tiga, lamela tidak 

jelas. 

Butir tunggal, agak bulat atau 

bersegi banyak. Butir kecil 

berdiameter kurang dari 13 �m. 

Hilus terlihat terletak di tengah, 

lamela tidak terlihat jelas.  

Pemerian Serbuk sangat halus, putih.  Serbuk halus, putih kecoklatan. 

Kelarutan Praktis tidak larut dalam air 

dingin dan dalam etanol. 

Praktis tidak larut dalam air 

dingin dan dalam etanol. 

Identifikasi: 

A. Panaskan sampai mendidih 

selama 1 menit susupensi 1 

g dalam 50 ml air, 

dinginkan. 

B. Campur 1 ml larutan kanji 

yang diperoleh pada 

identifikasi A dengan 0,05 

ml iodium 0,005 M. 

 

A. Terbentuk larutan kanji 

yang encer. 

 

 

B. Terjadi warna biru tua yang 

hilang pada pemanasan dan 

timbul kembali pada 

pendinginan 

 

A. Terbentuk larutan kanji 

yang encer. 

 

 

B. Terjadi warna biru tua yang 

hilang pada pemanasan dan 

timbul kembali pada 

pendinginan.  

Keasaman: 

 

Diperlukan tidak lebih dari 2,0 

ml NaOH 

Diperlukan 1,7 ml NaOH 

Susut pengeringan: 

 

Tidak lebih dari 15,0% 13,04% 

Kadar abu: 

 

Tidak lebih dari 0,6% 0,17% 

Batas mikroba Tidak boleh mengandung 

Escherichia coli 

 

Tidak mengandung 

Escherichia coli 
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Tabel 4.2 Pengujian Kerapatan dan Kompresibilitas Pati Alami dan Modifikasi 

 
 
Tabel 4.3 Pengujian Daya Alir Pati Alami dan Modifikasi 

 
Dari hasil uji kerapatan dan 

kompresibilitas ternyata pati modifikasi 
memiliki nilai kompresibilitas lebih kecil 
sebesar 21,73% dibandingkan pati alami 
sebesar 25,16%. Kecilnya nilai 
kompresibilitas pati modifikasi 
menunjukkan adanya perubahan sifat aliran 
serbuk, yang  menunjukkan jenis alirannya 
sesuai dengan indeks carr termasuk pada 
katetogri cukup. 

Kerapatan curah serbuk tergantung sekali 
pada distribusi ukuran, bentuk dan 
kecenderungan dari partikel untuk lengket 
satu sama lain. Partikel yang mempunyai 
kerapatan tinggi dan porositas internal 

rendah cenderung mempunyai sifat alir 
bebas. Berbeda keadaannya dengan partikel 
yang permukaannya kasar yang akan 
memberikan sifat alir buruk karena adanya 
gesekan (friksi). 

Untuk uji daya alir ternyata pati alami 
yang diuji tidak memberikan harga aliran 
serbuk, ini berarti sudut istirahat tidak dapat 
dihitung, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pati alami yang diuji memiliki kecepatan 
aliran yang sangat buruk. Sedangkan pada 
pati modifikasi mengalami perubahan sifat 
aliran menjadi sangat baik dengan 
memberikan harga sudut istirahat sebesar 
11.56o dan 11,22o. 

 
 
4.4.2 Suhu Gelatinisasi danViskositas 

 Hasil pengujian suhu gelatinisasi, viskositas pati alami dan modifikasi asam tercantum pada 
(Tabel 4.4). 
 
Tabel 4.4 Pengujian Viskositas Pati Biji Durian Alami dan Modifikasi 
Sampel Suhu 

Gelatinasi 
(ºC) 

Suhu 
Puncak 

(ºC) 

Viskositas 
Puncak 

(BU) 

Viskositas 
93ºC 
(BU) 

Viskositas 
93ºC/20’ 

(BU) 

Viskositas 
50ºC  
(BU) 

Viskositas 
50ºC/20’ 

(BU) 

Pati 
Alami 

 
91,5 

 

 
- 

 
- 

 
10 

 
35 

 
120 

 
120 

Pati 
Modi 
fikasi 

79,5 - - 200 200 450 440 

Keterangan : BU (Brabender Unit) 
 

 
 

