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RINGKASAN 
Umbi bengkoang merupakan jenis umbi-umbian yang masih terbatas pada 

konsumsi segar seperti sebagai campuran rujak atau sayur. Pada sektor industri 

bengkoang telah dimanfaatkan sebagai lulur dan masker sebagai produk 

kecantikan karena kandungannya yang sangat bermanfaat. Selain itu bengkoang 

dapat dimanfaatkan sebagai tepung karena kandungan seratnya yang sangat 

tinggi dibandingkan dengan umbi lainnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis larutan perendaman 

yang berbeda dan lama waktu perendaman yang berbeda terhadap karakteristik 

fisik dan kimia dari tepung umbi bengkoang termodifikasi yang dihasilkan. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun 

secara faktorial dengan 2 faktor. Faktor 1 adalah jenis perendaman dengan air 

biasa, asam laktat konsentrasi 0,3% dan natrium metabisulfit konsentrasi 0,3%. 

Faktor  2 adalah lama waktu perendaman 10, 30, dan 60 menit. Masing-masing 

perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan sehingga diperoleh 27 satuan 

percobaan. Data dianalisis dengan ANOVA dilanjutkan dengan uji lanjut BNT 

dengan selang kepercayaan 5%. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan 

metode Zeleny. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan jenis larutan 

perendaman dan lama waktu perendaman berpengaruh sangat nyata (α=0,05) 

memberikan pengaruh sangat nyata (α=0,05) terhadap kadar serat kasar, kadar 
amilosa, swelling power, kelarutan dan viskositas. Nilai perlakuan terbaik 

menurut parameter kimia-fisik diperoleh dari perlakuan perendaman tepung umbi 

bengkoang menggunakan air biasa dengan lama waktu perendaman 30 menit 

yaitu : kadar air (5,56%), kadar pati (9,14%), kadar serat kasar (37,47%), kadar 

amilosa (2,82%), kecerahan (L*) (89,07), kemerahan (a*) (1,17), kekuningan (b*) 
(14,67), Viskositas (67,67Cps), swelling power (1,85 g/g ) dan Kelarutan (0,44%).  

 
Kata Kunci : Asam Laktat, Bengkoang, Karakteristik Fisiko Kimia, Natrium 

Metabisulfit, Tepung Bengkoang 
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Afifah Ali 115100401111022. Effect of Difference Type Solution Immersion 
and Old Time Immersion Against Physico Chemical Characteristics of 
Bengkoang Flour (Pachyrizus erosus).THESIS.Lecture: Dr. Widya Dwi Rukmi 

Putri, STP.MP dan Novita Wijayanti, STP, MP 
SUMMARY 

Bengkoang is a kind of tuber which limited to fresh consumption such as a 

mixture of salad or vegetable. In the industrial sektor yam has been used as a 

body scrub and mask as beauty product because the content very helpfull. 

Bengkoang can be used as bengkoang flour for very high fiber content compared 

with other tubers. 

This study aims to determine the effect of different types of immersion and 

a long soaking time differently to physical and chemical characteristics of the 

modified yam tuber flour produced. This study uses a Randomized Block Design 

(RBD) arranged as factorial by 2 factors. Factor 1 is a type solution immersion on 

water, lactic acid concentration of 0.3% and 0.3% concentration of sodium 

metabisulfite. Factor 2 is longer soaking time 10, 30 and 60 minutes. Each 

treatment was performed three repetitions to obtain 27 units of trial. Data were 

analyzed by ANOVA followed by further test of BNT with 5% confidence interval. 

Determining the best treatment use Zeleny method. 

The results showed that the treatment of the different types of immersion 

solution and long time immersion highly significant effect (α = 0.05) on amylose 

content, crude fiber, viscosity, swelling power, and solubility.  Rated the best 

treatment according to the chemical-physical parameters derived from yam tuber 

flour soaking treatment using ordinary water with long time soaking 30 minutes, 

namely: water content (5.56%), starch (9.14%), crude fiber content (37, 47%), 

amylose content (2.82%), brightness (L *) (89.07), redness (a *) (1.17), yellow (b 

*) (14.67), viscosity (67, 67Cps), swelling power (1.85 g / g) and solubility 

(0.44%). 
 

Key Words : Lactic Acid, Physical and Chemical Characteristic, Sodium 

Metabisulfit, Yam Bean, Yam Flour 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Umbi bengkoang (Pachyrizus erosus) merupakan jenis umbi-umbian yang 

masih terbatas sebagai konsumsi pelengkap pangan dan sedikit untuk 

industri pangan bila dibandingkan jenis umbi lainnya yaitu ubi kayu, ubi jalar, 

garut, ganyong dan kentang. Pemanfaatan umbi bengkoang masih terbatas 

pada konsumsi segar, rujak, campuran sayuran, serta dibuat pati untuk 

keperluan industri kosmetik. Umbi bengkoang termasuk komoditas jenis 

legum berumbi akar berasal dari Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Asia. 

Umbinya mengandung gula dan pati serta fosfor dan kalsium. Umbi ini 

memiliki efek pendingin karena mengandung kadar air 86-90%. 

Bengkoang banyak dijumpai di masyarakat Indonesia dengan harga 

terjangkau, namun bersifat lebih mudah mengalami kerusakan karena 

mempunyai kadar air yang tinggi. Salah satu daerah yang potensial penghasil 

bengkoang di Sumatera Utara adalah Kota Binjai. Pada tahun 2005 dari 

derah ini dihasilkan umbi bengkoang sebanyak 7-7,5 ton/ha, areal tanam 130 

ha dengan produksi 192 kuintal/ha dengan total produksi 2765 ton (Dinas 

Pertanian Binjai, 2011). 

Tepung umbi bengkoang dapat dijadikan sebagai tepung komposit 

bersama tepung lain, contohnya dalam pembuatan cookies yaang 

memanfaatkan tepung dari umbi bengkoang (Faridah, 2007). Salah satu 

kelemahan dari tepung umbi bengkoang adalah warna tepung yang masih 

kekuning-kuningan sehingga perlu dibuat tepung dengan tepung yang 

berwarna putih sesuai SNI.  

Meskipun telah dapat dikembangkan menjadikan tepung, beberapa 

kelemahan dari sifat fungsional tepung umbi bengkoang masih ditemukan 

yang mengakibatkan masih rendahnya mutu dari tepung yang dihasilkan. 

Kelamahan sifat fungsional tepung bengkoang yaitu warna tepung yang 

kurang cerah, kemampuan membentuk gel yang tidak seragam, dan pati 

yang tidak tahan dalam kondisi asam. Umur simpan bengkoang yang 

terbatas menjadi kendala dalam pengolahannya. Penyimpanan bengkoang 

yang terlalu lama menyebabkan umbinya berserat (Anonymous, 2009). Oleh 

karena itu diperlukan upaya untuk mengawetkan bengkoang dalam bentuk 
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tepung yang memiliki keunggulan dapat disimpan lebih lama, praktis, mudah 

dicampur dengan tepung lain, dibentuk, dan dimasak karena volumenya lebih 

kecil. Serta memiliki memiliki peningkatan sifat fungsional dan karakteristik 

tepung yang lebih baik yaitu kecerahannya yang lebih tinggi, retrogradasi 

yang rendah, kekentalan yang lebih rendah, dan granula pati yang lebih 

mudah pecah.  

Pada proses pembuatan tepung sering terjadi proses pencoklatan, baik 

secara enzimatis maupun secara non enzimatis pada saat pengeringan dan 

pemotongan umbi. Salah satu upaya untuk mencegah pencoklatan yaitu 

dilakukan dengan cara merendam potongan umbi dengan lama waktu yang 

berbeda dengan perendaman menggunakan air biasa, larutan natrium 

metabisulfit 0,3% dan larutan asam laktat 0,3%. 

Berdasarkan literatur yang sudah ada pada umbi lain, perendaman 

berpengaruh pada hasil sifat fisiko kimia tepung umbi-umbian contohnya 
tepung umbi ganyong yang dibuat perlakuan pendahuluan berupa blanching, 

perendaman larutan garam dan perendaman dengan larutan natrium 

metabisulfit akan menghasilkan tepung yang warnanya lebih putih (cerah) 

(Slamet, 2010). Tepung umbi-umbian umumnya berwarna coklat, hal ini 

disebabkan karena terjadi proses pencoklatan selama proses pembuatan 

tepung. Prasbini (2013) menunjukkan perlakuan pendahuluan dapat 

menghasilkan tepung labu kuning yang berwarna lebih cerah. 

Menurut Slamet (2010), tepung yang dihasilkan dengan diberi perlakuan 

pendahuluan perendaman dalam larutan natrium metabisulfit memiliki warna 

yang lebih baik (cerah), hal ini disebabkan karena sulfit dapat menghambat 

reaksi pencoklatan yang dikatalis enzim fenolase dan dapat memblokir reaksi 

pembentukan senyawa 5 hidroksil metal furfural dari D-glukosa penyebab 

warna coklat.  

Selain itu perendaman menggunakan larutan asam laktat diduga dapat 

memperbaiki karakteristik sifat fisik kimia dalam tepung umbi bengkoang. 

Modifikasi yang digunakan dalam memperbaiki karakteristik fisiko kimia yaitu 
dengan modifikasi cross-linked dan hidrolisis asam. Prinsip modifikasi kimiawi 

seperti hidrolisis asam adalah dengan cara menghidrolisis komponen pati 

yang terdapat dalam tepung menggunakan asam di bawah suhu gelatinisasi 

(Alsuhendra dan Ridawati 2009). Hidrolisis asam menyebabkan pemotongan 

ikatan α1,6 glukosidik, sehingga menyebabkan rantai menjadi lebih pendek. 



3 
 

Hidrolisis asam menyebabkan gel menjadi lebih kuat karena ikatan hidrogen 

yang semakin banyak. Selain itu modifikasi pati lainnya yang diduga bisa 

memperbaiki karakteristik sifat fisik kimia tepung bengkoang yaitu dengan 

modifikasi cross linked. Prinsip modifikasi cross-linked adalah mengganti 

gugus OH- dengan gugus fungsi yang lain seperti gugus eter, gugus ester 

atau gugus fosfat.  

Lama waktu perendaman berpengaruh dalam meningkatkan kelarutan 

dan daya dispersi serta menurunkan serat kasar. Namun lama waktu 

perendaman tidak berpengaruh terhadap daya serap air. Menurut Prabasini, 

dkk.,(2013) lama waktu perendaman menggunakan natrium metabisulfit yang 

terbaik adalah 20 menit dibandingkan dengan waktu 0 menit dan 10 menit, 

karena semakin lama waktu perendaman maka akan memperbaiki 

karakteristik sifat fisikokimia tepung. Sedangkan menurut Yanuwardana, dkk, 

(2013) semakin lama waktu perendaman akan berpengaruh secara signifikan 
terhadap peningkatan viskositas, swelling power. 

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

jenis perendaman yang berbeda dan lama waktu perendaman yang berbeda 

terhadap karakteristik fisik (rendemen, warna, viskositas, daya serap air dan 
swelling power) dan kimia (kadar air, kadar serat kasar, dan kadar pati) dari 

tepung umbi bengkoang termodifikasi yang dihasilkan. Perlakuan 

pendahuluan yang digunakan berupa metode jenis perendaman dengan air 

biasa, larutan asam laktat 0,3% dan larutan natrium metabisulfit 0,3% dengan 

lama perendaman 10, 30 dan 60 menit. Pemberian perlakuan pendahuluan 

metode perendaman dengan jenis larutan yang berbeda dan lama waktu 

perendaman yang berbeda diharapkan mampu mempertahankan sifat kimia 
dan fisik tepung umbi bengkoang (Pachyrizus erosus) terutama memiliki 

warna yang cerah. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang perlu dipecahkan dalam pembuatan tepung umbi 

bengkoang ini adalah 

 Apakah ada pengaruh jenis larutan perendam terhadap karakteristik sifat 

fisiko kimia tepung umbi bengkoang? 

 Apakah ada pengaruh lama perendaman terhadap karakteristik sifat fisiko 

kimia tepung umbi bengkoang? 
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1.3 Tujuan 

 Untuk mengetahui pengaruh perbedaan jenis larutan perendam terhadap 

karakteristik sifat fisik kimia tepung umbi bengkoang 

 Untuk mengetahui pengaruh lama perendaman terhadap karakteristik 

sifat fisiko kimia tepung umbi bengkoang 

 
1.4 Manfaat 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa perbedaan 

jenis larutan perendam dapat menghasilkan karakteristik sifat fisiko kimia 

tepung umbi bengkoang yang lebih baik 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi berapa lama waktu 

perendaman yang terbaik untuk menghasilkan tepung bengkoang dengan 

kadar sifat fisik kimia yang baik. 

 
1.5 Hipotesa 

 Diduga jenis larutan perendam yang berbeda memberikan pengaruh 

terhadap karakteristik sifat fisiko kimia tepung umbi bengkoang 

 Diduga lama perendaman memberikan pengaruh terhadap karakteristik 

sifat fisiko kimia tepung umbi bengkoang 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bengkoang 

Bengkoang atau biasa juga disebut bengkoang (dalam bahasa ilmiah 
Pachyrhizus erosus) dikenal dari umbi (cormus) yang bagian putihnya bisa 

dimakan. Bengkuang biasa dijadikan sebagai komponen rujak dan asinan. Selain 

itu buah ini juga dijadikan masker untuk menyegarkan wajah dan memutihkan 

kulit. Tumbuhan yang berasal dari Amerika tropis ini termasuk dalam suku 

polong-polongan atau Fabaceae. Di tempat asalnya, tumbuhan ini dikenal 

sebagai xicama atau jícama (Goebel, 2007) 

Taksonomi tanaman umbi bengkoang menurut Steenis (2005) adalah : 
Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophy 

Sub Divisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Fabales 

Family  : Fabaceae 

Genus  : Pachyrizus 

Spesies : Pachyrizus erosus 

 

 
Gambar 2.1 Umbi Bengkoang 

  
Tumbuhan ini membentuk umbi akar (cormus) berbentuk bulat atau 

membulat seperti gasing dengan berat dapat mencapai 5 kg. Kulit umbinya tipis 

berwarna kuning pucat dan bagian dalamnya berwarna putih dengan cairan 

segar agak manis. Umbinya mengandung gula dan pati serta fosfor dan kalsium. 

Umbi ini juga memiliki efek pendingin karena mengandung kadar air 86-90%. 

Rasa manis berasal dari suatu oligosakarida yang disebut inulin, yang tidak bisa 
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dicerna tubuh manusia. Sifat ini berguna bagi penderita diabetes atau orang 

yang berdiet rendah kalori (Stephens, 2003) 

 
2.1.1 Komposisi Kimia Umbi Bengkoang 

Bengkoang merupakan buah yang kaya akan berbagai zat gizi yang 

sangat penting untuk  kesehatan terutama vitamin dan mineral. Vitamin yang 

terkandung dalam  bengkuang yang  paling tinggi adalah vitamin C. Sedangkan 

mineral yang terkandung dalam  bengkuang adalah  fosfor, zat besi, kalsium dan 

lain-lain (Assaori, 2010). 

Umbi bengkuang biasa dijual orang untuk dijadikan bahan rujak, asinan, 

manisan atau dicampurkan dalam masakan tradisional seperti tekwan. Umbi 

bengkuang sebaiknya disimpan pada tempat kering bersuhu 12°C hingga 16°C. 

Suhu lebih rendah mengakibatkan kerusakan. Penyimpanan yang baik dapat 

membuat umbi bertahan hingga 2 bulan. 

Bengkuang dapat digunakan untuk memperlancar buang air besar karena 

umbi ini mengandung serat yang lebih tinggi daripada mangga (Valenzuela, 

2000). Kandungan kimia bengkoang adalah pachyrhizon, rotenon, inulin, vitamin 

B1 dan C.  Umbinya mengandung gula dan pati serta fosfor dan kalsium. Umbi 

ini juga memiliki efek pendingin karena mengandung kadar air 86-90%. Rasa 

manis berasal dari suatu oligosakarida yang disebut inulin (Lukitaningsih, 2000). 

Bengkoang juga merupakan buah yang mengandung kadar air yang 

cukup tinggi sehingga dapat menyegarkan tubuh setelah mengkonsumsinya dan 

menambah cairan tubuh yang diperlukan untuk menghilangkan deposit-deposit 

lemak yang mengeras yang terbentuk dalam beberapa bagian tubuh. 

Oleh  karena itu, bengkoang  dianggap dapat menurunkan kadar kolesterol 
dalam darah. Kandungan zat gizi dapat dilihat di Tabel 2.1 (USDA National 

Nutrient Databest for Standart Reference, 
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Tabel 2.1 Komposisi Nutrisi dan Kimia dalam 100 gram Bengkoang 

Komposisi Unit Jumlah 

Air g 90,07 

Energi kcal 38 

Protein g 0,72 

Lemak g 0,09 

Karbohidrat g 8,82 

Serat g 4,9 

Gula g 1,8 

Kalsium mg 12 

Besi mg 0,6 

Magnesium mg 12 

Fosfor mg 18 

Potassium mg 150 

Sodium mg 4 

Zinc mg 0,16 

Vitamin C mg 20,2 

Thiamin mg 0,02 

Riboflavin mg 0,029 

Niacin mg 0,2 

Vitamin B-6 mg 0,042 

Asam Folat µg 12 

vitamin A, RAE µg 1 

Vitamin A, IU IU 21 

Vitamin E mg 0,46 

Vitamin K µg 0,3 

Asam Lemak g 0,069 

Sumber : USDA (2016) 

 

Bengkoang adalah salah satu umbi yang dimanfaatkan sebagai buah 

untuk dikonsumsi. Kulit buahnya tipis berwarna kuning pucat atau coklat muda 

membungkus daging buah yang keras dan berwarna putih (Putriyanti, 2009). 
Tanaman bengkoang (Pachyrizus erosus) merupakan salah satu tanaman yang 

memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber serat. Total serat pangan 

dari bengkoang sebesar 695 gram/kg. Sehingga dimungkinkan serat bengkoang 
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dapat dijadikan salah satu alternatif penyusun makanan fungsional (Hayashi, et 

al., 2001 dalam Harmayani, 2011). Bengkuang mengandung serat yang tinggi, 

sehingga baik untuk pencernaan. Dari hasil analisis 100 g umbi segar bengkuang 

memiliki kandungan energi sebesar 55 kkal, dan karbohidrat 12,8 gram (Daftar 

Komposisi Bahan Makanan, 2005). 

