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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sirup glukosa (Glucose syrup) sejenis gula termasuk monosakarida 

dengan rumus molekul C6H12O6. Menurut SNI 01–2978–1992  sirup 

glukosa yaitu cairan kental dan jernih dengan komponen utama glukosa, 

yang diperoleh dari hidrolisis pati dengan cara enzimatik, kemudian 

dilakukan netralisasi dan pemekatan sampai tingkat tertentu. Sirup glukosa 

buka produk yang murni tetapi merupakan campuran dari glukosa, 

maltosa, dan dekstrin. 

Glukosa digunakan sebagai bahan baku industri makanan, 

minuman, dan farmasi. Di Indonesia sampai saat ini sudah banyak yang 

memproduksi sirup glukosa karena melimpahnya bahan baku singkong. 

Tanaman singkong (ketela pohon) adalah tanaman yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia dan merupakan tanaman pokok ketiga setelah 

padi dan jagung. Namun, demikian seiring dengan berjalannya waktu 

perkembangan industi makanan dan farmasi begitu pesat hingga saat ini. 

Untuk menutupi kebutuhan masih mengimpor dari beberapa negara 

tetangga. 

Sehubung dengan hal tersebut sangat tepat jika pemerintah 

mengambil kebijakan dengan mendirikan industri-industri yang dapat 

mengganti peran bahan import. Disamping itu, dengan didirikannya pabrik 

ini akan membuat terciptanya lapangan kerja baru dan akan mendorong 

berdirinya pabrik-pabrik lain yang menggunakan bahan dasar sirup 

glukosa (glucose syrup) di Indonesia. 

1.2. Kapasitas Perancangan 

Dalam mendirikan pabrik sirup glukosa ini didasarkan pada 

beberapa pertimbangan seperti kebutuhan dalam negeri, ketersediaan 

bahan baku, pabrik sirup glukosa yang sudah beroperasi. 
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1.2.1. Perkembangan Impor Sirup Glukosa 

Berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS) di Indonesia dari 

tahun 2001-2012 yang ditunjukan pada Tabel 1.1. kebutuhan sirup 

glukosa di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Tabel 1.1. Data Kebutuhan Sirup Gukosa di Indonesia 

Tahun 
Konsumsi Sirup Glukosa 

(ton/tahun) 

2001 8.248 

2002 9.751 

2003 11.105 

2004 16.140 

2005 17.357 

2006 28.809 

2007 15.432 

2008 21.572 

2009 21.743 

2010 41.303 

2011 73.100 

2012 62.755 

Sumber : Biro Pusat Statistik 

1.2.2. Kapasitas Pabrik yang Sudah Beroperasi 

Beberapa nama-nama pabrik sirup glukosa yang sudah 

berdiri dapat dilihat pada tabel 1.2. sebagai berikut : 
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Tabel 1.2. Nama-nama Pabrik Sirup Glukosa yang Sudah Berdiri 

No. Nama Pabrik Lokasi 
Kapasitas 

(ton/tahun) 

1. Global Sweetener Ltd. Pakistan 147.000 

2. RM Food Additive India  6.000 

3. Thai Food Ltd. Thailand  24.000 

4. Akbar Ali and Co Pakistan  660.000 

5. PT. Suba Indah Cilegon  82.500 

6. PT. BAJ Jawa Timur 18.000 

7. PT. Associated British Jawa Barat 72.000 

8. AVJ Grupe Lituania 12.000 

1.2.3. Ketersediaan Bahan Baku 

Beberapa nama-nama pabrik tepung tapioka yang sudah ada 

dapat dilihat pada tabel 1.3. sebagai berikut : 

Tabel 1.3 Nama-nama Pabrik Tepung Tapioka 

No. Nama Pabrik Lokasi 
Kapasitas 

(ton/tahun) 

1. 
PT. Wira Kencana Adi 

Perdana 
Batanghari 6.500 

2. PT. Bumi Acid Jaya 
Lampung 

Tengah 
75.000 

3. PT. Eka Inti Tapioka 
Lampung 

Tengah 
37.500 

4. PT. Incasi Raya  Sumatra Barat 24.000 

5. PT. Budi Sentosa Perkasa Jambi 3.000 
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Dengan pertimbangan kebutuhan sirup glukosa didalam negeri 

dan kapasitas pabrik yang sudah ada, maka ditetapkan kapasitas 

rancangan pabrik sirup glukosa yang didirikan pada tahun 2020 sebesar 

61.000 ton/tahun. 