Uji Pati Alami Pati Modifikasi 
Kerapatan curah rata-rata (g/mL) ± SD 0,428 ± 0,0046 0,605 ± 0,0086 
Kerapatan mampat rata-rata (g/mL) ± SD 0,572 ± 0,0075 0,773 ± 0,0138 
Kerapatan sejati rata-rata (g/mL) ± SD 2,335 ± 0,5652 1,570 ± 0,2363 
Kompresibilitas rata-rata  (%) ± SD  25,16 ± 0,9094 21,73 ± 0,2829 

Sudut Istirahat (derajat) ± SD Kecepatan Alir (g/s) ± SD 
Sampel 

Tanpa Getaran Dengan Getaran Tanpa 
Getaran 

Dengan 
Getaran 

Pati Alami Tidak Mengalir Tidak Mengalir Tidak 
Mengalir Tidak Mengalir 

Pati Modifikasi 11,56 ± 2,54 11,22 ± 0,078 15,12 ± 2,70 18,40 ± 0,19 
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Suhu gelatinasi adalah suhu pada saat 
viskositas mulai naik yang disebabkan 
karena terjadinya pembengkakan granul pati. 
Dari hasil pengujian dengan menggunakan 
alat Viskoamilograp Brabender (Tabel 4.4), 
diketahui bahwa suhu gelatinasi pati biji 
durian alami adalah 91,5 ºC. Pati biji durian 
tidak memiliki temperatur puncak sehingga 
tidak terdapat juga nilai viskositas 
puncaknya. Setelah terjadi gelatinasi, 
viskositas pati meningkat karena kekurangan 
air yang berperan sebagai pelincir antara 
granul yang mengembang. Pada kenaikan 
suhu dan dengan adanya pengadukan nilai 
viskositas pati biji durian adalah 10 BU 
(Brabender Unit). Dengan adanya 
pengadukan saja nilai viskositas pati biji 
durian meningkat menjadi 35 BU. Pada saat 
suhu diturunkan dan dengan pengadukan, 
nilai viskositas pati biji durian meningkat 
menjadi 120 BU. Kenaikan viskositas pada 
saat penurunan suhu dipengaruhi oleh 
kemampuan retrogradasi pati.  Pada saat 
hanya diaduk nilai viskositas pati biji durian 
tetap. Hal ini menunjukkan bahwa 
kestabilan viskositas pati biji durian berada 
pada suhu 50ºC. 

Pati modifikasi asam memiliki suhu 
gelatinasi lebih rendah dari pati alami 

sebesar 79,5oC. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa ukuran granul pati modifikasi HCl 
menjadi lebih kecil,  saat viskositas pati 
mulai naik pembengkakan granul pati terjadi 
pada suhu yang lebih rendah. Suhu 
gelatinisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor 
antara lain oleh ukuran molekul pati dan 
keadaan media pemanasan. Setelah terjadi 
gelatinasi, viskositas panas pada suhu 93oC 
pati modifikasi meningkat karena 
kekurangan air yang berperan sebagai 
pelincir antara granul yang mengembang. 
Pada kenaikan suhu 93oC dan dengan 
adanya pengadukan nilai viskositas pati biji 
durian modifikasi naik sebesar 200 BU 
(Brabender Unit). Viskositas panas pati biji 
durian modifikasi setelah dibiarkan selama 
20 menit viskositasnya tetap 200 BU. Pada 
saat suhu diturunkan hingga 50oC (viskositas 
dingin) dan dengan pengadukan, nilai 
viskositas pati biji durian meningkat kembali 
menjadi 450 BU. Kenaikan viskositas pada 
saat penurunan suhu dipengaruhi oleh 
kemampuan retrogradasi pati.  Pada saat 
hanya diaduk nilai viskositas pati biji durian 
modifikasi tetap. Hal ini menunjukkan 
bahwa kestabilan viskositas pati biji durian 
modifikasi berada pada suhu 50ºC. 