 
2.1.2 Manfaat Umbi Bengkoang 

Sejauh ini bengkuang di Indonesia hanya dimanfaatkan sebagai bahan 

konsumsi segar padahal sebenarnya memiliki potensi industri yang cukup besar. 
Hasil analisis 100 gr ubi segar menunjukkan bahwa bengkuang (Pachyrizus 

erosus) memiliki kandungan 2,1 gr -10,7 gr pati dan 1 gr - 2,2 gr protein 

(Sorensen, 1996). Berdasarkan hasil survey Karuniawan (2004) diperoleh bahwa 

jika asumsi rata-rata hasil ubi di Indonesia adalah 35 t ha-1, dan kandungan pati 

dan protein mengacu pada data Sorensen (1996), maka potensi pati dan protein 

yang dihasilkan oleh bengkoang di Indonesia per hektarnya adalah 0,735-3,75 

ton pati dan 0,35-0,77 ton protein. Kisaran angka estimasi yang besar tersebut 

mengindikasikan terdapatnya variasi genetik yang tinggi berpotensi ditingkatkan 

sebagai sumber pati sekaligus protein melalui seleksi dan persilangan diantara 

plasma nutfah. 

Bengkoang di Jawa biasanya ditanam pada akhir musim hujan atau awal 

musim kemarau untuk memanfaatkan residu air pada lahan bekas padi sawah 

(Karuniawan, 2004). Salah satu karakteristik budidaya pertanian pada musim 

kemarau adalah rendahnya kandungan air tanah yang tersedia bagi tanaman. 

Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada berbagai proses fisiologis yang terjadi 

dalam tanaman.  
Tanaman bengkoang (Pachyrhizus erosus) dikenal baik oleh masyarkat 

kita. Umbi tanaman bengkoang biasa dimanfaatkan sebagai buah atau bagian 

dari beberapa jenis masakan seperti rujak, asinan atau dimakan segar. 

Bengkoang mengandung aktivitas antioksidan vitamin C, flavonoid dan saponin 

yang bermanfaat bagi kesehatan kulit untuk melindungi kerusakan kulit dari 

radikal bebas. Bengkoang juga memiliki manfaat lain sebagai pemutih kulit, 

karena kandungan zat fenolik yang berfungsi dapat menghambat proses 

pembentukan melanin (pigmentasi) akibat sinar UV matahari, menghilangkan 

bekas jerawat atau efek samping kosmetik (Astawan, 2008). 
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Pada umbi bengkoang juga terkandung inulin yang dapat menurunkan 
resiko kanker usus karena nutrisinya yang sangat penting yaitu sebagai dietary 

fiber yang merupakan bagian tanaman yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim 

pencernaan manusia. Adanya kandungan fosfor juga bermanfaat untuk 

memperbaiki fungsi saraf dan otot, membantu penyerapan lemak di usus, 

mengoptimalkan fungsi jantung dan ginjal, serta dapat mengatasi kelelahan 

(Dike, 2011). 

 
2.2 Tepung Bengkoang 

Pemanfaatan bengkoang masih terbatas penggunaannya untuk bahan 

pangan dan sedikit dalam industri pangan. Umur simpan bengkoang yang 

terbatas menjadi kendala dalam pengolahannya, sedangkan penyimpanan 

bengkoang yang terlalu lama dapat menyebabkan umbinya berserat 

(Anonymous, 2009). Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengawetkan 

bengkoang dalam bentuk tepung yang memiliki keunggulan dan dapat disimpan 

dalam waktu yang lebih lama dan lebih praktis. 

Menurut penelitian Hariyanto dkk., (1998), pengolahan bengkoang 

menjadi tepung hanya memerlukan teknologi yang sederhana. Caranya 

bengkoang dikupas kemudian dicuci bersih selanjutnya dipotong tipis-tipis atau 
disawut dengan pisau atau alat pemotong lainnya. Chips kemudian dijemur 

dibawah sinar matahari atau menggunakan alat pengering dengan suhu 

maksimum 60oC selama selama 6 jam kemudian digiling dan diayak. Tepung 

dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik atau toples yang tertutup rapat yang 

tahan disimpan dalam waktu 6 bulan. Dalam pemotongan umbi terjadi perusakan 

jarinan bahan yang mengakibatkan terjadinya oksidasi dan dapat mengakibatkan 
pencoklatan (browning). Tepung bengkoang menghasilkan kadar air 12,86%, 

kadar vitamin C 39,87 mg/100 gram, kadar serat kasar 11,77%, kadar inulin 

14,82%, kadar pati 43,28% serta rendemen yang dihasilkan sebanyak 14,83% 

(Kenny, 2010). 
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Tabel 2.2 Komposisi Kimia Tepung Bengkoang 

Komposisi  Tepung Bengkoang per 100 gram 

Kadar air 12,86% 

Kadar Abu 1,50% 

Kadar Vitamin C 39,87 mg 

Kadar Serat Kasar 11,77% 

Kadar Inulin 14,82% 

Kadar Pati 43,28% 

Lemak 3,58% 

Rendemen 14,83% 

Sumber : Fadhilah (2010) 
 

2.3 Pati 

Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. Starch 

atau pati (amilum) adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, 

berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama 

yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam 

jangka panjang. Sumber pati utama di Indonesia adalah beras disamping itu 

dijumpai beberapa sumber pati lainnya yaitu : jagung, kentang, tapioka, sagu, 

gandum dan lain-lain. Berbagai macam pati tidak sama sifatnya bergantung dari 

panjang rantai karbonnya serta apakah lurus atau bercabang rantai molekulnya. 

Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut 

disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut amilopektin (Winarno, 2002). 

Amilosa memberikan sifat keras sedangkan amilopektin menyebabkan 

sifat lengket. Amilosa memberikan warna ungu pekat pada tes iodin sedangkan 

amilopektin tidak bereaksi. Pati digunakan sebagai bahan yang digunakan untuk 

memekatkan makanan cair seperti sup dan sebagainya. Dalam industri, pati 

dipakai sebagai komponen perekat, campuran kertas dan tekstil dan pada 

industri kosmetika. Dalam bentuk aslinya secara alami pati merupakan butiran-

butiran kecil yang disebut dengan granula. Bentuk dan ukuran granula 

merupakan karakteristik semua jenis pati, karena granula digunakan untuk 

identifikasi. 

Pada umumnya pati tersusun dari 25% amilosa dan 75% amilopektin. 

Amilosa merupakan polimer berbentuk panjang dan lurus dan sedikit cabang 
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(kurang dari 1%) dengan berat molekul 500.000 g/mol (Nwokocha, 2008). Unit-

unit glukosa terhubung oleh ikatan α-1,4 pada molekul amilosa. Molekul amilosa 

berbentuk helix dan bersifat hidrofobik. Amilopektin memiliki bentuk yang 

bercabang dan memiliki berat molekul 107-109 g/mol bergantung pada jenis 

tanamannya. Pati terbentuk dari monomer-monomer glukosa.  

Dalam air dingin pati tidak dapat larut, akan tetapi dalam air panas akan 

membentuk larutan yang lebih kental. Butir-butir pati akan mengembang dan 

mengabsorbsi air dalam jumlah besar apabila campuran antara pati dan air 

dipanaskan. Air yang berdifusi dalam jumlah cukup besar akan mengakibatkan 

gelatinisasi membentuk gel sehingga akan lebih mudah dihidrolisis (Ega, 2002). 

Ukuran dan morfologi granula pati bergantung pada jenis tanamannya 

serta bentuknya dapat berupa lingkaran, elips, lonjong, polihedral atau poligon, 

bentuk yang tidak teratur (Elida, 1994). Dalam keadaan murni granula pati 

berwarna putih, mengkilat, tidak berbau dan tidak berasa. Pati mengandung 10% 

air pada RH 54% dan 20oC. 

 
Tabel 2.3 Karakteristik Granula Pati 

Sumber 
Diameter 

Kisaran µm Rata-rata µm 

Jagung 21 – 96 15 

Kentang 15 – 100 33 

Ubi jalar 15 – 55 25 – 50 

Tapioka 6 – 36 20 

Gandum 2 – 38 20 – 22 

Beras 3 - 9  5 

(Anonim, 2006) 

 

Sifat-sifat pati sangat tergantung dari sumber pati itu sendiri. Beberapa 

sifat dari pati singkong (tapioka), jagung, kentang, gandum yaitu : 
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Tabel 2.4 Sifat Granula Beberapa Jenis pati 

Pati Tipe  Diameter  Bentuk 

Jagung Biji-Bijian 15 µm Melingkar, poligonal 

Kentang Umbi-Umbian 33 µm Oval, bulat 

Gandum Biji-bijian 15 µm Melingkar, lentikuler 

Tapioka Umbi-umbian 33 µm Oval, Kerucut potong 

Beynum dan Roels (1985) 
 

Molekul amilosa dan amilopektin disintesis dari ADP-glukosa. ADP-

glukosa disintesis dari glucose-1-phosphate dan ATP dengan menggunakan 

katalis ADPGPPase. Sintesis pati dilakukan dengan bantuan enzim SS. Enzim 

SS memiliki dua bentuk yang berbeda yaitu satu ikatan pada granula pati dan 

ikatan lainnya terhadap fase terlarut amiloplas. Selama pemasakan, kedua polier 

disintesis secara simultan, tetapi pada permulaan sintesis amilopektin lebih besar 

daripada amilosa. Raja (1994) menyatakan bahwa molekul amilosa disintesis 
oleh GBSS (Granule-Bound Starch Synthase) dimana terdapat pada molekul 

amilopektin. Molekul amilopektin disintesis sengan menggunakan enzim 

kompleks. 
Sifat birafringence dari granula pati adalah sifat merefleksikan cahaya 

terpolarisasi sehingga di bawah mikroskopterlihat hitam-putih. Pada waktu 

granula meulai pecah sifat birefringence ini akan hilang. Kisaran suhu yang 

menyebabkan 90% butir pati dalam air panas membengkak sedemikian rupa 

sehingga tidak kembali ke bentuk normalnya disebut “Birefringence End Point 

Temperature atau disingkat BEPT (Winarno, 1984) 

 
2.3.1 Granula Pati 

 Pati dalam jaringan tanaman mempunyai bentuk granula (butiran) yang 

berbeda-beda. Penampakan mikroskopis dari granula pati seperti bentuk, 

ukuran, keseragaman, letak hilum bersifat khas untuk setiap pati, oleh karena itu 
dapat digunakan untuk identifikasi dan semikian juga dengan sifat birefringen 

dari masin-masing pati berbeda. 

Bentuk butiran pati secara fisik berupa semi kristalin yang terdiri dari unit 
kristal dan unit amorf (Bank dan Greenwood, 1975 dalam Ebook Pangan, 2009). 

Unit kristal lebih tahan terhadap perlakuan asam kuat dan enzim. Bagian amorf 

dapat menyerap air dingin sampai 30% tanpa merusak struktur pati secara 



13 
 

kesuluruhan (Hodge dan Osman dalam Ebook pangan, 2009). Sampai saat ini 

diduga bahwa amilopektin merupakan komponen yang bertanggung jawab 
terhadap sifat-sifat kristal dari granula pati (Bank, 1973 dalam Ebook pangan, 

2009). 

 
2.3.2 Amilosa 

Amilosa merupakan homogilikin D-glukosa dengan ikatan α-1,4 dari 

struktur cincin piranca yang membentuk rantai lurus umumnya dikatakan sebagai 

linier dari pati. Meskipun sebenarnya amilase dihidrolisa dengan β-amilase pada 

beberapa jenis pati tidak diperoleh hasil hidrolisis yang sempurna, β-amilase 

menghidrolisis amilosa menjadi unti-unit residu glukosa dengan memutus ikatan 

α-1,4 dari ujung non pereduksi rantai amilosa menjadi maltosa (Bastian, 2011). 

Banyak satuan glukosa dalam setiap rantai tergantung pada sumbernya. 

Biasanya setiap rantai mengandung 850 atau lebih unit glukosa dan dari setiap 

rantai lurus tersebut terdapat satu titik cabang ikatan  α-(1,6) glikosida. Berat 

molekul amilosa beragam tergantung pada sumber dan metoda ekstraksi yang 

digunakan.   

Suatu karakteristik dari amilosa dalam suatu larutan adalah 

kecenderungan membentuk koil yang sangat panjang dan fleksibel yang selalu 

bergerak melingkar. Struktur ini mendasari terjadinya interaksi iodamilosa 

membentuk warna biru. Sifat lain dari amilosa jika dibandingkan dengan 

amilopektin yaitu sulit membentuk gel dalam air. Hal ini dapat dilihat pada pati 

yang memiliki kandungan amilosa yang tinggi contohnya jagung high amylosa, 

pati gandum, atau pati beras. Dibandingkan dengan beras ketan yang memiliki 

sedikit sekali amilosa dapat membentuk gel yang sangat baik dan lekat. Oleh 

karena itu dalam pembuatan dodol harus menggunakan beras ketan agar dapat 

memperoleh tekstur yang lekat dan liat sebagai cirri khas tekstur pada dodol 

(Bastian, 2011). 

 
2.3.3 Amilopektin  

Amilopektin seperti amilosa juga mempunyai ikatan  α-(1,4) pada rantai 

lurusnya, serta ikatan β-(1,6) pada titik percabangannya. Ikatan percabangan 

tersebut berjumlah sekiar 4 – 5 % dari seluruh lkatan yang ada pada amilopektin 

(Hodge dan Osman, 1976 ; Fennema, 1976).   
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Biasanya amilopektin mengandung 1000  atau lebih unit molekul glukosa 

untuk setiap rantai. Berat molekul amilopektin glukosa untuk setiap rantai. Berat 

molekul amilopektin bervariasi tergantung pada sumbernya. Amilopektin pada 

pati umbi-umbian mengandung sejumlah kecil ester fosfat yang terikat pada atom 

karbon ke 6 dari cincin glukosa (Greenwood dan Munro, 1976).   

Amilopektin dan amilosa mempunyai sifat fisik yang berbeda. Amilosa 

lebih mudah larut dalam air dibandingkan amilopektin. Bila amilosa direaksikan 

dengan larutan iod akan membentuk warna biru tua, sedangkan amilopektin 

akan membentuk warna merah.  

 Amilopektin memiliki rantai bercabang yang  cukup banyak, maka  sifat  

retrogradasi  dari  amilopektin  lebih  kecil  jika dibandingkan   dengan amilosa. 

Karena sifat retrogradasi yang kecil inilah yang menyebabkan amilopektin 

mampu mempertahankan sifat gel yang terbentuk (Bastian, 2011). Dalam produk 
makanan amilopektin bersifat merangsang terjadinya proses mekar (puffing) 

dimana produk makan  yang berasal dari pati yang kandungan amilopektinnya 

tinggi akan bersifat ringan, porus, garing dan renyah. Kebalikannya pati dengan 

kandungan amilosa tinggi, cenderung menghasilkan produk yang keras, pejal, 

karena proses mekarnya terjadi secara terbatas. 

 
2.3.4 Gelatinisasi Pati  

Gelatinisasi adalah perubahan yang terjadi pada granula pati pada waktu 

mengalami pembengkakan yang luar biasa dan tidak dapat kembali ke bentuk 

semula (Winarno, 2002). Gelatinisasi disebut juga sebagai peristiwa koagulasi 

koloid yang mengakibatkan terperangkapnya air. Gelatinisasi tidak dapat kembali 

ke bentuk semula karena terjadinya perubahan struktur granula pada suhu 

tertentu. 

Gelatinisasi merupakan fenomena pembentukan gel yang diawali dengan 

pembengkakan granula pati akibat penyerapan air. Bila pati mentah dimasukkan 

ke dalam air dingin, granula pati akan menyerap air dan mulai membengkak 

namun terbatas, sekitar 30% dari berat tepung. Proses pemanasan adonan 

tepung akan menyebabkan granula semakin membengkak karena penyerapan 

air semakin banyak. Suhu dimana pembengkakan maksimal disebut dengan 

suhu gelatinisasi. Selanjutnya pengembangan granula pati juga disebabkan 

masuknya air ke dalam granula dan terperangkap pada susunan molekul-molekul 

penyusun pati. Mekanisme pengembangan tersebut disebabkan karena molekul-
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molekul amilosa dan amilopektin secara fisik hanya dipertahankan oleh adanya 

ikatan hidrogen lemah. Atom hidrogen dari gugus hidroksil akan tertarik pada 

muatan negatif atom oksigen dari gugus hidroksil yang lain. Bila suhu suspensi 

naik, maka ikatan hidrogen makin lemah, sedangkan energi kinetik molekul-
molekul air meningkat, memperlemah ikatan hidrogen antar molekul air. Tian et 

al., (1991) menyatakan bahwa bila pati dipanaskan dalam suhu kritikal dengan 

adanya air yang berlebih granula akan mengimbibisi air, membengkak dan 

beberapa pati akan terlarut dalam larutan yang ditandai dengan perubahan 

suspensi pati yang semula keruh menjadi bening dan tentunya akan 

berpengaruh terhadap kenaikan viskositas. 

Proses gelatinisasi terjadi apabila granula pati dipanaskan di dalam air, 

maka energi panas akan menyebabkan ikatan hidrogen terputus dan air masuk 

ke dalam granula pati. Air yang masuk selanjutnya membentuk ikatan hidrogen 

dengan amilosa dan amilopektin. Meresapnya air ke dalam granula 

menyebabkan terjadinya pembengkakan granula pati. Ukuran granula akan 

meningkat sampai batas tertentu sebelum akhirnya granula pati tersebut pecah. 

Pecahnya granula menyebabkan bagian amilosa dan amilopektin berdifusi 

keluar. 

 
Tabel 2.5 Karakteristik Gelatinisasi Beberapa Jenis Pati 

Pati 

Suhu Suhu  "Peak" Daya 
Gelatinisasi Pemanasan Viskositas Pembengkakan 

Koffer (°C) Brabender 
(°C) 

Brabender 
(BU) pada 95°C (BU) 

Jagung 62 - 67 – 72 75 – 80 700 24 
Kentang 58 - 63 – 68 60 - 65  3000 1153 
Gandum 58 - 61 – 64 80 – 85 200 21 
Tapioka 59 - 64 – 69 65 – 70 1200 71 
(Beynum dan Roels, 1985) 

2.4 Air 

Air merupakan senyawa yang jernih tidak berwarna, tidak berbau dan 

tidak berasa. Air sangat diperlukan dalam kehidupan di bumi. Uraian kimia dari 

air adalah H2O, dimana terdapat sebuah atom oksigen yang terikat pada dua 

atom hidrogen. Atom- atom hidrogen tertempel pada sebuah sisi dari atom 

oksigen, menghasilkan sebuah molekul air yang mempunyai muatan positif pada 

bagian di mana terdapat atom hidrogen dan bermuatan negatif pada bagian yang 
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lain di mana atom oksigen berada. Air disebut pelarut universal (sedunia) karena 

air melarutkan lebih banyak zat daripada cairan apapun. Ini berarti bahwa di 

mana air mengalir, baik melalui tanah maupun melalui badan kita, air itu 

membawa serta zat-zat berharga seperti zat kimia, zat mineral (tambang) dan 

bahan gizi. 