1.3. Pemilihan Lokasi Pabrik 

Lokasi pabrik sangat berpengaruh terhadap keberadaan suatu 

proyek industri baik dari segi komersial maupun kemungkinan dimasa 

mendatang. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

lokasi pabrik karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam 

pemilihan lokasi dapat dilihat dari segi ekonomi dan operasionalnya. 

Pendirian pabrik sirup glukosa direncanakan didirikan di kota Cilegon, 

Propinsi Jawa Barat. 

1.3.1. Faktor Utama 

a. Sumber Bahan Baku 

Sumber bahan baku tepung tapioka yang digunakan dalam 

pembuatan sirup glukosa diperoleh dari PT. Bumi Acid Jaya, 

Lampung Tengah yang memproduksi tepung tapioka sebesar 

75.000 ton/tahun. 

b. Pemasaran 

Sirup glukosa sebagian besar digunakan dalam industri 

makanan seperti penyedap rasa, pembuatan Mono Sodium 

Glutamat, pembuatan permen, pembuatan minuman dan 

sebagainya. Karena pabrik ini didirikan untuk memenuhi 

kebutuhan pada pabrik makanan yang ada di wilayah Cilegon, Jawa 

Barat sehingga pemasarannya menjadi lebih mudah. 

c. Tenaga Listrik dan Bahan Bakar 

Kebutuhan listrik dapat terpenuhi karena lokasi pabrik sirup 

glukosa berdekatan dengan Pusat pembangkit Listrik Tenaga Air 
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(PLTA) Suraya di wilayah Cilegon. Akan tetapi mengingat bahwa 

pabrik sirup glukosa beroperasi setiap hari, maka untuk menjaga 

kelancaran produksinya pabrik dilengkapi dengan Genset. 

Sehingga jika sewaktu-waktu terjadi gangguan listrik dari PLN, 

maka pabrik tidak mengalami kerugian yang disebabkan 

terhentinya produksi. Sedangkan untuk kebutuhan bahan bakar 

digunakan diesel oil (solar) yang diperoleh dari Pertamina. 

d. Penyediaan Air 

Didalam perencanaan pabrik sirup glukosa air yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan selama 

berlangsungnya proses produksi. Penggunaan air untuk air proses, 

air sanitasi, dan air umpan boiler. Maka dari itu air diperoleh dari 

sumber air yang berasal dari sungai Ciujung. 

e. Keadaan Geografis dan Iklim 

Kota Cilegon merupakan kota di Provinsi Banten, yang 

berada di ujung barat laut Pulau Jawa di tepi Selat Sunda. Kota 

Cilegon dikenal sebagai kota industri. Secara astronomi kota 

Cilegon terletak di 5
o
52’24” – 6

o
04’07” LS  dan 105

o
54’05” – 

106
o
05’11” BT. Lokasi yang dipilih merupakan daerah bebas 

banjir, gempa, angin topan sehingga keamanan bangunan pabrik 

terjamin. 
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Gambar 1.1. Peta Lokasi Pendirian Pabrik 

1.3.2. Faktor Khusus 

a. Transportasi 

Sistem tansportasi di Cilegon, Jawa Barat memiliki wilayah 

strategis yang berhubungan langsung Selat Sunda dan terhubung 

dengan jalan tol Jakarta-Merak. Selain itu rencana pembangunan 

Jembatan Selat Sunda yang nantinya akan terkoneksi dengan jalan 

lingkar selatan Kota Cilegon menambah konektivitas Kota Cilegon 

dengan daerah lain di sekitarnya, sehingga dapat dilakukan melalui 

jalur darat dan laut sehingga dapat mempermudah untuk 

pengangkutan bahan baku dan produksinya.Kota Cilegon memiliki 

batas-batas wilayah sebagai berikut : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara, 