 
4.4.3 Hasil Uji Kadar Amilosa 

Hasil pengujian kandungan amilosa pada (Tabel 4.5) menunjukkan bahwa pati modifikasi 
HCl memiliki kandungan amilosa yang lebih rendah daripada pati alami. Penurunan kadar amilosa 
disebabkan karena terjadinya pemutusan ikatan glukosida pada rantai amilosa, dimana rantai 
tersebut merupakan penyusun sebagian besar daerah amorf yang mudah dimasuki air dan senyawa 
yang terlarut didalamnya. Kandungan amilosa mempengaruhi kekentalan gel yang terbentuk. 
Semakin rendah kandungan amilosa, maka kekentalan gel semakin besar. 

 
Tabel 4.5 Pengujian Kandungan Amilosa 

Sampel Kandungan Amilosa (%) 

Pati Alami 38,89 

Pati Modifikasi 31,14 

 

4.4.4 Hasil Uji Derajat Putih 
Hasil pengujian derajat putih pada (Tabel 4.6) menunjukkan bahwa pati alami memiliki nilai 

derajat putih yang lebih tinggi dibandingkan dengan pati modifikasi. Pati alami memiliki nilai 
derajat putih sebesar 97,93% dan pati modifikasi memiliki nilai derajat putih sebesar 71,74%. 
Derajat putih pada pati alami dipengaruhi oleh air yang digunakan dalam proses penggilingan, 
lamanya pengendapan, dan suhu proses pengeringan. Penurunan nilai derajat putih yang terjadi 
pada pati modifikasi dapat disebabkan oleh adanya penambahan asam dan pemanasan pada saat 
hidrolisis.  
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Tabel 4.6 Pengujian Derajat Putih 

Sampel Derajat putih (%) 

Pati Alami 97,93 

Pati Modifikasi 71,74 

 
 
4.5 Analisis Proksimat 
 

Pemeriksaan kualitas lain seperti pH, 
kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar 
lemak, kadar karbohirdat, dan kadar serat 

kasar juga ditentukan dan hasilnya dapat 
dilihat pada (Tabel 4.7).  

 
Tabel 4.7  Hasil Analisis  Proksimat Pati Alami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. SIMPULAN  
5.1 Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka diperoleh simpulan bahwa 
pembuatan pati biji durian menghasilkan 
rendemen sebesar 17,68% dan telah 
memenuhi standar Farmakope Indonesia. 
Pengujian sifat fisikokimia pati biji durian 
modifikasi asam dengan  menggunakan alat 
Viskoamilograf Brabender menunjukkan 
adanya peningkata bahwa pati biji durian 
modifikasi asam memiliki nilai viskositas 
yang lebih tinggi sebesar 450 BU 
dibandingkan dengan pati biji durian alami 
sebesar 120 BU. Pengujian daya alir pati biji 
durian (Durio zibethinus Murr) modifikasi 
asam memperbaiki sifat daya alir. 
 
5.2 Saran 

Dari penelilitan yang telah dilakukan, 
dapat disarankan agar pati biji durian (Durio 
zibethinus Murr) dilakukan pengujian 
sebagai bahan pengisi, dan pengikat sediaan 

tablet. Dan selanjutnya dapat dikembangkan 
menjadi bahan baku farmasi dalam sekala 
besar. 
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ABSTRAK 
 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sifat  fisikokimia  pati biji durian (Durio zibethinus 
Murr.) alami dan modifikasi secara hidrolisis asam. Pembuatan pati alami dilakukan dengan 
metode tradisional menghasilkan rendemen pati sebesar 17,68%. Modifikasi pati dilakukan dengan 
hidrolisis asam klorida (HCl) 2N. Pengujian kualitas pati telah memenuhi standar Farmakope 
Indonesia yang meliputi mikroskopik, pemerian, kelarutan, identifikasi, keasaman, susut 
pengeringan, kadar abu, dan cemaran mikroba. Pengujian sifat fisikokimia meliputi daya alir, 
kerapatan sejati, kerapatan curah dan kerapatan mampat, suhu gelatinasi dan viskositas, kadar 
amilosa, dan derajat putih. Pengujian dengan  menggunakan alat Viskoamilograf Brabender 
menunjukkan adanya peningkatan viskositas, bahwa pati biji durian modifikasi asam memiliki 
nilai viskositas yang lebih tinggi sebesar 450 BU dibandingkan dengan pati biji durian alami 
sebesar 120 BU. Modifikasi pati biji durian secara hidrolisis asam memperbaiki sifat daya alir. 
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