Air murni memiliki sebuah pH netral 9, baik yang berkadar asam maupun 

yang tidak berkadar asam. Suatu perubahan pH dalam arus air dapat menjadi 

sebuah penunjuk dari kenaikan polusi (pencemaran) atau suatu faktor 

lingkungan lain. Air merupakan suatu zat alamiah yang terdapat dalam 3 bentuk 

yaitu cair, padat (es) dan gas (uap) pada suhu yang basa terdapat di atas bumi. 

 Air mempunyai indeks panas khusus yang tinggi. Oleh karena itu, air 

dapat menyerap banyak panas, sebelum air itu mulai menjadi panas. Inilah 

sebabnya air sangat berharga untuk industri dan dalam radiator mobil sebagai 

pendingin. Indeks panas khusus yang tinggi sari air juga membanu mengatur 

angka dimana suhu udara berganti. Maka dari itu, perubahan suhu antara musim 

ke musim itu berlaku secara bertahap daripada mendadak, terutama dekat 

dengan lautan. Air mempunyai ketegangan permukaan yang sangat tinggi. 

Dengan kata lain, air itu lengket dan elastis serta condong menggumpal dalam 

tetes daripada menyebar dalam lapisan yang tipis. Kepekatan : 1 gram per cm3 

(oc) pada 39,2oF; 0,95865 gram per oc pada 212oF.  

Air memiliki karakteristik yang khas yang tidak  dimiliki oleh senyawa  

kimia yang lain. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut :  

1.  Pada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan, yakni 0oC (32o F) – 100oC, air 

berwujud cair. Suhu 0oC merupakan titik beku dan suhu 100oC merupakan titik 

didih.  

2.  Perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai  

penyimpan panas yang sangat baik.  

3.  Air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan.  Penguapan 

(evaporasi) adalah proses perubahan air menjadi uap air. Proses ini memerlukan 

energi panas dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, proses perubahan uap air 

menjadi cairan (kondensasi) melepaskan energi panas yang besar.  

4.  Air merupakan pelarut yang baik. Air mampu melarutkan berbagai jenis 

senyawa kimia. Sifat ini memungkinkan air digunakan sebagai pencuci yang baik 

dan pengencer bahan pencemar (polutan) yang masuk ke badan air.  
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5.  Air memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Tegangan permukaan yang 

tinggi menyebabkan air memiliki sifat membasahi suatu bahan secara baik 
(higher wetting ability).  

6.  Air  merupakan satu-satunya senyawa yang merenggang ketika membeku.   

Pada saat membeku, air merenggang sehinga es memiliki nilai densitas (massa / 

volume) yang lebih rendah dari pada air (Effendi, 2003). 

 
2.5 Natrium Metabisulfit 

Natrium metabisulfit atau natrium pyrosulfit (Sodium metabisulfit) merupakan 

senyawa anorganik yang mempunyai rumus kimia Na2S2O5 dan digunakan 

sebagai bahan pengawet. Natrium metabisufit juga disebut sebagai dinatrium 

atau metabisulfit. Senyawa ini memiliki penampakan kristal atau bubuk dan 

memiliki berat molekul 190,12. Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2 garam Na 

atau sulfit, bisulfit dan metabisulfit. Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah 

asam sulfit yang tak terdisosiasi dan terutama terbentuk pada pH di bawah 3. 

Selain sebagai pengawet, sulfit dapat berinteraksi dengan gugus karbonil. Hasil 

reaksi itu mengikat melanoidin sehingga mencegah timbulnya warna coklat. 

Sulfur dioksida juga dapat berfungsi sebagai antioksidan (Syarief dan Irawati, 
1988 dalam Farida, 2009).  

Natrium metabisulfit berbentuk serbuk, berwarna putih, larut dalam air, 

sedikit larut dalam alkohol, dan berbau khas seperti gas sulfur dioksida, 

mempunyai rasa asam dan asin. Pada konsentrasi 200 ppm bahan pengawet ini 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri, kapang dan khamir (Chichester and 
Tanner, 1975 dalam Farida, 2009). 

Batas maksimum penggunaan sulfit dalam makanan yang dikeringkan, di 

Amerika Serikat telah ditetapkan oleh Food Drug Administration, yaitu antara 

2000-3000 ppm. Jumlah penyerapan dan penahanan (residu) SO2 dalam bahan 

yang dikeringkan dipengaruhi oleh, antara lain : varietas, kemasakan dan ukuran 

bahan, konsentrasi SO2 yang digunakan, waktu sulfuring, suhu, kecepatan aliran 

udara dan kelembababn udara selama pengeringan serta keadaan penyimpanan 

(Susanto dan Saneto, 1994). 
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Gambar 2.2 Struktur Kimia Natrium Metabisulfit (Septiyani, 2012) 
 

Natrium Metabisulfit didapatkan dengan menguapkan larutan Natrium 

Metabisulfit jenuh dengan belerang dioksida 2: 

2HSO3
- ⇌ H2O + S2O5

2 – 

Struktur kimia dari natrium metabisulfit terdiri dari anion, anion merupakan 

hibrida dari ditionat (S2O4
2-) dan (S2O6

2 ). Anion tersebut terdiri dari kelompok 

Sulfur dioksida (SO2) yang dihubungkan ke grup SO3. Panjang ikatan SS yaitu 

2,22 Å dan “thionate”, “thionite” SO jarak yaitu 1,46 dan 1,5 Å. 

Sifat kimia dari natrium metabisulfit adalah apabila natrium metabisulfit 

direaksikan dengan air, natrium metabisulfit akan melepaskan sulfur dioksida 

(SO2). Gas tersebut mempunyai bau yang merangsang. Selain  itu, Natrium 

metabisulfit akan melepaskan sulfur dioksida ketika kontak dengan asam kuat, 

reaksi kimianya yaitu sebagai berikut: 

Na2S2O5 + 2 HCl → 2 NaCl + H2O + 2 SO2 

Ketika natrium metabisulfit dipanaskan, natrium metabisulfit akan 

melepaskan sulfur dioksida, dan meninggalkan oksida natrium, reaksinya yaitu 

sebagai berikut: 

Na2S2O5 → Na2O + 2 SO2 

Natrium metabisulfit mempunyai sifat kimia diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Penampilan dari natrium metabisulfit berupa bubuk putih (Gambar 2.3) 
2. Bau yang timbul dari saat natrium metabisulfit bereaksi adalah bau samar 

yang berasal dari SO2. 

3. Kepadatan natrium metabisulfit sekitar 1,48 g/cm3. Padatan natrium 

metabisulfit yang dilarutkan sebanyak 20 % akan tampak berwarna kuning 

pucat sampai jernih. 

4.  Titik lebur natrium metabisulfit yaitu > 170oC (dimulai dari 1500C) 

5.  Kelarutan natrium metabisulfit dalam air yaitu 54 g/100 ml (20oC)dan 81,7 

g/100ml (1000C) 

6.  Natrium metabisulfit sangat larut dalam gliserol dan larut dalam etanol 
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Natrium metabisulfit disimpan di tempat sejuk, dalam wadah tertutup dan 

di area yang mempunyai ventilasi baik, karena natrium metabisulfit termasuk 

senyawa yang sensitif terhadap kelembaban tinggi. 

 

 
Gambar 2.3 Bubuk Natrium Metabisulfit 

 

2.5.1 Penggunaan Natrium Metabisulfit dalam Bahan Pangan 

          Natrium Metabisulfit dipergunakan sebagai bahan pengawet dan 

antioksidan dalam makanan. Natrium metabisulfit dikenal dengan istilah 

E223. Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfit yang tidak 

terdisosiasi dan biasanya terbentuk pada tingkat keasaman (pH) < 3.  Dalam 

proses pengolahan bahan pangan, natrium metabisulfit ditambahkan pada bahan 
pangan untuk mencegah proses pencoklatan (browning) yang enzimatis pada 

buah sebelum diolah, menghilangkan bau dan rasa getir pada ubi kayu, selain itu 

untuk mempertahankan warna agar tetap menarik. 

Pemakaian natrium metabisulfit pada bahan pangan dapat dilakukan 

dengan melarutkannya bersama dengan bahan pangan atau dapat juga dengan 

diasapkan. Dengan diasapkan, natrium metabisulfit akan mengalirkan gas 

SO2 ke dalam bahan sebelum melalui proses pengeringan. Proses pengasapan 

dapat dilakukan selama beberapa menit.  

Contoh penggunaan natrium metabisulfit pada beberapa jenis bahan 

pangan adalah sebagai berikut : 

1.   Pengaruh penambahan natrium metabisulfit terhadap derajat putih tapioka 

Pada penelitian yang dilakukan dimana pembuatan tepung tapioka tanpa 
treatment dan beberapa perlakuan penambahan natrium metabisulfit pada 

konsentrasi berbeda-beda ketika proses produksinya. Hasil analisis dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa tapioka yang ditambah dengan natrium 

metabisulfit sebanyak 0,2 % mempunyai derajat putih 94,9 %. Berdasarkan 
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persyaratan SNI menunjukkan bahwa penambahan natrium metabisulfit mulai 

dari 0,2 % memenuhi persyaratan dan tidak memberi pengaruh yang signifikan 
terhadap sifat fungsionalnya apabila dibandingkan dengan sampel treatment. 

Dari hasil analisis fitokimia menunjukkan bahwa dengan penambahan natrium 

metabisulfit sebanyak 0,1-0,2% dapat menurunkan kandungan pati sekitar 2-4%. 

Penambahan natrium metabisulfit dapat menjadi penghambat terjadinya 

pencoklatan pada tapioka (Andika, 2010). 

6.  Penggunaan natrium metabisulfit pada potongan kentang goreng sebanyak 

50 mg/ kg, selain itu juga pada pembuatan udang beku penambahan natrium 

metabisulfit sebanyak 100 mg/kg bahan mentah, untuk produk yang telah 

dimasak 30 mg/kg dan pekatan sari nanas sebanyak 500 mg/kg. 

7.  Penambahan natrium metabisulfit pada potongan ubi jalar kuning. 

Mutu dari tepung ubi jalar akan dalam kondisi baik apabila ketika 

pengolahan ditambahkan perlakuan khusus seperti penambahan natrium 

metabisulfit karena dapat menekan degradasi warna dan memperpanjang masa 

simpan (Intan, 2007). 

Pada penelitian yang dilakukan didapatkan hasil diantaranya adalah 

semakin tinggi kadar natrium metabisulfit yang ditambahkan ke dalam larutan 

perendam dapat menurunkan kadar protein dan vitamin C dari tepung yang akan 

dihasilkan. Meskipun demikian pengaruh lama perendaman potongan ubi jalar 

kuning mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap kadar protein dan vitamin 

C, dimana semakin lama perendaman maka penurunan terhadap kadar protein 

dapat ditekan namun menghasilkan efek terhadap kehilangan vitamin C yang 

semakin besar. Dengan penambahan kadar natrium metabisulfit sebanyak 0,3% 

dengan lama perendaman sekitar 10 menit dapat mempertahankan kadar protein 

sampai setengah dari kadar protein pada ubi jalar kuning yang masih segar. 

Penggunaan natrium metabisulfit yang digunakan dalam bahan pangan 

adalah sebagai bahan pengawet yang keberadaannya dengan kadar yang 

diijinkan hingga makanan dikonsumsi, sedangkan untuk pemakaian natrium 

metabisulfit biasanya diaplikasikan pada saat perendaman. 

 
2.6 Asam Laktat 

Asam laktat (asam 2-hidroksipropanoat (CH3-CHOH-COOH), dikenal juga 

sebagai asam susu) adalah senyawa kimia penting dalam proses biokimia. 

Secara struktur, asam laktat adalah asam karboksilat dengan satu gugus 
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(hidroksil) yang menempel pada gugus karboksil. Dalam air, asam laktat juga 

terlarut dan melepas proton (H+) membentuk ion laktat. Asam ini juga larut dalam 

alkohol dan bersifat menyerap air (higroskopik). 

 

 
Gambar 2.4 Struktur Kimia Asam Laktat 

 
Asam laktat dikategorikan sebagai GRAS (Generally Recognized As Save), 

yaitu senyawa yang aman sebagai bahan tambahan pangan bagi manusia, tetapi 

asam D-(-)-laktat terkadang dapat mengganggu proses metabolisme manusia 

dan menyebabkan asidosis (kelebihan asam dan dekalsifikasi (kekurangan 

kalsium). 

Asam laktat dapat diproduksi melalui sintesis kimia maupun proses 

fermentasi. Proses sintesis kimia asam laktat dilakukan dengan menggunakan 

sumber berupa senyawa petrokimia. Sementara itu, pembentukan asam laktat 

dengan proses fermentasi dapat dilakukan oleh mikroorganisme penghasil asam 

laktat yaitu kapang dan bakteri. Bakteri memfermentasi asam laktat melalui jalur 

Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) yang dilakukan oleh bakteri homofermentatif 

maupun jalur pentosa fosfat yang dilakukan oleh bakteri heterofermentatif (Wee 
et al., 2006). 

Penelitian mengenai asam laktat berkembang semakin pesat karena asam 

laktat memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatannya pada berbagai aspek, 

baik pada industri pangan maupun non-pangan. Pada industri pangan, asam 
laktat umumnya dimanfaatkan sebagai pakan ternak (feedstock). Sementara 

untuk industri non pangan, asam laktat dapat dimanfaatkan untuk industri 

kosmetik, kimia maupun farmasi. Salah satu pemanfaatan asam laktat yaitu 
dalam bentuk polimernya menjadi plastik ramah lingkungan dari bahan PLA (Poly 

lactic acid) atau poli asam laktat (Richter and Berthold, 1998). 
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Pengukuran kadar asam laktat dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode kolorimetri yang telah dilakukan oleh Barker dan Summerson (1941). 

Asam laktat mula-mula dioksidasi memebentuk asetaldehid dengan penambahan 

asam sulfat pekat panas lalu dibiarkan mendingin. Kemudian dilakukan 
penambahan PHP (parahydroxyphenol) dan CuSO4 ke larutan. Reaksi antara 

asetaldehid yang telah terbentuk dengan PHP akan membentuk kompleks warna 

yang dipengaruhi oleh ion anorganik, yaitu Cu2+ dari CuSO yang digunakan. Ion 

Cu2+ berperan dalam  memperkuat intensitas warna yang terbentuk sebanyak 3 

hingga 5 kali dan meningkatkan spesifisitas uji. Absorbansi kemudian dapat 

diukur pada panjang gelombang 570nm. Metode kolorimetri ini dapat 

diaplikasikan pada banyak jenis materi biologis yang kandungan proteinnya telah 

dihilangkan terlebih dahulu, seperti darah, air liur, spermatozoa, karkas tikus, dan 

hati. Metode ini cukup sensitif, karena dapat mengukur asam laktat dalam 

sampel yang hanya mengandung 5-10  per ml. 

Pengukuran kadar asam laktat menggunakan metode kolorimetri terdiri dari 

3 tahap menurut Barker dan Summerson, yaitu : 

1. Penghilangan protein terlebih dahulu jika sampel mengandung protein 

Protein yang terkandung dalam sampel dapat mengganggu pengukuran 

kadar asam laktat. Protein dapat dihilangkan dengan menambahkan 

asam trikloroasetat, asam tungstat, besi hidroksida, maupun kadmium 

hidroksida. 

2. Konversi asam laktat menjadi asetaldehid 

Hal ini dilakukan dengan mereaksikan asam laktat dengan asam sulfat 

pekat panas 

3. Pembentukan kompleks warna 

Kompleks warna dapat terbentuk setelah adanya penambahan PHP 

(parahydroxyphenol) ke campuran asetaldehid dan asam sulfat pekat 

pada tahap sebelumnya. Adanya  ion Cu2+ akan memunculkan warna biru 

terang. 

 

Asam dapat digunakan sebagai katalis untuk menghidrolisa pati. Pada 

proses hidrolisis menggunakan asam sejumlah pati diasamkan hingga pH=2, 

kemudian dipanaskan dengan uap pada tangki bertekanan pada suhu 120-

140oC. Derajat konversi yang diperoleh bergantung pada konsentrasi asam, 

waktu konversi, suhu dan tekanan selama reaksi. Reaksi hidrolisis secara asam 
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merupakan proses likuifaksi yaitu berupa pemutusan rantai-rantai molekul pati 

yang lemah sehingga perolehan glukosanya belum maksimal. Reaksi hidrolisis 

pati dalam suasana asam berlangsung menurut reaksi sebagai berikut : 

 

H + (C3H6O3)3 + 3H2O            3C3H6O3  

 

Asam laktat digunakan sebagai larutan perendam dalam pembuatan tepung. 

Contoh asam laktat digunakan sebagai bahan perendam dalam membuat suatu 

produk yaitu dalam penelitian Yanuwardana (2013) menunjukkan asam laktat 

mampu memperbaiki sifat fisiko kimia dari tepung labu kuning tersebut. Selain itu 

berdasarkan penelitian Hartanti (2013) perendaman menggunakan asam laktat 

pada tepung sukun dapat memperbaiki sifat fisikokimia dari tepung tersebut, 

selain itu mampu meningkatkan derajat putih dari tepung karena asam mampu 

menghambat enzim fenolase yang terbentuk di dalam sukun yang berpengaruh 

dalam browning enzimatis. 
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III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan dan 

Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Pangan Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya pada Bulan 

Agustus 2015 sampai dengan Desember 2015. 

 
3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan tepung bengkoang adalah pengering 
kabinet (Cabinet Dryer), slicer, oven, ayakan 80 mesh, baskom untuk 

perendaman, kompor, gas, loyang, blender kering, wadah plastik, ayakan 80 

mesh dan sendok, pisau. 