Kabupaten Serang. 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan 

Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu tepat 

di wilayah Serdang, Kabupaten Serang. 
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b. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja sebagian besar akan diambil dari penduduk 

sekitar, karena lokasi cukup dekat dengan pemukiman penduduk 

selain itu dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja juga dapat 

membantu meningkatkan taraf hidup penduduk sekitarnya. 

c. Limbah Pabrik 

Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan sirup 

glukosa meliputi limbah padatan, cairan, dan lumpur. Limbah 

tersebut memerlukan penanganan yang serius untuk mencegah 

terjadinya pencemaran lingkungan akibat bahan-bahan polutan 

yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, hasil buangan pabrik 

sebelum dibuang ke lingkunagan akan diolah terlebih dahulu dan 

disediakan tempat penimbunan bahan buangan limbah padat. 

d. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah 

Pemerintah saat ini sedang menggalakan iklim investasi di 

daerah. Apalagi saat ini era otonomi daerah (OTDA) dimana 

pemerintah kabupaten membuka kesempatan investasi di 

daerahnya, karena dengan begitu dapat menambah pemasukan 

pendapatan hasil daerah. 

e. Karakteristik Tanah 

Struktur tanah di Cilegon, Jawa Barat memiliki wilayah 

yang relatif landai di daerah tengah dan pesisir barat hingga timur 

kota, tetapi di wilayah utara Cilegon secara topografi menjadi 

berlereng karena berbatasab langsung dengan gunung sedangkan di 

wilayah selatan secara topografimenjadi sedikit berbukit-bukit 

terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan 

Mancak, sehingga wilayah ini tergolong stabil sehingga tidak perlu 

diragukan. Karena sudah terdapat beberapa industri yang sudah 
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beroperasi di wilayah tersebut. Dari usaha terkecil sampai usah 

yang terbesar. 

f. Kemungkinan Perluasan Pabrik 

Lahan yang cukup luas sehingga memungkinkan untuk 

melakukan perluasan pabrik. 

1.4. Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Pengertian Pati 

Pati merupakan salah satu jenis karbohidrat termasuk dalam 

golongan polisakarida yang banyak terkandung di dalam serealia 

dan umbi-umbian. Menurut Winarno (1991), pati merupakan 

homopolimer glukosa dengan ikatan α–glikosidik. Pati terdiri dari 

beberapa jenis yang tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang 

rantai C-nya, serta lurus atau bercabang rantai molekulnya. Pati 

terdiri dari dua fraksi yaitu amilosa dan amilopektin. Kedua fraksi 

hanya dapat dipisahkan dengan air panas. Amilosa atau fraksi yang 

terlarut mempunyai struktur lurus dengan ikatan α–(1,4)–D–

glukosa, sedangkan amilopektin atau fraksi tidak dapat terlarut 

mempunyai cabang dengan ikatan α–(1,4)–D–glukosa sebanyak 4-

5% dari berat total. 

Pati mempunyai bentuk granual (butir) yang berbeda-beda, 

hal ini dapat dilihat dari bentuk, ukuran, dan letak heliumnya. 