Alat-alat yang digunakan untuk uji sifat fisik dan kimia digunakan alat-alat 

seperti oven, desikator, alat-alat gelas, timbangan analitik, kertas saring, vortex,  

spektrofotometer UV-Vis, tabung sentrifuge, erlenmeyer 300 ml, cawan petri, 

kertas saring, tabung reaksi, refluks. 

 
3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bengkoang yang berasal 

dari pasar besar kota Malang, larutan natrium metabisulfit 0,3% dan larutan asam 

laktat 0,3%. 

Bahan yang digunakan untuk analisis kimia adalah aquades, alkohol 10%, 

HCl 25%, NaOH 45%, H2SO4 0,3 N, NaOH 1,5 N, aseton, asam asetat 1 N dan 

larutan iodine. 

 
3.3 Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor. Faktor 1 adalah jenis 

larutan perendaman dengan air biasa, asam laktat konsentrasi 0,3% dan natrium 

metabisulfit konsentrasi 0,3%. Faktor  2 adalah lama waktu perendaman 10, 30, 
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dan 60 menit. Masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan sehingga 

diperoleh 27 satuan percobaan. 

 Faktor I : Jenis Larutan Perendaman 

 Air biasa (P1) 

 Larutan asam laktat 0,3% (P2) 

 Larutan natrium metabisulfit 0,3% (P3) 

 

 Faktor II : Lama Perbedaan Waktu Perendaman 

 10 menit (K1) 

 30 menit (K2) 

 60 menit (K3) 

 
Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan 2 faktor 
Perlakuan K1 K2 K3 

P1 P1T1 P1T2 P1T3 

P2 P2T1 P2T2 P2T3 

P3 P3T1 P3T2 P3T3 

 

Dari kedua faktor tersebut maka diperoleh kombinasi sebagai berikut : 

P1K1 = perendaman dengan air biasa, lama waktu perendaman 10 menit 

P1K2 = perendaman dengan air biasa, lama waktu perendaman 30 menit 

P1K3 = perendaman dengan air biasa, lama waktu perendaman 60 menit 

P2K1 = perendaman dengan larutan asam laktat konsentrasi 0,3%, lama waktu 

perendaman 10 menit 

P2K2 = perendaman dengan larutan asam laktat konsentrasi 0,3%, lama waktu 

perendaman 30 menit 

P2K3 = perendaman dengan larutan asam laktat konsentrasi 0,3%, lama waktu 

perendaman 60 menit  

P3K1 = perendaman dengan larutan natrium metabisulfit konsentrasi 0,3%, lama 

waktu perendaman 10 menit 

P3K2 = perendaman dengan larutan natrium metabisulfit konsentrasi 0,3%, lama 

waktu perendaman 30 menit 

P3K3 = perendaman dengan larutan natrium metabisulfit konsentrasi 0,3%, lama 

waktu perendaman 60 menit 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan hanya dalam satu tahap yaitu proses penepungan 

dengan menggunakan pengering kabinet. 

Prosedur proses penepungan bengkoang adalah sebagai berikut : 

1. Umbi Bengkoang yang telah disortir kemudian dikupas kulitnya hingga 

bersih 

2. Umbi Bengkoang kemudian diiris tipis-tipis dengan ketebalan 2mm 
menggunakan slicer 

3. Bengkoang yang sudah diiris tipis-tipis denga ketebalan 2 mm, kemudian 

direndam pada air biasa, direndam pada konsentrasi 0,3% asam laktat, 

dan direndam pada konsentrasi 0,3% natrium metabisulfit. 

4. Perendaman dilakukan dengan beberapa variasi waktu perendaman yaitu 

10 menit, 30 menit dan 60 menit 
5. Irisan bengkoang yang sudah direndam kemudian ditata rapi pada tray 

pengering kabinet secara merata dan tidak menumpuk 
6. Irisan yang sudah tertata pada tray pengering kabinet kemudian 

dimasukkan ke dalam pengering kabinet pada suhu 60oC selama 8 jam 

7. Irisan umbi bengkoang yang telah kering kemudian diangkat 

8. Umbi bengkoang yang telah kering kemudian dihancurkan dengan 
blender agar terbentuk bubuk kasar 

9. Bubuk kasar tersebut kemudian disaring dengan saringan 80 mesh 

10. Setelah disaring terbentuklah tepung bengkoang yang sudah halus 

 
3.5 Pengamatan 

Pengamatan penelitian yang dilakukan terhadap tepung bengkoang yaitu 

menganalisa tentang analisa fisiko kimia. Analisa karakteristik fisiko kimia 

meliputi : 

 Kadar Pati (AOAC,1990 dalam Sudarmadji dkk, 1997) 

 Kadar Air (Sudarmadji, dkk., 1997) 

 Analisis Serat Kasar (AOAC, 1995) 

 Analisis Warna (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Viskositas (Modifikasi Subagio, 2006) 

 Amilosa metode IRRI (Apriyanto dkk., 1989) 

 Swelling Power dan kelarutan (Collado et al., 2001) 
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3.6 Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yaitu dengan 

2 faktor. Faktor yang pertama yaitu perendaman dengan air biasa, perendaman 

dengan asam laktat konsentrasi 0,3% dan perendaman dengan natrium 

metabisulfit konsentrasi 0,3%. Faktor yang kedua yaitu lama perendaman 

dengan variasi waktu 10, 30 dan 60 menit. Dari kedua faktor tersebut kemudian 

dilakukan kombinasi dan didapatkan 9 satuan percobaan yang akan diulang 

sebanyak 3 kali sehingga akan didapatkan data sebanyak 27 satuan percobaan. 
Data hasil pengamatan dianalisa dengan metode Analysis of Variance (ANOVA) 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau pengaruh pada tiap perlakuan. 

Apabila hasil uji menunjukkan terdapat beda nyata, maka dilakukan uji lanjut BNT 

(Beda Nyata Terkecil) 5% dan apabila terdapat beda nyata pada interaksi kedua 
perlakuan dilakukan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test), dan apabila tidak 

terdapat interaksi maka dilakukan uji beda BNT dengan taraf nyata 5%. 

Sedangkan untuk metode perlakuan terbaik menggunakan metode Zeleny 

(Zeleny, 1992). 
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3.7 Diagram Alir Proses Pengolahan Tepung Umbi Bengkoang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Tepung Umbi Bengkoang 
(Modifikasi Pangesti dkk, 2013) 

 

Umbi Bengkoang  

Pencucian dengan air mengalir 

Penyortasian 

Pengecilan ukuran dengan ketebalan 2 mm 

Pengupasan 

Penirisan 

Pengeringan dalam cabinet dryer ±60oC 8 jam 

Penepungan dengan blender 

Pengayakan dengan ayakan 80 mesh 

Tepung Umbi Bengkoang 

Perendaman 

Analisa Akhir : 

 Warna 
 Kadar Air 
 Kadar Pati 
 Kadar Serat kasar 
 Kadar Amilosa 
 Viskositas  
 Swelling Power dan 

Kelarutan 

(Faktor 2 : Lama Waktu 
Perendaman 10, 30 dan 60 

menit) 

Faktor 1 : Jenis Larutan 
Perendaman 

Volume : 2,5 Liter 

(Air; Larutan Asam 
Laktat 0,3% (v/v); 
Larutan Natrium 
Metabisulfit 0,3%(b/v)) 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisa Tepung Bengkoang Kontrol 
Tepung bengkoang kontrol merupakan tepung bengkoang yang dibuat 

tanpa melalui proses perlakuan pendahuluan berupa perendaman. Pada 

penelitian ini parameter yang diteliti untuk mengetahui perubahan karakteristik 

kimia yang terjadi pada bahan tepung bengkoang antara lain kadar air, kadar 

serat kasar. Data perbandingan antara tepung bengkoang hasil analisa dengan 
literatur terdapat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Perbandingan Hasil Analisa Tepung Bengkoang Kontrol dengan Literatur 

Parameter 
Tepung Bengkoang 

Analisa Literatur 

Kadar Air (%) 12,15% 12,18%  

Kadar Serat Kasar (%) 17,72% 11,78%  

Kadar Pati (%) 22,78% 48,28%  
Sumber : Kenny (2007) 
      

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kadar air pada tepung bengkoang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan literatur. Air merupakan komponen penting 

dalam bahan makanan karena air dapat mempengaruhi kenampakan, tekstur, 

daya simpan serta cita rasa pada suatu makanan (Sudarmadji, 1992). Hal ini 

disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan pengeringan maupun proses 

sebelum pengeringan. Perbedaan itu juga dapat disebabkan oleh perbedaan 

metode analisa yang digunakan sehingga menyebabkan perbedaan hasil akhir 

dari analisa.  

Kandungan lain yang terdapat pada bengkoang yaitu inulin. Inulin 

merupakan salah satu jenis karbohidrat yang mengandung seratdan tergolong 

sebagai prebiotik. Inulin juga merupakan salah satu jenis fruktan atau jenis 

karbohidrat fruktosa yang disebut “gula” yang memiliki memiliki manfaat dalam 

menjaga kesehatan saluran cerna dan menjaga daya tahan tubuh. 
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4.2 Karakteristik Sifat Kimia Tepung Bengkoang 

4.2.1 Kadar Air 

Produk yang mempunyai kadar air tinggi lebih mudah rusak karena dapat 

menjadi media yang kondusif bagi pertumbuhan mikroorganisme. Produk dengan 

kadar air rendah relatif lebih stabil penyimpanan jangka panjang daripada produk 

yang berkadar air tinggi (Purwoko, 2010). 

Kadar air akan menentukan tekstur pada suatu bahan pangan. Selain itu 

air juga akan menentukan kestabilan bahan pangan selama penyimpanan. 

Rerata kadar air dari tepung bengkoang setelah dilakukan perendaman dengan 

air biasa berkisar 5,56%-8,15%, perendaman dengan larutan natrium metabisulfit 

0,3% 6,00%-6,29% dan perendaman dengan larutan asam laktat 0,3% 7,16%- 

7,54%. Pengaruh perlakuan jenis perendaman dengan lama waktu perendaman 
pada pembuatan tepung bengkoang dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Rerata Kadar Air Tepung Bengkoang terhadap Pengaruh 
Jenis Perendaman dan Lama Waktu Perendaman 

 

 Gambar 4.1 menunjukkan kadar air tepung bengkoang cenderung 

meningkat seiring dengan meningkatnya lama waktu perendaman. Perlakuan 

perendaman dengan air biasa dengan waktu selama 60 menit memiliki kadar air 

paling tinggi, sedangkan kadar air paling rendah terdapat pada perendaman air 

biasa 30 menit.  
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Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan jenis 

perendaman tidak berpengaruh nyata (α=0.05) terhadap kadar air tepung 

bengkoang. Rerata kadar air tepung bengkoang terhadap jenis perendaman dan 

lama waktu perendaman dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini. 

 
Tabel 4.2 Rerata Kadar Air terhadap Jenis Perendaman yang Berbeda 

Jenis perendaman Kadar Air (%) BNT 5% 
Air Biasa 6,61 a   

Lar. Natrium Metabisulfit 0,3% 6,33 a 0,99 

Lar. Asam Laktat 0,3% 7,28 a   

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata (α=0,05) 
 

 Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan rerata kadar air tepung 

bengkoang tertinggi pada jenis perendaman larutan asam laktat 0,3%, 

sedangkan kadar air terendah pada jenis perendaman menggunakan larutan 

natrium metabisulfit 0,3%. Kadar air tertinggi pada tepung umbi bengkoang 

dihasilkan dengan perendaman larutan asam laktat 0,3%, hal ini disebabkan 

karena selama proses perendaman menggunakan larutan asam laktat 0,3% 

terjadi penyerapan air yang berakibat pada penambahan jumlah air yang ada 

dalam tepung bengkoang (Yanuwardana, 2013).  

Proses perendaman menggunakan air biasa tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata terhadap kadar air tepung umbi bengkoang dengan 

perendaman menggunakan larutan natrium metabisulfit. Kadar air pada tepung 

bengkoang dengan menggunakan air biasa lebih tinggi dibandingkan dengan 

menggunakan larutan natrium metabisulfit.  

Sedangkan semakin tinggi konsentrasi larutan natrium metabisulfit 

(Na2S2O5) maka kadar airnya semakin rendah. Rendahnya kadar air disebabkan 

karena natrium metabisulfit mengakibatkan sel-sel jaringan pada bahan menjadi 

berlubang sehingga mempercepat proses pengeringan, proses pengeringan 

yang cepat tersebut menyebabkan air dalam bahan cepat menguap. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Herudiyanto dkk, 2007 bahwa rendahnya kadar air 

pada tepung bawang merah oleh natrium metabisulfit. Menurut Rahman dan 

Penera (1999) dalam Herudiyanto (2007) mengatakan bahwa proses sulfitasi 

dapat menyebabkan sel-sel jaringan pada bahan menjadi berlubang-lubang 
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sehingga akan mempercepat proses pengeringan dan dengan pengeringan yang 

cepat tersebut maka kadar air bahan pun akan mudah teruapkan. Rerata kadar 
air terhadap lama waktu perendaman ditunjukkan pada Tabel 4.3 

 
Tabel 4.3 Rerata Kadar Air terhadap Lama Waktu Perendaman yang 
Berbeda 

Lama Waktu perendaman Kadar Air (%) BNT 5% 
10 menit 6,70 a   

30 menit 6,14 a 0,99 

60 menit 7,38 b   

Keterangan : Nilai reratta dengan huruf yang berbeda menunjukkan 
berbeda nyata (α=0,05) 
 
 Tabel 4.3 menunjukkan rerata kadar air tepung bengkoang terhadap lama 

waktu perendaman. Rerata kadar air terendah terdapat pada lama waktu 

perendaman 30 menit (6,14%) dan rerata kadar air tertinggi terdapat pada lama 

waktu perendaman selama 60 menit (7,28%). Kadar air tepung bengkoang 

dengan waktu perendaman 30 menit lebih rendah dibandingkan dengan waktu 

perendaman 10 menit dan 60 menit, maka rerata kadar air pada waktu 

perendaman 60 menit lebih tinggi, hal ini diduga karena pada waktu perendaman 

dapat mempengaruhi elastisitas dinding sel, sehingga akan terjadi penyerapan 

dari lingkungan ke dalam dinding sel bahan. Adanya elastisitas dinding sel ini 

memudahkan air meresap ke dalam sel yang menyebabkan granula pati 

membengkak namun tidak pecah maka difusifitas air semakin berkurang 

sehingga kadar airnya semakin tinggi. Menurut Kumalaningsih, dkk(2004), 

terbentuknya ikatan silang pada fraksi pati akan memperkuat ikatan silang pada 

fraksi pati akan memperkuat ikatan hidrogen intragranula pati. Hal ini yang 

menyebabkan granula pati tidak pecah sekalipun mengembang. Pati yang 

mengembang dan membesar menekan dinding sel sehingga memperkecil poros 

antar sel dan menyebabkan ketegaran sel meningkat. Semakin banyak ikatan 

silang pati, semakin menurunkan kehilangan intregitas granula. Pengembangan 

granula yang optimal menyebabkan rongga yang terbentuk makin sedikit (ruang 

atar sel semakin rapat) dan menghasilkan tekstur yang tegar. Sehingga difusifitas 

dan kehilangan bahan terlarut semakin berkurang dengan meningkatnya 

kerapatan antara sel (Firdaus, 2000). 
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Hal ini dapat disimpulkan bahwa jenis perendaman dengan senyawa dan 

konsentrasi tertentu  dengan lama waktu perendaman terhadap kadar air tepung 

bengkoang memiliki interaksi yang signifikan. Semakin tinggi kadar air bahan 

pangan, maka semakin cepat rusaknya, disebabkan adanya aktivitas biologis 

internal maupun masuknya mikroba perusak. Mikroorganisme membutuhkan air 

untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Jika kadar air dikurangi, maka 

pertumbuhan mikroorganisme akan diperlambat. 

 
4.2.2 Kadar Serat kasar 

Serat kasar adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh 

bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat kasar, yaitu 

asam sulfat (H2SO4 0,3N) dan natrium hidroksida (NaOH 1,5N), sedangkan serat 

pangan adalah bagian pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim 
pencernaan (Muchtadi et al., 2010). 

Berdasarkan kelarutan dalam air serat pangan dibedakan menjadi serat 
larut air (solueble fiber) dan serat tidak larut air (insolueble fiber) yang ternyata 

juga memiliki perbedaan dalam sifat fisiologisnya. Secara kimiawi serat tidak larut 

terutama terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin, sedangkan serat larut air 

terdiri dari pektin dan polisakarida lain misalnya gum (BNF,1990).  

Serat kasar sangat penting dalam penilaian kualitas makanan karena 

angka ini merupakan indeks dalam menentukan nilai gizi suatu makanan. 

Penetapan kadar serta kasar pada prinsipnya yaitu memisahkan serat kasar dari 

polisakarida non pati seperti selulosa, hemiselulosa dan lignin (komponen serat 

yang tak larut air) dengan jalan menghidrolisisnya. Hidrolisis total menggunakan 

asam dan basa kuat sehingga semua polisakarida terhidrolisis menjadi glukosa 

sedangkan serat-seratnya terpisah dari polisakaridanya. Serat yang diperoleh 

dikeringkan dan ditimbang. Grafik rerata kadar serat kasar tepung umbi 

bengkoang karena perbedaan jenis larutan perendaman dan lama waktu 
perendaman terdapat pada Gambar 4. 2 
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Gambar 4.2 Grafik Rerata Kadar Serat Kasar (%) Tepung Umbi Bengkoang 
terhadap Perbedaan Jenis Perendaman dan Lama Waktu Perendaman 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 ditunjukkan bahwa kadar serat kasar pada 

tepung umbi bengkoang cenderung meningkat seiring dengan semakin lama 

waktu perendaman. Pada perendaman menggunakan larutan asam laktat 0,3% 

kadar serat kasar pada perbedaan waktu perendaman tidak terlalu memberikan 

kenaikan yang signifikan. Kadar serat kasar tertinggi terdapat pada perendaman 

tepung umbi bengkoang menggunakan larutan natrium metabisulfit 0,3% dengan 

lama waktu perendaman 60 menit sedangkan kadar serat  kasar terendah 

terdapat pada perendaman menggunakan air biasa selama 10 menit.  

Hasil analisa sidik ragam kadar serat kasar (%) pada tepung umbi 

bengkoang menunjukkan bahwa lama waktu perendaman memberikan pengaruh 
nyata dengan (α=0.05). Rerata kadar serat kasar (%) ditunjukkan pada Tabel 4.4 

 
Tabel 4.4 Rerata Kadar Serat Kasar (%) Tepung Umbi Bengkoang terhadap 
Lama Waktu Perendaman 

Lama Waktu Perendaman Serat Kasar (%) BNT 5% 
10 menit 25,61 a   

30 menit 39,82 b 0,727 

60 menit 41,58 c   

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata (α=0.05) 
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Tabel 4.4 menunjukkan bahwa kadar serat kasar (%) tepung umbi 

bengkoang dengan lama waktu perendaman semakin meningkat.  Semakin lama 

waktu perendaman maka semakin tinggi kadar serat kasar pada tepung umbi 

bengkoang. Hal ini disebabkan karena terbentuknya struktur kristalin pada pati. 

Kristalin merupakan sejumlah besar rantai glukosa yang mengalami pengikatan 

hidrogen, sehingga menyebabkan serat kasar dari produk sulit larut dalam air 
maupun enzim. Kristalin terbentuk karena fase cairan (liquid) melewati kondisi 

kesetimbangan dan menjadi lewat jenuh, kemudian terbentuk inti kristal dari 

larutan jenuh tersebut. Kristalisasi amilosa menyebabkan pembentukan pati 

resisten dalam gel pati. Semakin tinggi kadar amilosa pati maka semakin tinggi 

pula kadar pati resistennya. Granula pati yang kaya ammilosa mempunyai 

kemampuan mengkristal yang lebih besar disebabkan intensifnya ikatan 

hidrogen.   

Rerata kadar serat kasar (%) tepung umbi bengkoang terhadap perbedaan 
jenis larutan perendaman ditunjukkan pada Tabel 4.5  

 
Tabel 4.5 Rerata Kadar Serat Kasar (%) Tepung Umbi Bengkoang terhadap 
Jenis Larutan Perendaman 

Jenis perendaman Serat Kasar (%) BNT 5% 

Air Biasa 28,70 a   

Lar. Natrium Metabisulfit 0,3% 37,27 b 0,727 

Lar. Asam Laktat 0,3% 41,04 c   

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata (α=0.05) 
 

Berdasarkan Tabel 4.5 Perbedaan jenis perendaman memberikan 

pengaruh nyata pada hasil kadar serat kasar tepung umbi bengkoang. Pada 

perendaman menggunakan air biasa kadar serat kasar pada tepung umbi 

bengkoang lebih rendah, hal ini diduga disebabkan oleh dinding sel dari umbi 

bengkoang larut dalam air selama proses pengolahan.  

Perendaman menggunakan larutan natrium metabisulfit menghasilkan 

kadar serat kasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan perendaman air biasa. 

Hal ini diduga disebabkan karena adanya pati resisten yang tinggi, hasil dari pati 
modifikasi secara kimia (cross-linked). Peristiwa cross-linked menyebabkan 

terbentuknya ikatan silang pada rantai polimer (Croghan, 2001). Sedangkan 
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kadar serat kasar menggunakan perendaman larutan asam laktat 0,3% memiliki 

kadar serat kasar tertinggi. Hal ini disebabkan adanya pati resisten yang tidak 

dapat dihidrolisis oleh asam karena memiliki ikatan molekul yang kuat, sehingga 

menyebabkan pati resisten terperangkap di dalam jaringan (Haralampu, 2000). 

 
4.2.3 Kadar Pati 

Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. Sifat pada 

pati tergantung panjang rantai karbonnya, serta lurus atau bercabang rantai 

molekulnya. Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas, 

fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut amilopektin (Hee 

Young An, 2005). 

Tepung umbi bengkoang memilik kadar pati antara 7,74% - 16,14%. Grafik 
rerata kadar pati tepung umbi bengkoang dapat dilihat pada Gambar 4.3 

 

 
Gambar 4.3 Grafik Rerata Kadar Pati (%) Tepung Umbi Bengkoang terhadap 

Dua Perlakuan yaitu Perbedaan Jenis Larutan Perendaman dan Lama 
Waktu Perendaman 

 
Gambar 4.3 menunjukkan kadar pati tepung bengkoang cenderung 

meningkat seiring dengan meningkatnya lama waktu perendaman. Perlakuan 

perendaman dengan air biasa dengan waktu selama 10 menit memiliki kadar pati 

yang paling tinggi yaitu 16,14% dan perendaman menggunakan air biasa dengan 

lama waktu perendaman 60 menit memiliki kadar pati yang paling rendah yaitu 

7,74%  
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Berdasarkan hasil analisa ragam dengan selang kepercayaan 5% 

menunjukkan adanya pengaruh yang nyata dengan (α=0.05). Rerata kadar Pati 
(%) ditunjukkan pada Tabel 4.6 

 
Tabel 4.6 Rerata Kadar Pati (%) Tepung Umbi Bengkoang terhadap Jenis 
Larutan Perendaman 

Jenis perendaman Kadar Pati (%) BNT 5% 

Air Biasa 13,84 c   

Lar. Natrium Metabisulfit 0,3% 11,13 b 0,387 

Lar. Asam Laktat 0,3% 10,62 a   

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata (α=0.05) 

 
Berdasarkan Tabel 4.6 perbedaan jenis larutan perendaman memberikan 

pengaruh nyata pada hasil kadar pati tepung umbi bengkoang. Perendaman 

menggunakan air biasa memiliki kadar pati yang tinggi. kenaikan kadar pati 

diduga karena adanya peristiwa retrogradasi pati. Marsono (1993) dalam Haryadi 

(2006) menyatakan bahwa retrogradasi pati dapat mengubah struktur pati yang 

mengarah ke pembentukan struktur kristalin baru sehingga pati tidak mudah 

terlarut.  
Pada perendaman menggunakan larutan natrium metabisulfit 0,3% 

menghasilkan kadar pati 11,13%, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa 
cross linked yang mampu menurunkan kemampuan amilosa berikatan dengan 

amilosa yang lain, karena pada perendaman menggunakan natrium metabisulfit 

jumlah amilosa yang rendah juga berpengaruh pada kadar pati suatu tepung. Hal 

ini menyebabkan pati tidak mudah mengalami retrogradasi. Di samping itu, 

pengikatan silang juga dapat memperkuat struktur granula pati (Woo and Seib, 

2002) sehigga kehilangan pati dapat dihambat pada saat pencucian. 

Kadar pati terendah terdapat pada tepung bengkoang dengan perendaman 
larutan asam laktat 0,3% yaitu 10,62%. Menurut Rahman et al.,(1992) 

pembentukan asam dapat merubah komponen pati. Perubahan komponen pati 

menjadi komponen yang lebih sederhana yang diakibatkan oleh asam seperti 

diungkapkan de Man (1997) bahwa hidrolisis pati oleh asam akan menyebabkan 

pati terurai secara bertahap menjadi fragmen yang semakin lama semakin kecil 
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dan akhirnya menjadi glukosa sehingga menyebabkan pati pada tepung menjadi 

lebih tipis.  

Pembuatan tepung dengan menggunakan perendaman dengan asam laktat 

menyebabkan pati tidak mudah mengalami retrogradasi pati karena jumlah 

amilosa yang rendah. Hal ini disebabkan karena pembentukan amilosa 

terhambat karena adanya asam. 

Rerata kadar pati tepung umbi bengkoang terhadap lama waktu perendaman 
tidak memberikan pengaruh yang nyata secara signifikan, berikut Tabel 4.7 

rerata kadar pati terhadap lama waktu perendaman. 
 
Tabel 4.7 Rerata Kadar Pati (%) Tepung Umbi Bengkoang terhadap Lama 
Waktu Perendaman 

Lama Waktu Perendaman Kadar Pati (%) BNT 5% 
10 menit 11,01 a   

30 menit 12,15 b 0,387 

60 menit 12,44 b   

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata (α=0.05) 

 
Berdasarkan Tabel 4.7 Semakin lama waktu perendaman tidak 

memberikan pengaruh nyata yang signifikan. Tetapi semakin meningkatnya 

waktu perendaman maka kadar pati juga semakin tinggi. hal ini diduga 

disebabkan karena perendaman menyebabkan pati akan membentuk suatu 

dispersi dengan air, karena pati mengandung amilosa yang memiliki gugus 

hidroksil yang reduktif. Gugus hidroksil akan bereaksi dengan hidrogen di dalam 

air, sehingga menyebabkan kadar pati meningkat seiring lama waktu 

perendaman.  
 

4.2.4 Kadar Amilosa 

Amilosa merupakan homoglikin D-glukos dengan ikatan α-1,4 dari struktur 

cincin piranca yang membentuk rantai lurus umumnya dikatakan sebagai linier 

dari pati. Rerata kadar amilosa tepung umbi bengkoang terhadap 2 perlakuan 

yaitu perbedaan jenis larutan perendaman dan perbedaan lama waktu 
perendaman ditunjukkan pada Gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Grafik Rerata Kadar Amilosa Tepung Umbi Bengkoang 

terhadap Perbedaan Jenis Perendaman Dan Lama Waktu Perendaman 

 
Berdasarkan Gambar 4.4 ditunjukkan bahwa kadar amilosa pada tepung 

umbi bengkoang pada waktu perendaman 10 menit dan 60 menit menggunakan 

air biasa dan larutan natrium metabisulfit 0,3% memiliki kadar amilosa yang 

semakin lama semakin menurun, sedangkan lama perendaman 30 menit, kadar 

amilosa meningkat dengan perendaman menggunakan larutan asam laktat 0,3%. 

Hasil analisa sidik ragam kadar amilosa pada tepung umbi bengkoang 

dengan selang kepercayaan 5% menunjukkan bahwa lama waktu perendaman 

memberikan pengaruh nyata dengan (α=0.05). Rerata kadar amilosa tepung 
umbi bengkoang terhadap lama waktu perendaman ditunjukkan pada Tabel 4.8 
 
Tabel 4.8 Rerata Amilosa Tepung Umbi Bengkoang Terhadap Lama Waktu 
Perendaman 

Lama Waktu Perendaman Kadar Amilosa (%) BNT 5% 

10 menit 3,431 b   

30 menit 4,309 c 0,0378 

60 menit 1,857 a   

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata (α=0.05) 
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Berdasarkan Tabel 4.8  pada perendaman 10 menit dan 30 menit mengalami 

kenaikan jumlah kadar amilosa. Menurut Laga (2006) bahwa peningkatan jumlah 

amilosa terjadi akibat putusnya rantai cabang amilopektin pada ikatan α 1-6 

glikosida. Secara otomatis jumlah rantai cabang amilopektin akan berkurang dan 

meningkatkan jumlah rantai lurus amilosa sebagai hasil pemutusan ikatan 

cabang amilopektin. Semakin lama waktu perendaman menyebabkan amilosa 

mampu berikatan dengan ikatan hidrogen di dalam air. 

Hasil analisa sidik ragam kadar amilosa pada tepung umbi bengkoang 

dengan selang kepercayaan 5% menunjukkan bahwa perbedaan jenis larutan 

perendaman memberikan pengaruh nyata dengan (α=0.05). Rerata kadar 

amilosa tepung umbi bengkoang terhadap perbedaan jenis larutan perendaman 
ditunjukkan pada Tabel 4.9 

 
Tabel 4.9 Rerata Kadar Amilosa Tepung Umbi Bengkoang Terhadap Lama 
Waktu Perendaman 

Jenis perendaman Kadar Amilosa (%) BNT 5% 

Air Biasa 4,159c   

Lar. Natrium Metabisulfit 0,3% 2,802b 0,0378 

Lar. Asam Laktat 0,3% 2,636a   

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata (α=0.05) 

 
Berdasarkan Tabel 4.9 Menunjukkan perendaman menggunakan air biasa 

memiliki kadar amilosa tertinggi yaitu 4,159%. Hal ini disebabkan karena amilosa 

lebih mampu berikatan dengan hidrogen, pati yang memiliki amilosa yang tinggi 

mempunyai kekuatan ikatan hidrogen yang lebih besar karena jumlah rantai lurus 

yang besar dalam granula (Sunarti,dkk,2007).  

Perendaman menggunakan larutan natrium metabisulfit 0,3% memiliki kadar 
amilosa sebesar 2,802%. Hal ini diduga karena adanya peristiwa cross-linked 

yang bertujuan untuk menurunkan kemampuan amilosa berikatan dengan 

amilosa yang lain karena adanya jembatan yang terbentuk. 

Perendaman dengan asam memiliki kadar amilosa terendah yaitu 2,636%. 

Perendaman menggunakan asam yaitu asam laktat menyebabkan kemampuan 

memecah ikatan menurun sehingga dapat menghambat proses gelatinisasi atau 
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memecah sifat pasta dan mencegah terbentuknya ikatan hidrogen dengan 

polimer sehingga menyebabkan kadar amilosa yang rendah. 

 
4.3 Karakteristik Sifat Fisik Tepung Umbi Bengkoang 

4.3.1 Warna 

Warna adalah salah satu karakteristik fisik yang cukup berperan penting 

dalam suatu bahan maupun produk pangan. Warna yang menarik pada bahan 

mmaupun produk pangan berperan penting dalam meningkatkan selera makan 

dan minat dari konsumen untuk membeli bahan atau produk tersebut. Winarno 

(2002) menyatakan bahwa, makanan yang dinilai memiliki rasa yang enak, 

bergizi dan teksturnya sangat baik, belum tentu akan dikonsumsi apabila memliki 

warna yang kurang baik, tidak enak dilihat serta memberi kesan menyimpang 

dari warna yang seharusnya. 

 
4.3.1.1 Tingkat kecerahan (L*)  

Tingkat kecerahan (L*) menyatakan tingkat terang gelap dengan kisaran 0-

100, dimana 0 menyatakan kecenderungan warna hitam atau gelap, sedangkan 

nillai 100 menyatakan kecenderungan warna putih atau terang (Pomeranz, 

1985). Warna pada tepung umbi bengkoang dinyatakan dengan menggunakan 

color reader dan didapatkan kecerahan antara 82,97 – 89,30. Pengaruh dua 

perlakuan yaitu jenis perendaman dan lama waktu perendaman seperti 
ditunjukkan pada Gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Grafik Rerata Intensitas Kecerahan Warna Tepung Umbi Bengkoang 
terhadap Perbedaan Jenis Perendaman Dan Lama Waktu Perendaman 
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Berdasarkan Gambar 4.5 ditunjukkan bahwa intensitas kecerahan warna 

pada tepung umbi bengkoang semakin lama waktu perendaman maka intensitas 

kecerahan warna semakin menurun. Pada perendaman menggunakan air biasa 

dengan lama waktu perendaman 30 menit mengalami peningkatan pada 

intensitas kecerahan warna tepung umbi bengkoang. Intensitas tingkat 

kecerahan tepung umbi bengkoang paling tinggi terdapat pada perendaman 

menggunakan larutan natrium metabisulfit selama 30 menit, sedangkan 

intensitas tingkat kecerahan paling rendah terdapat pada perlakuan perendaman 

menggunakan larutan asam laktat 0,3% selama 60 menit. 

Hasil analisa sidik ragam intensitas kecerahan warna pada tepung umbi 

bengkoang menunjukkan bahwa lama waktu perendaman memberikan pengaruh 

nyata dengan (α=0.05), sedangkan perbedaan jenis larutan perendaman tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap intensitas kecerahan warna tepung 

umbi bengkoang. Rerata intensitas kecerahan warna tepung umbi bengkoang 
terhadap lama waktu perendaman ditunjukkan pada Tabel 4.10 

 
Tabel 4.10 Rerata Intensitas Kecerahan Tepung Umbi Bengkoang terhadap 
Lama Waktu Perendaman 

Lama Waktu Perendaman Warna (L*) BNT 5% 

10 menit 86,01 b   

30 menit 88,71 c 1,927 

60 menit 83,97 a   
Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 
(α=0.05) 
 

 Tabel 4.10 menunjukkan bahwa intensitas kecerahan warna tepung umbi 

bengkoang dengan waktu perendaman 60 menit semakin menurun. Sedangkan 

pada lama waktu perendaman selama 30 menit memiliki tingkat kecerahan yang 

paling tinggi. Pada proses perendaman 60 menit menyebabkan suatu bahan 

mengalami browning. Sedangkan pada perendaman pada waktu 10 menit, 

diduga masih terdapat bahan pengototr yang menyebabkan warna menjadi 

kurang cerah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil BNT (α=0.05) memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap lama waktu perendaman. Rerata intensitas 
kecerahan tepung umbi bengkoang ditunjukkan pada Tabel 4.11 
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Tabel 4.11 Rerata Intensitas Kecerahan Tepung Umbi Bengkoang terhadap Jenis 
Larutan Perendaman 

Jenis perendaman Warna (L*) BNT 5% 

Air Biasa 86,44 a   

Lar. Natrium Metabisulfit 0,3% 87,18 b 1,927 

Lar. Asam Laktat 0,3% 85,07 a   
Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 
(α=0.05) 
 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa intensitas kecerahan warna tepung umbi 

bengkoang dengan jenis larutan perendaman yang berbeda menunjukkan 

perendaman dengan larutan natrium metabisulfit 0,3% memiliki tingkat 

kecerahan yang paling tinggi, sedangkan tingkat kecerahan paling rendah 

ditunjukkan pada perendaman larutan asam laktat 0,3%. Perendaman dengan 

menggunakan larutan natrium metabisulfit 0,3% memiliki nilai kecerahan yang 

paling tinggi, hal ini diduga karena natrium metabisulfit (Na2S2O5) dapat 

mencegah reaksi pencoklatan non enzimatis karena gugus sulfit pada natrium 

metabisulfit dapat menghambat reaksi pencoklatan yang dikatalis oleh enzim 

fenolase dan dapat memblokir reaksi pembentukan senyawa 5 hidroksil metal 

furfural dari D-glukosa penyebab warna coklat (Slamet, 2010).  

Perendaman menggunakan asam laktat 0,3% mengalami penurunan 

tingkat kecerahan, hal ini disebabkan karena pati pada umbi bengkoang 

mengandung disakarida yang ketika direndam dengan asam laktat dan dilakukan 

pengeringan pada suhu tinggi akan menyebabkan terjadinya karamelisasi atau 

perubahan warna menjadi lebih gelap sehingga menyebabkan terbentuknya 
reaksi maillard (browning). Reaksi lanjutan dari reaksi ini menyebabkan adanya 

kerak atau karbon yang menyebabkan warna menjadi hitam. 