Granual tersebut dapat dibuat membengkak apabila dimasukkan ke 

dalam air dengan suhu 55-65
0
C. Dalam proses pembengkan 

granula pati kemungkinan terjadi granula pati pecah dan tidak 

dapat kembali lagi pada kondisi semula apabila suhu air sampai 

suhu gelatinisasi. Suhu gelatinisasi berbeda-beda tergantung jenis 

pati. Misalnya pada jagung 62-70
0
C, beras 68-78

0
C, gandum 54,5-

64
0
C, kentang 58-66

0
C, dan tapioka 52-65

0
C. Suhu gelatinisasi 

juga dipengaruhi oleh pH larutan dan penambahan gula. Bila pH 
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larutan terlalu tinggi maka pembentukan gel semakin cepat tetapi 

cepat turun kembali, sedangkan jika dengan pH larutan terlalu 

rendah pembentukan gel akan berjalan lambat. Pembentukan gel 

optimum berada kisaran pH 4-7. Penambahan gula akan 

berpengaruh pada kekentalan gel yang terbentuk. Gel akan 

mengikat air, sehingga pembengkakan butir-butir pati terjadi lebih 

lambat. 

1.4.2. Pengertian Sirup Glukosa (Glucose Syrup) 

Industri makanan dan minuman saat ini memiliki 

kecenderungan menggunakan sirup glukosa sebagai bahan pemanis 

atau bahan tambahan. Hal ini disebabkan oleh keunggulan sirup 

glukosa dibandingkan dengan gula lainnya (sukrosa) diantaranya 

sirup glukosa tidak mengkristal seperti halnya sukrosa, jika 

dilakukan pemanasan pada suhu tinggi inti kristal tidak terbentuk 

sampai larutan sirup glukosa mencapai kejenuhan 75% (Sa’id, 

1987). 

Sirup glukosa merupakan suatu larutan yang diperoleh dari 

pati atau sumber karbohidrat lain melalui hidrolisa yang komponen 

utamanya adalah glukosa. Sirup glukosa berupa cairan jernih dan 

kental dengan komponen utamanya glukosa yang diperoleh dari 

hidrolisis pati dengan cara kimia atau enzimatik. Zat pati yang 

dapat dihidrolisis berasal dari bahan yang mengandung pati seperti 

sagu, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gandum serta tanaman umbi-

umbian lainnya (Judoamidjojo, 1989). 

Sirup glukosa sering disebut sebagai gula cair karena 

mengandung D–glucose yang dibuat melalui proses hidrolisis pati. 

Proses hidrolisis pati pada dasarnya adalah pemutusan rantai 

polimer pati menjadi unit-unit monosakarida. Proses hidrolisis pati 

menjadi sirup glukosa dapat menggunakan katalis asam, enzim, 
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atau gabungan keduannya antara katalis asam dengan enzim pada 

waktu, suhu, dan pH tertentu (Judoamidjojo, 1989). 

1.4.3. Macam-macam Proses 

Pembuatan sirup glukosa pertama kali didirikan pada tahun 

1811 oleh ilmuwan Jerman yaitu Gottlieb Siglsmuld Constantin 

Krichhoff. Bahan baku sirup glukosa dari berbagai macam tepung 

antara lain tepung maizena, tepung beras, tepung kentang, tepung 

tapioka, akar-akaran dan sagu. Dari berbagai macam tepung yang 

akan digunakan untuk bahan utamanya adalah tepung tapioka. 

Glukosa dibuat dari pati melalui proses hidrolisis yang merubah 

pati menjadi dextrin atau sirup glukosa tergantung dari derajat 

pemecahannya (Dziedzic, 1994). 

Ada beberapa macam proses pembuatan sirup glukosa 

melalui proses hidrolisis pati, yaitu : 

1. Pembuatan Sirup Glukosa Melalui Proses Hidrolisis Pati 

dengan Asam 

Pembuatan glukosa melalui hidrolisis pati dengan 

asam dapat dilakukan dengan melarutkan pati dalam air, 

selanjutnya didalam larutan ditambahkan zat asam untuk 

mengatur pHnya sambil diaduk sehingga didapatkan larutan 

yang homogen.Kemudian larutan dipanaskan pada suhu 85-

140
0
C sampai proses hidrolisis pati selesai. Setelah proses 

hidrolisis selasai maka dilakukan proses netralisasi dengan 

menambahkan larutan basa sampai pH larutan 4,5-5. Basa 

yang digunakan tergantung pada jenis asam yang digunakan. 

Setelah larutan netral kemudian dilakukan penjernihan 

dengan menambahkan larutan bleaching agent yaitu karbon 

aktif, koalin, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan 

penyaringan untuk memisahkan kotoran. Untuk memperoleh 
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sirup glukosa dengan kepekatan yang diinginkan dapat 

dilakukan cara pemekatan pada evaporator (Schenck, 1992). 

Kelebihan dari hidrolisis pati dengan asam adalah 

bahan baku yang mudah didapat, peralatan tidak rumit 

sehingga untuk pengopersian alat tidak butuh banyak tenaga 

dan cocok untuk kondisi kritis saat ini karena seluruh bahan 

tersedia di dalam negeri. Sedangkan kekurangan dari 

hidrolisis pati dengan asam adalah pemakaian asam dapat 

menyebabkan korosi pada peralatan yang digunakan. 

2. Pembuatan Sirup Glukosa Melalui Hidrolisis Pati dengan 

Enzim 

Pembuatan sirup glukosa melalui hidrolisis pati 

dengan enzim dilakukan dengan membuat larutan pati 30-

40% (bahan kering) dalam air dan diatur pHnya sebesar 6-6,5 

dengan menambahkan NaOH. Setelah larutan pati dengan pH 

sebesar 6-6,5 ditambahkan enzim termamyl sebanyak 60 L 

dengan perbandingan 1-1,5 untuk tiap ton pati kering. 

Kemudian dipanaskan pada suhu 85
0
C selama 2 jam sambil 

diaduk.Setelah homogen larutan dimasukkan kedalam 

pemanasan bertekanan (autoclave) pada suhu 105
0
C selama 5 

menit, kemudian suhu diturunkan menjadi 95-100
0
C dan 

dibiarkan pada suhu tersebut selama 90-120 menit sampai 

larutan menjadi dextrin. Kemudian dilakukan uji pati dan 

proses pemurnian. 

Dalam proses pemurnian suhu pada larutan dextrin 

diturunkan menjadi 60
0
C dan pHnya diturunkan menjadi 4,5-

5 dengan menambahkan HCl, kemudian ditambahkan enzim 

amiluglukosida (AMG) kedalam larutan dextrin dan 

dipanaskkan dengan suhu 60
0
C selama 48 jam sambil diaduk. 

Untuk menjernihkan larutan dengan menambahkan arang 
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aktif dan kemudian disaring untuk memisahkan kotorannya 

(arang aktif dan pati sisa), sehingga didapatkan sirup glukosa 

yang jernih (Dziedic, 1994). 

Kelebihan dari hidrolisis pati dengan enzim adalah 

bahan bakunya mudah didapat, serta proses lebih sederhana 

dibanding dengan menggunakan asam, peralatan yang 

digunakan tidak rumit sehingga operasi tidak membutuhkan 

tenaga kerja banyak, dan akan didapatkan hasil sirup glukosa 

yang lebih jernih dan bersih. Sedangkan kelemahan dari 

hidrolisis pati dengan enzim adalah penggunaan enzim yang 

banyak dan enzim yang digunakan masih impor sehingga 

harganya relatif mahal. 

3. Pembuatan Sirup Glukosa Melalui Hidrolisis Pati dengan 

Asam dan Enzim 

Proses pembuatan sirup glukosa melalui hidrolisis 

pati dengan asam dan enzim pada hakikanya sama dengan 

hidrolisis pati dengan enzim, akan tetapi dalam membuat 

larutan pati dibuat dalam larutan asam encer dan kemudian 

ditambahkan dengan enzim. 

Kelebihan dari hidrolisis pati dengan asam dan enzim 

adalah mudahnya mendapatkan bahan baku utama, proses 

yang lebih sederhana dibanding dengan menggunakan asam, 

dalam penggunaan enzim lebih sedikit, peralatan tidak rumit 

sehingga tidak membutuhkan tenaka kerja banyak, 

didapatkan hasil sirup glukosa yang lebih jernih dan bersih. 