 
4.3.1.2 Tingkat Kemerahan (a) 

Menurut De Man (1997) tingkat kemerahan (a*) menyatakan tingkat hijau – 

merah dengan kisaran nilai -100 dampai 100. Nilai negative (-) menyatakan 

kecenderungan warna hijau. Sedangkan nilai (+) menyatakan kecenderungan 

warna merah. Rerata tingkat kemerahan warna Tepung Umbi Bengkoang 

terhadap perbedaan jenis larutan perendaman dan lama waktu perendaman 
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berkisar antara 0,13 – 1,40. Grafik rerata tingkat kemerahan warna Tepung umbi 
Bengkoang dapat dilihat pada Gambar 4.6 

 

 

Gambar 4.6 Grafik Rerata Tingkat kemerahan Tepung Umbi Bengkoang 
terhadap Perbedaan Jenis Larutan Perendaman dan Lama Waktu 

Perendaman 

 

Gambar 4.6 menunjukkan tingkat kemerahan warna tepung umbi 

bengkoang cenderung semakin meningkat seiring lamanya waktu perendaman. 

Serta semakin tinggi tingkat kemerahan pada tepung umbi bengkoang dengan 

perendaman menggunakan air biasa pada lama waktu perendaman selama 60 

mmenit, sedangkan pada perendaman menggunakan larutan natrium metabisulfit 

selama 60 menit mengalami penurunan tingkat kemerahan. 
Hasil analisa sidik ragam  (Lampiran 4.5.2) tingkat kemerahan warna 

pada tepung umbi bengkoang tidak menunjukkan adanya pengaruh yang nyata 

(α=0.05) terhadap perbedaan jenis larutan perendaman dan lama waktu 

perendaman. Rerata tingkat kemerahan tepung umbi bengkoang terhadap 

perbedaan jenis larutan perendaman dan lama waktu perendaman ditunjukkan 
pada Tabel 4.12 
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Tabel 4.12 Rerata Tingkat kemerahan Tepung Umbi Bengkoang terhadap 
Lama Waktu Perendaman 

Lama Waktu Perendaman Warna (a) BNT 5% 
10 menit 0,46 a   

30 menit 0,33 a 0,49 

60 menit 0,35 a   

Keterangan : Nilai Rerata dengan huruf yang sama menunjukkan tidak 
adanya pengaruh yang nyata (α=0,05) 
 
Tabel 4.13 Rerata Tingkat kemerahan Tepung Umbi Bengkoang terhadap 
Perbedaan Jenis Larutan Perendaman 

Jenis perendaman Warna (a) BNT 5% 

Air Biasa 0,36 a   

Lar. Natrium Metabisulfit 0,3% 0,37 a 0,49 

Lar. Asam Laktat 0,3% 0,40 a   

Keterangan : Nilai Rerata dengan huruf yang sama menunjukkan tidak 
adanya pengaruh yang nyata (α=0,05) 
 
4.3.1.3 Tingkat Kekuningan (b) 

Menurut De Man (1997) tingkat kekuningan (b*) menyatakan tingkat biru 

– kuning dengan kisaran nilai -100 sampai 100. Nilai negative (-) menyatakan 

kecenderungan warna biru, sedangkan nilai (+) menyatakan kecenderungan 

berwarna kuning. Rerata tingkat kekuningan warna tepung umbi bengkoang 

terhadap perbedaan jenis larutan perendaman dan lama waktu perendaman 

berkisar antara 12,87 – 18,23. Grafik rerata tingkat kekuningan warna pada 
tepung umbi bengkoang dapat dilihat pada Gambar 4.7 
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Gambar 4.7 Grafik Rerata Tingkat Kekuningan Warna Tepung Umbi 
Bengkoang terhadap Perbedaan Jenis Larutan Perendaman dan Lama 

Waktu Perendaman 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 grafik rerata tingkat kekuningan tepung umbi 

bengkoang menunjukkan bahwa lama waktu perendaman 10 menit dan 60 menit 

memiliki tingkat kekuningan yang cenderung tinggi dan tingkat kekuningan 

rendah pada lama waktu perendaman 30 menit, sedangkan pada perendaman 

menggunakan larutan natrium metabisulfit 0,3% selama 10 menit dan 60 menit 

cenderung mengalami penurunan tingkat kekuningan dan meningkat pada lama 

waktu perendaman selama 30 menit. Rerata tingkat kekuningan tertinggi terdapat 

pada perlakuan perendaman menggunakan air biasa selama 60 menit, 

sedangkan pada perendaman larutan natrium metabisulfit selama 10 menit 

memiliki tingkat kekuningan yang rendah yaitu 12,87. 

Hasil analisa sidik ragam (Lampiran ) tingkat kekuningan warna pada 

tepung umbi bengkoang menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan jenis larutan 

perendaman dan lama waktu perendaman tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (α=0.05). Rerata tingkat kekuningan warna Tepung Umbi Bengkoang 

terhadap perbedaan jenis larutan perendaman dan lama waktu perendaman 
ditunjukkan pada Tabel 4.14 

  

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Air Biasa Lar.Natrium
Metabisulfit

0,3%

Lar. Asam
Laktat 0,3%

Ti
ng

ka
t K

ek
un

in
ga

n 
(b

)

Jenis Larutan Perendaman

10

30

60



47 
 

Tabel 4.14 Rerata Tingkat Kekuningan Warna Tepung Umbi Bengkoang 
terhadap Lama Waktu Perendaman 

Lama Waktu Perendaman Warna (a) BNT 5% 
10 menit 5,46 a   

30 menit 4,90 a 1,44 

60 menit 5,46 a   

Keterangan : Nilai Rerata dengan huruf yang sama menunjukkan tidak 
adanya pengaruh yang nyata (α=0,05) 
 
Tabel 4.15 Rerata Tingkat Kekuningan Warna Tepung Umbi Bengkoang 
terhadap Lama Waktu Perendaman 

Jenis perendaman Warna (a) BNT 5% 

Air Biasa 4,98 a   

Lar. Natrium Metabisulfit 0,3% 5,22 a 1,44 

Lar. Asam Laktat 0,3% 5,63 a   

Keterangan : Nilai Rerata dengan huruf yang sama menunjukkan tidak 
adanya pengaruh yang nyata (α=0,05) 
 

Berdasarkan Tabel 4.15 hasil uji BNT 5% diketahui bahwa tingkat 

kekuningan pada tepung umbi bengkoang tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap hasil dari tepung umbi bengkoang. Kekuningan suatu bahan 

pangan bisa disebabkan oleh bahan baku pembuatan tepung itu sendiri.  

Berdasarkan tingkat kecerahan (L*), tingkat kemerahan (a*) dan tingkat 

kekuningan (b*) pada warna tepung umbi bengkoang, perendaman dengan lama 

waktu perendaman 60 menit memiliki tingkat kecerahan (L*) paling rendah yaitu 

83,97 dengan tingkat kemerahan 0,35 tetapi memiliki tingkat kekuningan yang 

tinggi yaitu 5,46 hal ini sama dengan tingkat kekuningan yang dimiliki tepung 

bengkoang yang direndam selama 10 menit. Sedangkan tingkat kecerahan 

paling tinggi terdapat pada lama waktu perendaman 30 menit dengan tingkat 

kecerahan (L*) 88,71, dimana memiliki tingkat kemerahan (a*) paling rendah 

yaitu 0,33 serta memiliki tingkat kekuningan yang paling rendah pula yaitu 4,90. 

Perbedaan jenis larutan perendaman juga memiliki perbedaan pada 

tingkat kecerahan (L*), tingkat kemerahan (a*) dan tingkat kekuningan (b*). 

Tepung umbi bengkoang yang direndam menggunakan larutan natrium 

metabisulfit 0,3% memiliki nilai L* paling tinggi yaitu 87,18 dan memiliki tingkat 
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kemerahan (a*) dan tingkat kekuningan (b*) tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu 

rendah. Sedangkan pada perendaman menggunakan larutan asam laktat 0,3% 

tingkat kecerahan (L*) pada umbi bengkoang paling rendah yaitu 85,07 dengan 

tingkat kemerahan paling tinggi yaitu 0,40 dan tingkat kekuningan yang paling 

tinggi juga (b*) yaitu 5,63. Perendaman menggunakan air biasa memiliki tingkat 

kecerahan (L*) 86,44, tetapi memiliki tingkat kemerahan (a*) 0,36 dan tingkat 

kekuningan (b*) 4,98, yang mana nilai warna kemerahan dan kekuningan ini 

paling rendah. 

  
4.3.2 Swelling Power 

Swelling power merupakan suatu sifat yang mencirikan daya kembang suatu 

bahan, dalam hal ini kekuatan tepung untuk mengembang (Miller et al., 2007). 

Swelling power terjadi pertambahan volume dan berat maksimum yang dialami 

pati dalam air (Balagopalan et al., 1988). Swelling power terjadi karena adanya 

ikatan non kovalen antara molekul-molekul pati. 
Tingkat swelling power dipengaruhi oleh kandungan amilosa dalam pati. 

Semakin tinggi kandungan amilosa maka semakin rendah tingkat swelling power. 

Hal ini disebabkan oleh molekul-molekul amilosa yang linier sehingga 

memperkuat jaringan internalnya (Leach, 1965 dalam Goldworth, 1999). Sifat 
swelling pati sangat tergantung pada kekuatan inter dan intra molekuler dari 

granula pati. Menurut Leach (1965) dalam Goldworth (1999), daya ikat tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu (1) perbandingan amilosa dan 

amilopektin, (2) bobot molekul amilosa dan amilopektin, (3) distribusi bobot 

molekul, (4) derajat percabangan dan (5) panjang dari cabang molekul 

amilopektin terluar yang dapat berperan dalam kumpulan ikatan. 
Pengukuran swelling power dapat menentukan kemampuan granula pati 

untuk mengembang. Swelling power merupakan kenaikan volume dan berat 

maksimum pati selama mengalami pengembangan di dalam air (Balagopalan et 

al., 1988 dalam Bash, 2009). 

Tepung umbi bengkoang yang dihasilkan karena adanya dua perlakuan yaitu 

perbedaan jenis larutan perendaman dan lama waktu perendaman memiliki nilai 
swelling power berkisar antara 1,82 – 2,49. Grafik rerata nilai swelling power 

pada tepung umbi bengkoang dapat dilihat pada Gambar 4. 8 
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Gambar 4.8 Grafik Rerata Swelling Power Tepung Umbi Bengkoang 
terhadap Perbedaan Jenis Larutan Perendaman dan Lama Waktu 

Perendaman 
 

Berdasarkan Gambar 4.8 nilai swelling power tidak memberikan pengaruh 

yang nyata, tetapi dapat dilihat bahwa semakin lama waktu perendaman nilai 

swelling power semakin meningkat.  
Hasil analisa sidik ragam, nilai swelling power pada tepung umbi bengkoang 

menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan jenis larutan perendaman 
memberikan pengaruh yang nyata (α=0.05). Rerata nilai swelling power tepung 

umbi bengkoang terhadap perbedaan jenis larutan perendaman ditunjukkan 
pada Tabel 4.16 

 
Tabel 4.16 Rerata Nilai Swelling Power Tepung Umbi Bengkoang terhadap 
Perbedaan Jenis Larutan Perendaman 

Jenis perendaman Swelling Power BNT 5% 
Air Biasa 2,26 c   

Lar. Natrium Metabisulfit 0,3% 2,17 b 0,011 

Lar. Asam Laktat 0,3% 2,15 a   

Keterangan : Nilai Rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya 
pengaruh yang nyata (α=0,05) 
 

Berdasarkan Tabel 4.16 hasil uji BNT 5% diketahui bahwa nilai swelling 

power pada tepung umbi bengkoang memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

hasil dari tepung umbi bengkoang. Jenis perendaman memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap penurunan swelling power. Nilai swelling power tertinggi 
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2,22 g/g diperoleh pada tepung umbi bengkoang dengan perendaman 

menggnakan air biasa. Sedangkan pada perendaman menggunakan larutan 
asam laktat 0,3% menunjukkan penurunan yang signifikan pada swelling power. 

Pada perendaman menggunakan larutan asam laktat 0,3%  memiliki nilai 
swelling power 2,13 g/g. 

Perendaman menggunakan air biasa memiliki nilai swelling power yang tinggi 

yaitu 2,26g/g yang artinya semakin tinggi swelling power maka semakin tinggi 

pula kemampuan pati mengembang dalam air. Hal ini disebabkan karena pada 

saat pati dipanaskan di dalam air, ikatan hidrogen antara polimer pati akan 

terputus maka akan terjadi pengikatan dengan air yang menyebabkan granula 
mengembang. Amilosa bersifat amorf, hal ini bisa terjadi bila amilosa berikatan 

dengan amilopektin, amilosa akan leaching dari granula, sedangkan amilopektin 

akan berikatan dengan air sehingga granula lebih besar. 
Perendaman menggunakan natrium metabisulfit memiliki nilai swelling power 

2,17g/g, hal ini diduga karena adanya peristiwa cross-linked yang mereaksikan 

pati dengan senyawa bi- atau polifungsional yang dapat bereaksi dengan gugus 

–OH pada struktur amilosa atau amilopektin sehingga dapat membentuk ikatan 

silang atau jembatan yang menghubungkan satu molekul pati dengan molekul 
pati lainnya. Pati yang mengalami peristiwa cross-linked, kemampuan amilosa 

berikatan dengan amilosa yang lain sehingga akan terbentuk ikatan hidrogen 

sehingga pengikatan dengan air terhambat dan menyebabkan granula kurang 

bisa mengembang. 

Perendaman menggunakan larutan asam laktat 0,3% mengalami nilai 
swelling power terendah yaitu 2,15g/g. Perendaman dengan larutan asam 

menyebabkan kemampuan memecah ikatan menurun sehingga dapat 

menghambat proses gelatinisasi atau mencegah sifat pasta. Asam menyebabkan 

hidrolisis pati α1-6 glukosidik, dimana terjadi pemotongan amilopektin yang 
bersifat amorf karena mudah terpenetrasi oleh asam. Apabila amilopektin 

dipotong percabangannya, maka bisa jadi menjadi amilosa. Hal ini menyebabkan 

kemampuan amilopektin untuk memerangkap air lebih kecil daripada amilosa, 
sehingga granula lebih sulit mengembang. Rerata nilai swelling power terhadap 

lama waktu perendaman ditunjukkan pada Tabel 4.17 
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Tabel 4.17 Rerata nilai Swelling Power terhadap Lama Waktu Perendaman 
Yang Berbeda 

Lama Waktu Perendaman Swelling Power BNT 5% 
10 menit 2,00 a   

30 menit 2,21 b 0,011 

60 menit 2,37 c   

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata (α=0,05) 
 

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan rerata nilai swelling power tepung 

umbi bengkoang terhadap lama waktu perendaman memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap lama waktu perendaman. Pada perlakuan lama waktu 
perendaman 10 menit memiliki nilai swelling power paling rendah yaitu 2,00 g/g. 

Peningkatan swelling power yang signifikan dapat dilihat pada perendaman 10 
menit, 30 menit dan 60 menit yaitu dengan nilai swelling power  2,00 g/g; 2,21 

g/g; dan 2,37 g/g. Nilai swelling power akan meningkat seiring bertambahnya 

lama waktu perendaman. Semakin lama waktu perendaman menyebabkan pati 

semakin banyak menyerap air, sehingga pembengkakan granula pati akan 

semakin lebih besar. Penurunan jumlah amilosa tersebut menyebabkan 
peningkatan swelling power. Semakin lama waktu perendaman maka swelling 

power semakin tinggi (Artiani dan Yohanita, 2010). 

 

4.3.3 Kelarutan 

Kelarutan merupakan suatu kemampuan bahan untuk larut dalam air 

(Prabowo, 2010). Kelarutan menunjukkan karakteristik sifat pati setelah dilakukan 

pemanasan. Menurut Purnamasari dkk (2010) menyatakan bahwa kelarutan 

terkait dengan kemudahan molekul air untuk berinteraksi degan molekul dalam 

granula pati dan menggantikan interaksi hidrogen antar molekul sehingga 

granula akan lebih mudah menyerap air dan mempunyai pengembangan yang 

tinggi. Adanya pengembangan tersebut akan menekan granula dari dalam 

sehingga granula akan pecah dan molekul pati terutama amilosa akan keluar. 

Tepung umbi bengkoang yang dihasilkan karena adanya dua perlakuan yaitu 

perbedaan jenis larutan perendaman dan lama waktu perendaman memiliki nilai 

kelarutan berkisar antara 0,07%-0,44%. Grafik rerata nilai kelarutan pada tepung 
umbi bengkoang dapat dilihat pada Gambar 4.9 
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Gambar 4.9 Grafik Rerata Kelarutan Tepung Umbi Bengkoang terhadap 

Perbedaan Jenis Larutan Perendaman dan Lama Waktu Perendaman 

 
Berdasarkan Gambar 4.9 Nilai kelarutan tepung umbi bengkoang  pada 

perendaman selama 30 menit dengan menggunakan air biasa memiliki nilai 

kelarutan paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Tetapi semakin lama 

waktu perendaman memiliki nilai kelarutan yang semakin rendah. 

Hasil analisa sidik ragam nilai kelarutan pada tepung umbi bengkoang 

menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan jenis larutan perendaman 

memberikan pengaruh yang nyata (α=0.05). Rerata nilai kelarutan tepung umbi 

bengkoang terhadap perbedaan jenis larutan perendaman dan lama waktu 
perendaman ditunjukkan pada Tabel 4.18 

 
Tabel 4.18 Rerata nilai Kelarutan terhadap Perbedaan Jenis Larutan 
Perendaman yang berbeda 

Jenis perendaman Kelarutan BNT 5% 

Air Biasa 0,026 b   

Lar. Natrium Metabisulfit 0,3% 0,017 a 0,0099 

Lar. Asam Laktat 0,3% 0,009 a   

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata (α=0,05) 
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Berdasarkan Tabel 4.18 hasil uji BNT 5% diketahui bahwa nilai kelarutan 

pada tepung umbi bengkoang memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil 

dari tepung umbi bengkoang. Jenis perendaman memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap penurunan % kelarutan.  

Perendaman menggunakan air biasa memiliki nilai kelarutan yang tertinggi 

yaitu 0,026%. Hal ini disebabkan karena ikatan hidrogen antara polimer pati akan 

terputus, maka akan terjadi pengikatan dengan air yang lebih besar, sehingga 

menyebabkan pati mudah larut.  

Perendaman menggunakan larutan natrium metabisulfit 0,3% memiliki nilai 

kelarutan yang rendah yaitu 0,017. Hal ini disebabkan karena kemampuan ikat 

air semakin lemah, karena natrium metabisulfit menyebabkan partikel-partikel 

pati tidak langsung berikatan dengan polimer lain karena membentuk jembatan. 

Hal ini menyebabkan pati tidak mudah larut dalam air. 

Perendaman menggunakan asam laktat 0,3% memiliki kelarutan terendah 

yaitu 0,009%. Hal ini diduga karena adanya peristiwa hidrolisis asam. Hidrolisis 

asam merupakan proses pemasukan atau penggantian atom H+ ke dalam gugus 

OH- pada pati sehingga membentuk rantai yang cenderung lebih panjang dan 

dapat mengubah sifat fisikokimia dari pati (Pudjihastuti  dan Siswo, 2011), 

dengan adanya distribusi gugus asetil yang menggantikan gugus OH- melalui 

reaksi asetilasi akan mengurangi kekuatan ikatan hidrogen di antara pati dan 

menyebabkan granula pati mudah larut di dalam air. 

Rerata nilai kelarutan terhadap lama waktu perendaman ditunjukkan pada 
Tabel 4.19 
 
Tabel 4.19 Rerata nilai Kelarutan terhadap Lama Waktu Perendaman yang 
berbeda 

Lama Waktu Perendaman Kelarutan BNT 5% 

10 menit 0,019 b   

30 menit 0,022 b 0,0099 

60 menit 0,011 a   

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata (α=0,05) 

 
Berdasarkan Tabel 4.19 hasil uji BNT 5% diketahui bahwa nilai kelarutan 

pada tepung umbi bengkoang memberikan tidak memberikan pengaruh yang 
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signifikan. Semakin lama waktu perendaman menyebabkan nilai kelarutan paling 

rendah, hal ini disebabkan karena semakin lama waktu perendaman 

menyebabkan molekul menjadi lebih besar, sehingga kemampuan dalam 

memerangkap air lebih kecil. Sedangkan pada lama waktu perendaman 30 menit 

memiliki nilai kelarutan yang paling tinggi, hal ini disebabkan karena kadar 

amilosa dan kadar pati pada perendaman selama 30 menit juga tinggi, dimana 

amilosa yang tinggi menyebabkan kemampuan ikatan hidrogen antara polimer 

pati akan terputus sehingga menyebabkan kelarutan menjadi lebih tinggi. 
 

4.3.4 Viskositas 

Viskositas merupakan indeks hambatan aliran cairan. Viskositas dapat diukur 

denngan mengukur laju aliran cairan yang melalui tabung berbentuk silinder. 

Makin kental suatu cairan, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk mengalir 

pada kecepatan tertentu. Tepung umbi bengkoang yang dihasilkan karena 

adanya dua perlakuan yaitu perbedaan jenis larutan perendaman dan lama 

waktu perendaman memiliki nilai viskositas berkisar antara 20 - 74. Grafik rerata 
nilai viskositas pada tepung umbi bengkoang dapat dilihat pada Gambar 4.10 

 

 
Gambar 4.10 Grafik Rerata Viskositas Tepung Umbi Bengkoang terhadap 

Perbedaan Jenis Larutan Perendaman dan Lama Waktu Perendaman 

 
Berdasarkan Gambar 4.10 Rerata viskositas tepung umbi bengkoang  

berkisar antara 20,33Cps – 74,24Cps. Pada perendaman menggunakan larutan 

natrium metabisulfit 0,3% mengalami peningkatan nilai viskositas seiring dengan 

lama waktu perendaman, sedangkan pada perendaman menggunakan air biasa 
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dan larutan asam laktat mengalami nilai viskositas yang menurun seiring dengan 

semakin lama waktu perendaman. 
Hasil analisa sidik ragam (Lampiran 4.7) nilai kelarutan pada tepung umbi 

bengkoang menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan jenis larutan perendaman 

memberikan pengaruh yang nyata (α=0.05). rerata viskositas tepung umbi 
bengkoang dapat dilihat pada Tabel 4.20 

 
Tabel 4.20 Rerata nilai Viskositas terhadap Jenis Larutan Perendaman yang 
berbeda 

Jenis perendaman Viskositas BNT 5% 
Air Biasa 58,75c   

Lar. Natrium Metabisulfit 0,3% 54,63b 0,566 
Lar. Asam Laktat 0,3% 51,71a   

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata (α=0,05) 
 

Berdasarkan Tabel 4.20 hasil uji BNT 5% diketahui bahwa viskositas pada 

tepung umbi bengkoang memberikan pengaruh yang nyata terhadap beberapa 

jenis larutan perendam. Pada larutan air biasa tepung umbi bengkoang memiliki 

viskositas yang tinggi yaitu 58,75Cps, hal ini diduga karena pati masih bersifat 

alami, viskositas yang tinggi diduga karena pati memiliki kemampuan ikat air 

yang tinggi. kemampuan ikat air yang tinggi  pada pati diakibatkan karena 

molekul pati mempunyai gugus hidroksil yang sangat besar (Winarno,2002). 

Perendaman menggunakan natrium metabisulfit memiliki nilai viskositas yaitu 
54,63Cps, hal ini diduga karena adanya peristiwa cross-linked yang mereaksikan 

pati dengan senyawa bi- atau polifungsional yang dapat bereaksi dengan gugus 

–OH pada struktur amilosa atau amilopektin sehingga dapat membentuk ikatan 

silang atau jembatan yang menghubungkan satu molekul pati dengan molekul 

pati lainnya. Hal ini yang menyebabkan viskositas menurun pada perendaman 

natrium metabisulfit karena kemampuan ikat air semakin lemah. 

Nilai viskositas pada tepung bengkoang dengan perendaman larutan asam 

laktat 0,3% memiliki nilai viskositas yang rendah yaitu 51,71Cps. Menurut 
Windrati et al (2000) asam dapat menyebabkan terjadinya hidrolisis rantai pati 

sehingga gel yang terbentuk tidak kuat. Pati yang direndam dengan larutan asam 

diduga telah terhidrolisis, sehingga proses gelatinisasi terjadi lebih cepat 
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sehingga menyebabkan viskositas pasta pati juga akan turun karena terjadi 

hidrolisis pengenceran pada pati.  

Viskositas menurun pada perendaman menggunakan asam laktat karena 

peristiwa hidrolisis asam yang memotong rantai percabangan. Bagian 
percabangan amilopektin adalah amorf sehingga mudah terpenetrasi oleh asam. 

Viskositas menurun karena amilopektin mempengaruhi suspensi viskos yang 

berfungsi sebagai pengikat air, karena kemampuan amilopektin untuk 

memerangkap air lebih kecil daripada amilosa.  

Semakin rendah amilosa maka gugus hidroksilnya akan turun sehingga akan 

menyebabkan gaya tarik-menarik antara pati dengan air menjadi lebih kecil 

sehingga viskositas yang dihasilkan juga kecil (Whistler and Miller, 1994 dalam 

Rakhmawati, 2008). 

Rerata viskositas tepung umbi bengkoang terhadap lama waktu perendaman 
ditunjukkan pada Tabel 4.21 

 
Tabel 4.21 Rerata nilai Viskositas terhadap Lama Waktu Perendaman yang 
berbeda 

Lama Waktu Perendaman Viskositas BNT 5% 

10 menit 58,56b   

30 menit 61,57c 0,566 

60 menit 44,95a   
Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda 
nyata (α=0,05) 
 

Berdasarkan Tabel 4.21 hasil uji BNT 5% diketahui bahwa viskositas pada 

tepung umbi bengkoang memberikan pengaruh yang nyata terhadap lama waktu 

perendaman. Dengan lama waktu perendaman 30 menit memiliki nilai viskositas 

yang tinggi yaitu 61,57 CPs sedangkan pada perendaman 60 menit memiliki nilai 

viskositas yang lebih rendah yaitu 44,95Cps daripada waktu perendaman 30 

menit. Hal ini diduga karena kemampuan ikat air semakin lemah, sedangkan 

pada perendaman 30 menit nilai viskositas semakin tinggi, hal ini disebabkan 

karena kemampuan ikat air yang sangat tinggi. kemampuan ikat air yang tinggi 

diikuti dengan jumlah amilosa yang tinggi, semakin tinggi jumlah amilosa dalam 

pati akan menyebabkan gugus hidroksil memiliki kemampuan yang besar untuk 

mengikat dengan ikatan hidrogen di dalam air. 
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4.4 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik pada tepung bengkoang menggunakan metode 

Multiple Attribute (Zeleny, 1992). Pada penentuan perlakuan terbaik kimia fisik 
dengan menggunakan metode Multiple Attribute, maka sifat-sifat obyek secara 

nyata dapat menentukan atribut mana, pada level apa, dan kriteria maksimum 

atau minimum atribut itu dipilih.  

Atribut merupakan sifat-sifat obyek yang bersifat aktual atau sifat-sifat yang 

diberikan secara subyektif. Faktor yang penting dalam metode ini adalah 

kebutuhan dan harapan membuat keputusan. Metode Multiple Attribute bertujuan 

untuk membantu dan mengembangkan kepercayaan bagi pengambil keputusan 

untuk memikirkan penyeleseian terbaik (Zeleny,1992).  

Perlakuan terbaik pada pembuatan tepung bengkoang didapatkan pada hasil 

perendaman menggunakan air biasa selaama 30 menit. Parameter hasil 

penentuan perlakuan terbaik kimia fisik akibat perbedaan jenis larutan 

perendaman dan lama waktu perendaman dapat dilihat pada Tabel 4.22 
 

Tabel 4.22 Perlakuan Terbaik Fisik Kimia Tepung Umbi Bengkoang terhadap  

Perbedaan Jenis Larutan Perendaman dan Lama Waktu Perendaman 

Parameter Hasil Analisa 
Kadar Air 5,56% 
Kadar Pati 9,14% 
Kadar Serat Kasar 37,47% 
Kadar Amilosa 2,82% 
Kecerahan 89,07 
Kemerahan 1,17 
Kekuningan 14,67 
Viskositas 67,67 Cps 
Swelling power 1,85 g/g 
Kelarutan 0,44% 

 

Penentuan perlakuan terbaik dipilih dengan mengambil nilai terendah dari 
hasil perhitungan total L1, L2, dan L Max (Lampiran 4.9). Pada Tabel 4.22 dapat 

diketahui hasil analisa dari setiap parameter yang dihasilkan dari perlakuan 

terbaik.  

Nilai kadar air tepung umbi bengkoang perlakuan terbaik yaitu 5,56%. 

Hasil kadar air tepung umbi bengkoang dari perlakuan terbaik lebih rendah dari 
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kadar air tepung terigu menurut USDA (2014) yang menyatakan kadar air tepung 

terigu adalah 12,42%. Hal ini bisa dipengaruhi karena adanya perbedaan 

perlakuan dan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tepung umbi 

bengkoang. Kadar air pada tepung bengkoang ini akan mempengaruhi daya 

simpan produk yang dihasilkan, mengingat air adalah salah satu parameter 

penting pertumbuhan mikroorganisme. 

Hasil analisa kadar pati dari tepung umbi bengkoang hasil perlakuan 

terbaik yaitu sebesar 9,14%. Kadar pati ini merupakan kadar pati yang lebih 

rendah jika dibandingkan dengan kadar pati tepung umbi bengkoang menurut 

Fadhilah (2010) yaitu sebesar 43,27%. Hal ini diduga karena adanya perbedaan 

perlakuan yang digunakan. 

Hasil analisa serat kasar tepung umbi bengkoang sebesar 37,47% lebih 

besar daripada hasil analisa dari tepung terigu. Serat kasar tepung terigu 

sebesar 11,77% (Fadhilah, 2010). Hal ini disebabkan karena bahan baku 

pembuatan tepung yaitu umbi bengkoang merupakan jenis buah yang memiliki 

serat yang tidak mudah larut di dalam air. Selain itu, hal ini diduga karena 

perbedaan perlakuan ketika membuat tepung. 

Nilai kadar amilosa dari tepung umbi bengkoang hasil perlakuan terbaik 

yaitu 2,82%. Kadar amilosa juga sangat penting dalam pengaplikasian 

pembuatan produk. Amilosa pada tepung berpengaruh terhadap seberapa pati 

mengalami retrogradasi. Menurut Richana dan Titi (2004), bahwa rasio amilosa 

dan amilopektin dalam tepung sangat berpengaruh terhadap tekstur makanan. 
Swelling power atau daya kembang merupakan pertambahan volume dan 

berat maksimum yang dialami pati dalam air (Eliasson and Magnus, 2006). Nilai 
swelling power perlakuan terbaik adalah 1,85 g/g. Menurut Pangesti (2014) nilai 

swelling power tepung umbi bengkoang yaitu 0,148 g/g. Hal ini  diduga karena 

perbedaan jenis perlakuan dari pembuatan tepung umbi bengkoang, dimana 

tepung bengkoang menurut literatur menggunakan metode HMT. Menurut 
Adebowale et al. (2005) berpendapat bahwa rendahnya kekuatan 

pengembangan pati setelah HMT berhubungan dengan pembatasan masuknya 

air dan menyebabkan pati menjadi lebih terbatas saat membengkak. 

Kelarutan merupakan kemampuan bahan untuk larut dalam air (Prabowo, 

2010). Nilai kelarutan pada tepung umbi bengkoang hasil perlakuan terbaik yaitu 

0,44%. Nilai kelarutan tepung umbi bengkoang menurut Pangesti, dkk (2014) 
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yaitu 0,834%. Penurunan nilai kelarutan ini disebabkan karena terputusnya 

ikatan hidrogen pada saat proses perendaman selama 30 menit. 

Berdasarkan hasil perlakuan terbaik dapat dilihat bahwa warna dari 

tepung umbi bengkoang memiliki derajat kecerahan (L*) yaitu 89,07; tingkat 

kemerahan (a*) yaitu 1,17 dan tingkat kekuningan (b*) yaitu 14,67. Tepung umbi 

bengkoang yang direndam menggunakan air biasa memiliki nilai kecerahan yang 

paling tinggi, hal ini diduga karena air merupakan pencuci dari pengotor yang 

terbaik (Effendi, 2003). 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan jenis larutan 

perendaman berpengaruh sangat nyata (α=0,05) terhadap kadar pati, kadar 
amilosa, serat kasar, viskositas, swelling power, kelarutan, kecerahan dan 

kekuningan. Perlakuan lama waktu perendaman berpengaruh sangat nyata 
(α=0,05) terhadap kelarutan, swelling power, viskositas, amilosa, serat kasar dan 

viskositas. Sedangkan interaksi keduanya memberikan pengaruh sangat nyata 
(α=0,05) terhadap kadar serat kasar, kadar amilosa, swelling power, kelarutan 

dan viskositas. 

Nilai perlakuan terbaik menurut parameter kimia-fisik diperoleh dari 

perlakuan perendaman tepung umbi bengkoang menggunakan air biasa dengan 

lama waktu perendaman 30 menit yaitu : kadar air (5,56%), kadar pati (9,14%), 

kadar serat kasar (37,47%), kadar amilosa (2,82%), kecerahan (L*) (89,07), 
kemerahan (a*) (1,17), kekuningan (b*) (14,67), Viskositas (67,67Cps), swelling 

power (1,85 g/g ) dan Kelarutan (0,44%).  

 

5.2 Saran 

1. Perlunya penelitian pembuatan tepung umbi bengkoang dengan larutan 

perendaman yang lain untuk menghasilkan produk tepung umbi bengkoang 

yang lebih baik. 

2.  Perlunya penelitian lanjutan untuk membuat produk dengan menggunakan 

substitusi tepung umbi bengkoang agar diperoleh karakteristik produk yang 

lebih baik. 
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LAMPIRAN 
 
 
 

Lampiran 1. Cara Menghitung Ulangan 
Rancangan Acak Kelompok 

(푝 − 1)(푛 − 1) ≥ 15 

Keterangan : 

P = Jumlah Satuan Percobaan 

n = Banyaknya Ulangan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yaitu 

dengan 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu perendaman dengan air biasa, 

perendaman dengan Asam Laktat Konsentrasi 0,3% dan Perendaman dengan 

Natrium Metabisulfit 0,3%. Faktor yang kedua yaitu lama perendaman dengan 

variasi waktu 10, 30 dan 60 menit. Dari kedua faktor tersebut kemudian dilakukan 

kombinasi dan didapatkan 9 satuan percobaan. Untuk menentukan berapa 

ulangan yang dibutuhkan digunakan rumus seperti diatas 

P = 9 satuan percobaan 

n = ? 

 

(p – 1)(n – 1) ≥ 15 

(9 – 1)(n – 1) ≥ 15 

8 (n – 1) ≥ 15 

8n – 8 ≥ 15 

8n ≥ 15 + 8 

8n ≥ 23 

n ≥ 2,85 

Jadi, ulangan yang dibutuhkan untuk penelitian tepung umbi bengkoang 

menggunakan RAK yaitu 2,85 kali ulangan atau 3 kali ulangan 
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Lampiran 2. Prosedur Analisa 

2.1 Analisa Rendemen 

푅푒푛푑푒푚푒푛 (100%) =
퐵푒푟푎푡 퐴푘ℎ푖푟
퐵푒푟푎푡 퐴푤푎푙

푥 100% 

 

2.2 Warna (Yuwono dan Susanto, 1998) 
1. Sampel ditempatkan dalam wadah plastik bening 

2. Hidupkan color reader 

3. Tombol pembacaan diatur L*a*b* dimana L* untuk parameter kecerahan 

(lightness), a* dan b* untuk koordinat kromatisitas 
a. Ukur warna dengan menekan tombol target 

2.3 Analisa Kadar Air (Sudarmadji, dkk., 1997) 

 Bahan yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 2 gram kemudian 

dimasukkan ke dalam cawan yang telah diketahui beratnya 
 Bahan yang dikeringkan dalam oven suhu 100 – 105oC selama 3-5 jam, 

selanjutnya didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Bahan kemdian 

dikeringkan lagi di dalam oven selama 30 menit, didinginkan dalam 

desikator dan kemudian ditimbang. Perlakuan ini diulangi sampai tercapai 

berat konstan 
 Dihitung kadar airnya dengan rumus : 

퐾푎푑푎푟 퐴푖푟 (%푏푘) =
퐵푒푟푎푡 퐴푤푎푙 − 푏푒푟푎푡 푠푒푡푒푙푎ℎ 푝푒푛푔푒푟푖푛푔푎푛

퐵푒푟푎푡 퐴푤푎푙
푥 100% 

 

2.4 Analisis Kadar Pati (AOAC,1990 dalam Sudarmadji dkk, 1997) 

 Sampel berupa bahan padat yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 3 

gram kemudian ditambahkan 50 ml aquades dan diaduk selama 1 jam. 