Sedangkan kelemahan dari hidrolisis pati dengan asam dan 

enzim adalah enzim yang digunakan masih impor sehingga 

harganya relatif mahal dan dalam pemakaian katalis asam 

dapat menyebabkan korosi pada alat walaupun penggunaan 

katalis asam sudah dikurangi. 
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1.4.4. Kegunaan Produk 

Saat ini sirup glukosa banyak digunakan pada industri 

makanan, penyedap rasa, pembuatan Mono Sodium Glutamat 

(MSG), untuk confectionary seperti : high boiled sweet, caramels 

dan toffe,fondants dan cream, gums,jelies, dan pastilles, marsh 

mallow, nougat, untuk preserves seperti untuk frozen dessert, 

untuk dried glucose syrup atau maltodextrins (dried strarch 

hydrolisates), soup sauce mixes, coffe whitener, topping, dessert 

powders, plefillings, sugar confectionery, untuk dextrose 

monohydrate (D-glucose), dan lain-lain. 

1.4.5. Sifat Bahan Baku Dan Produk 

1. Sifat-sifat Bahan Baku 

a. Tepung Tapioka 

Fase   : Padat  

Kecerahan  : 98,2% 

pH   : 4,4 

Kandungan  : 

- Pati  : 84,45% 

- Serat  : 0,09% 

- Abu  : 0,17% 

- Air : 13,29% 

(Parlindungan, 2005) 

b. Air  

Fase   : Cair 

Rumus Molekul  : H2O 

Berat Molekul  : 18 kg/liter 

Densitas   : 1 kg/liter 

Titik Didih  : 100
0
C pada tekanan 1 atm 

Titik Leleh  : 0
0
C pada tekanan 1 atm 
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Kapasitas Panas  : 0,99 kkal/kg
0
C 

(Siti Sangadah, 2000) 

2. Sifat-sifat Produk 

a. Sirup Glukosa 

Fase   : Cair  

Rumus Molekul  : C6H12O6 

Berat Molekul  : 180 kg/kmol 

Densitas   : 1 kg/kmol 

Kadar Zat Padat  : 40% 

Kadar Air   : 15% 

Kekentalan  : 1,5 Cp pada suhu 30
0
C 

Kapasitas Panas  : 0,5008 kkal/kg
0
C 

Titik Didih  :  117
0
C pada tekanan 1 atm 

Titik Leleh  : - 90,2
0
C pada tekanan 1 atm 

(Dziedzic, S. Z., 1994) 

b. Pati Tergelatinisasi 

Fase   : Padat  

Rumus Molekul  : (C6H11O5)n.nH2O 

Densitas   : 1,1 gram/mL 

Kadar Zat Padat  : 80% 

3. Sifat-sifat Bahan Pembantu 

a. Asam Asetat 

Fase   : Cair 

Rumus Molekul  : C2H4O2 

Densitas   : 1,05 kg/liter 

Titik Didih  : 118
0
C pada tekanan 1 atm 

Titik Leleh  : 16,7
0
C pada tekanan 1 atm 

Viskositas  : 1,22 Cp 
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b. Enzim Glukoamilase 

Fase   : Padat 

Sumber   : Rhizopus sp. 

Konsentrasi  : > 30 U/mg padatan 

X – amylase  : < 0,00003% 

1.5. Tinjauan Pustaka Secara Umum 

Pembuatan sirup glukosa melalui hidrolisis pati dengan enzim 

dilakukan dengan mensuspensikan pati dalam air. Suspensi ini 

dipanaskan pada suhu 70
0
C dan ditambahkan enzim glukoamilase 

sehingga terjadi proses hidrolisis. Setelah proses hidrolisis selesai maka 

dilakukan filtrasi untuk memisahkan sirup glukosa dari pati 

tergelatinisasi dengan rotary drum vacum filter,  untuk memperoleh sirup 

glukosa dilakukan kepekatan dengan alat evaporator. 

 