Suspensi disaring dengan kertas saring dan dicuci dengan aquades 

sampai volume filtrat 250 ml. Filtrat ini mengandung karbohidrat terlarut 

dan dibuang. 

 Pati yang terdapat sebagai residu pada kertas saring dicuci 5 kali dengan 

10 ml eter untuk menghilangkan kandungan lemak bahan dan dibiarkan 
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eter menguap dari residu. Kemudian dicuci dengan 150 ml alkohol 10% 

untuk membuang karbohidrat terlarut yang mungkin masih tersisa. 

 Residu dipindahkan secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam 

erlenmeyer dengan pencucian menggunakan 200 ml aquades dan 

ditambahkan dengan 20 ml HCl 25% 

 Ditutup dengan pendingin balik dan dipanaskan diatas penangas air 

mendidih selama 2,5 jam. 

 Setelah dingin, dinetralkan dengan larutan NaOH 45% dan diencerkan 

sampai volume 500 ml, kemudian disaring. 

 Kadar gula yang ditentukan dinyatakan sebagai glukos dari filtrat yanng 

diperoleh. Penentuan gula seperti pada penentuan gula reduksi. 

 Berat pati adalah berat glukosa dkalikan 0,9 

 
2.5 Analisa kadar Serat Kasar (AOAC, 1995) 

 Sampel sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer 300 mL, 

kemudian ditambah dengan 100 mL H2SO4 0,3 N dan dididihkan di bawah 

pendingin balik selama 30 menit. 

 Setelah mendidih ditambahkan 50 ml NaOH 1,5 N dan disaring kembali 

selama 30 menit 

 Cairan di dalam labu erlenmeyer disaring dengan kertas saring yang telah 

diketahui bobotnya. 

 Penyaring dilakukan menggunakan pompa vakum dan selanjutnya dicuci 

dengan pompa vakum 

 Pencucian berturut-turut dengan 50 ml air panas dan 25 ml aseton 

 Residu beserta kertas saring dikeringkan sampai bobotnya konstan lalu 

dihitung dengan ditimbang 

Kadar Serat Kasar (%) =
퐴 −푊
퐵

푥100% 

 

Keterangan : 

A = bobot residu dalam kertas saring yang telah dikeringkan (g) 

B = Bobot kertas saring kosong (g) 

W = Bobot sampel (g) 
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2.6 Pengukuran Viskositas (Modifikasi Subagio, 2006) 

 Ditimbang 15 gr sampel 

 Ditambahkan 150 ml aquades 

 Dipanaskan dalam oil bath sampai suhu mencapai 95oC 

 Viskositas dingin diukur setelah pasta mencapai suhu 50oC 

 Viskositas panas diukur ketika pasta tepat suhu 95oC 

 Viskositas holding diukur setelah pasta dipanaskan pada suhu 95oC dan 

selama 10 menit 

 
2.7 Analisa Amilosa metode IRRI (Apriyanto dkk., 1989) 

 Sebanyak 40 mg amilosa murni dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

 Kemudian ke dalam tabung reksi ditambahkan 1 ml etanol 95% dan 1 ml 

NaOH 1 N 

 Tabung reaksi dipanaskan dalam air mendidih selama 10 menit sampai 

membentuk gel 

 Setelah didinginkan, dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 

100 ml dan ditepatkan sampai tanda tera 

 Sebanyak masing-masing 1,2,3,4 dan 5 ml larutan dimasukkan dalam 

labu ukur 100 ml. Masing-masing labu ditambahkan asam asetat 1 N 

sebanyak 0,2; 0,4; 0,6;0,8 dan 1 ml. Kemudian masing-masing ditambah 

2 ml larutan iod dan ditepatkan sampai tanda tera kemudian didiamkan 

selama 20 menit 

 Diukur absorbansi pada panjang gelombang 625 nm 
 Analisa Sampel 

 Sebanyak 100 mg sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

 Kemudian ke dalam tabung reaksi ditambahkan 1 ml etanol 95% dan 1 ml 

NaOH 1 N 

 Tabung reaksi dipanaskan dalam air mendidih selama 10 menit sampai 

membentuk gel 

 Setelah didinginkan, dipindah secara kuantitatif ke dalam labu ukur 100 

ml dan ditepatkan sampai tanda tera 

 Sebanyak 5 ml larutan dimasukkan dalam labu ukur 10 ml 
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 Masing-masing labu ditambahkan asam asetat 1N 1 ml dan ditambahkan 

2 ml larutan iod dan ditepatkan sampai tanda tera kemudian didiamkan 

selama 20 menit 

 Diukur absorbansinya pada panjang gelombang 625 nm 

Kadar Amilosa (%bb) =
퐶 푥푉 푥 퐹푃 푥 100

푊
 

 

Kadar Amilosa (%bk) =
푘푎푑푎푟 푎푚푖푙표푠푎 (%푏푏)푥 100

100 − 푘푎푑푎푟 푎푖푟
 

 

Keterangan : 

C = konsentrasi amilosa contoh dan kurva standar (mg/ml) 

V = Volume akhir contoh (ml) 

FP = Faktor pengenceran 
W = berat contoh (mg) 

 

2.8 Analisa Swelling Power dan Kelarutan (Collado et al., 2001) 

 0,35 gram sampel pati didispersikan dalam 12,5 ml air dalam tabung 

sentrifuge yang telah diketahui beratnya. 

 Tabung divortex 

 Tabung dipanaskan pada suhu 92,5oC selama 10 menit dan divortek 

setiap 5 menit sekali 

 Pasta (yang terbentuk sebagai hasil gelatinisasi) disentrifuge pada rpm 

3600 selama 15 menit 

 Supernatan dipisahkan dari endapan yang terbentuk. Supernatan 

diuapkan pada suhu 100oC selama satu hari dan ditimbang. Persen 

kelarutan dihitung sebagai rasio berat supernatan kering dengan berat 

sampel pati. 

 Endapan ditimbang dan selanjutnya swelling power diukur berdasarkan 

rasio perbandingan berat endapan terhadap berat sampel pati keringnya 

dikali 1-kadar air (wet basic) (g/g). 
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Swelling Power =
푏푒푟푎푡 푒푛푑푎푝푎푛 (푔)

푏푒푟푎푡 푠푎푚푝푒푙 (1 − 푘푎푑푎푟 푎푖푟 푤푒푡 푏푎푠푖푐)(푔)
 

 

Kelarutan =
푏푒푟푎푡 푠푢푝푒푟푛푎푡푎푛 푘푒푟푖푛푔 (푔)

푏푒푟푎푡 푠푎푚푝푒푙 (1 − 푘푎푑푎푟 푎푖푟 푤푒푡 푏푎푠푖푐)(푔)
푥 100% 
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Lampiran 3. Penilaian Pemilihan Perlakuan Terbaik Metode Zeleny (1982) 

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode multiple 

atribute dengan prosedur pembobotan sebagai berikut : 
1. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter 

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan yaitu nilai 

maksimal atau minima dari suatu parameter. Untuk parameter dengan 

rerata semakin tinggi semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai 

terjelek dan nilai. 

 
2. Menghitung Derajat Kerapatan (dk) 

Derajat kerapatan dihitung berdasarkan nilai idal dari masing-masing.  

Bila nilai ideal minimal, maka : 

 Dk = nilai kenyataan yang mendekati ideal 

 Nilai ideal dari masing-masing alternatif 

Bila nilai ideal maksimal, maka : 

Dk = nilai ideal dari masing-masing alternatif 

 Nilai kenyataan yang mendekati ideal 

 
3. Menghitung Jarak Kerapatan (Lp) 

Dengan asumsi bahwa semua parameter penting, jarak kerapatan 

dihitung berdasarkan jumlah parameter pada masing-masing perlakuan. 

ג = 1/∑푝푎푟푎푚푒푡푒푟 

퐿1 = 1 −  (푥 푑푘 ג)∑ 

L2 = ∑ (2 ג x (1 – dk)2) 

퐿∞ = 푛푖푙푎푖 푚푎푘푠 (ג 푥 (1 − 푑푘)) 

 
4. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, 

L2, dan L∞ minimal 
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LAMPIRAN 4. Data Analisa 
4.1 Analisa Kadar Air 

Data dan Analisa Kadar Air (%) Tepung 
Bengkoang 

  
Perlakuan 

Ulangan Total 
Perlakuan 

(P) 
Rerata   

I II III 
  P1K1 6,396 6,399 6,403 19,20 6,40 
  P1K2 5,552 5,557 5,562 16,67 5,56 
  P1K3 8,146 8,15 8,152 24,45 8,15 
  P2K1 6,285 6,287 6,291 18,86 6,29 
  P2K2 5,999 6,005 6,008 18,01 6,00 
  P2K3 6,141 6,145 6,148 18,43 6,14 
  P3K1 7,155 7,158 7,161 21,47 7,16 
  P3K2 7,429 7,434 7,439 22,30 7,43 
  P3K3 7,714 7,17 7,722 22,61 7,54 
  Total Ulangan 60,82 60,31 60,89 
  Jumlah       182,008   
  

        TABEL DUA ARAH 

Perlakuan P1 P2 P3 Total (K) Rata-
rata 

K1 19,20 18,86 21,47 59,53 6,61 
K2 16,67 18,01 22,3 56,98 6,33 
K3 24,45 18,43 22,61 65,49 7,28 

Total (T) 60,32 55,3 66,38 182 
rata-rata 6,70 6,14 7,38 

FK = 1226,923 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hitung F Tabel notasi 5% 1% 
Ulangan 2 0,02 0,01 1,01 3,63 6,23 tn 

Perlakuan 8 17,67 2,21 198,48 2,59 3,89 * 
P 2 6,73 3,37 302,43 3,63 6,23 * 
K 2 4,13 2,07 185,56 3,63 6,23 * 

PxK 4 6,81 1,70 152,97 3,01 4,77 * 
Error 16 0,18 0,01 
Total 27 17,87 
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UJI LANJUT DMRT 

P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R 
(8,16,0,05) 2,998 3,144 3,235 3,297 3,343 3,376 3,402 3,422 3,437 
DMRT α 0,183 0,192 0,197 0,201 0,204 0,206 0,207 0,208 0,209 
 

Perlakuan Data Urutan Rp DMRT α notasi 
P1K1 6,40 5,56 2,988 0,183 a 
P1K2 5,56 6,00 3,144 0,192 b 
P1K3 6,00 6,14 3,235 0,197 bc 
P2K1 6,14 6,29 3,297 0,201 c 
P2K2 6,29 6,40 3,343 0,204 cd 
P2K3 7,16 7,16 3,376 0,206 d 
P3K1 7,43 7,43 3,402 0,207 e 
P3K2 7,54 7,54 3,422 0,208 ef 
P3K3 8,15 8,15 3,437 0,209 g 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

4.2 Analisa Serat Kasar 

Data dan Analisa Serat Kasar(%) Tepung Bengkoang 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlaku
an (P) 

Rerata 
I II III 

P1K1 10,41 10,39 10,36 31,16 10,39 
P1K2 37,49 37,47 37,44 112,40 37,47 
P1K3 38,27 38,26 38,23 114,76 38,25 
P2K1 25,15 25,13 25,11 75,39 25,13 
P2K2 43,25 43,22 43,2 129,67 43,22 
P2K3 43,5 43,45 43,44 130,39 43,46 
P3K1 41,36 41,32 41,3 123,98 41,33 
P3K2 41,3 37,52 37,46 116,28 38,76 
P3K3 43,09 43,02 42,98 129,09 43,03 

Total Ulangan 323,82 319,78 319,52 
Jumlah       963,12   

TABEL DUA 
ARAH 

Perlakuan P1 P2 P3 Total 
(K) 

Rata-
rata 

K1 31,16 112,4 114,76 258,32 28,70 
K2 75,39 129,67 130,39 335,45 37,27 
K3 123,98 116,28 129,09 369,35 41,04 

Total (P) 230,53 358,35 374,24 963,12 
rata-rata 25,61 39,82 41,58     

FK = 
34355,5

6 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F 
Hitung 

F Tabel notasi 5% 1% 
Ulangan 2 1,29 0,65 1,23 3,63 6,23 tn 

Perlakuan 8 2921,23 365,15 695,29 2,59 3,89 * 
P 2 1379,37 689,69 1313,22 3,63 6,23 * 
K 2 719,48 359,74 684,97 3,63 6,23 * 

PxK 4 822,39 205,60 391,47 3,01 4,77 * 
Error 16 8,40 0,53 
Total 27 2930,93           
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UJI LANJUT DMRT 

P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R 
(8,16,0,05) 2,998 3,144 3,235 3,297 3,343 3,376 3,402 3,422 3,437 
DMRT α 1,254 1,315 1,354 1,379 1,399 1,413 1,423 1,432 1,438 
 

Perlakuan Data Urutan Rp DMRT 
α Notasi 

P1K1 10,39 10,39 2,988 1,254 a 
P1K2 37,47 25,13 3,144 1,315 b 
P1K3 38,25 37,47 3,235 1,354 c 
P2K1 25,13 38,25 3,297 1,379 cd 
P2K2 43,22 38,76 3,343 1,399 cd 
P2K3 43,46 41,33 3,376 1,413 e 
P3K1 41,33 43,03 3,402 1,423 f 
P3K2 38,76 43,22 3,422 1,432 fg 
P3K3 43,03 43,46 3,437 1,438 fg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

4.3 Analisa Kadar Pati 
Data dan Analisa Kadar Pati (%) Tepung Bengkoang 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata   
I II III   

P1K1 15,00 16,14 17,29 48,43 16,14   
P1K2 8,05 9,14 10,24 27,43 9,14   
P1K3 6,83 7,74 8,64 23,21 7,74   
P2K1 12,50 13,38 14,25 40,13 13,38   
P2K2 10,45 11,33 12,21 34,00 11,33   
P2K3 10,48 11,81 12,94 35,23 11,74   
P3K1 10,55 12,31 13,14 36,00 12,00   
P3K2 11,17 12,93 14,65 38,75 12,92   
P3K3 10,43 12,43 14,32 37,17 12,39   Total Ulangan 95,45 107,21 117,68     Jumlah       320,34     

        TABEL DUA 
ARAH        

Perlakuan P1 P2 P3 Total (K) Rata-
rata   

K1 48,43 40,13 36,00 124,56 13,84   
K2 27,43 34,00 38,75 100,18 11,13   
K3 23,21 35,23 37,17 95,61 10,62   Total (T) 99,07 109,36 111,92 320,35    

rata-rata 11,01 12,15 12,44       
FK = 3800,632       

        
        

Analisa Ragam        
SK db JK KT F Hitung F Tabel notasi 5% 1% 

Ulangan 2 27,47 13,74 90,22 3,63 6,23 * 
Perlakuan 8 140,23 17,53 115,13 2,59 3,89 * 

P 2 10,54 5,27 34,62 3,63 6,23 * 
K 2 54,09 27,04 177,63 3,63 6,23 * 

PxK 4 75,60 18,90 124,13 3,01 4,77 * 
Error 16 2,44 0,15     
Total 27 170,14           
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UJI LANJUT DMRT 

 

Perlakuan Data Urutan Rp DMRT 
α Notasi 

P1K1 16,14 7,74 2,988 0,675 a 
P1K2 9,14 9,14 3,144 0,708 b 
P1K3 7,74 11,33 3,235 0,729 c 
P2K1 13,38 11,74 3,297 0,743 cd 
P2K2 11,33 12,00 3,343 0,753 cd 
P2K3 11,74 12,39 3,376 0,761 cd 
P3K1 12,00 12,92 3,402 0,766 de 
P3K2 12,92 13,38 3,422 0,771 e 
P3K3 12,39 16,14 3,437 0,774 f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R 
(8,16,0,05) 2,998 3,144 3,235 3,297 3,343 3,376 3,402 3,422 3,437 
DMRT α 0,675 0,708 0,729 0,743 0,753 0,761 0,766 0,771 0,774 
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4.4 Analisa Kadar Amilosa 

Data dan Analisa Amilosa Tepung Bengkoang 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

T1K1 5,720 5,750 5,780 17,250 5,750 
T1K2 2,830 2,850 2,780 8,460 2,820 
T1K3 1,720 1,760 1,690 5,170 1,723 
T2K1 4,200 4,170 4,090 12,460 4,153 
T2K2 4,200 4,180 4,100 12,480 4,160 
T2K3 4,620 4,630 4,590 13,840 4,613 
T3K1 2,620 2,650 2,450 7,720 2,573 
T3K2 1,430 1,460 1,390 4,280 1,427 
T3K3 1,600 1,570 1,540 4,710 1,570 

Total Ulangan 28,940 29,020 28,410 
Jumlah       86,370   

TABEL DUA ARAH 

Perlakuan P1 P2 P3 Total (K) Rata-
rata 

K1 17,250 12,460 7,720 37,430 4,159 
K2 8,460 12,480 4,280 25,220 2,802 
K3 5,170 13,840 4,710 23,720 2,636 

Total (T) 30,880 38,780 16,710 86,370 
rata-rata 3,431 4,309 1,857     

FK = 276,288 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hitung F Tabel notasi 5% 1% 
Ulangan 2 0,02 0,01 8,53 3,63 6,23 * 

Perlakuan 8 56,55 7,07 4936,39 2,59 3,89 * 
T 2 27,79 13,89 9702,99 3,63 6,23 * 
K 2 12,57 6,28 4387,95 3,63 6,23 * 

TxK 4 16,19 4,05 2827,32 3,01 4,77 * 
Error 16 0,02 0,00143 
Total 27 56,60           
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UJI LANJUT DMRT 

P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R 
(8,16,0,05) 2,998 3,144 3,235 3,297 3,343 3,376 3,402 3,422 3,437 
DMRT α 0,065 0,069 0,071 0,072 0,073 0,074 0,074 0,075 0,075 
 

Perlakuan Data Urutan Rp DMRT 
α notasi 

P1K1 5,750 1,427 2,988 0,065 a 
P1K2 2,820 1,570 3,144 0,069 b 
P1K3 1,723 1,723 3,235 0,071 c 
P2K1 4,153 2,573 3,297 0,072 d 
P2K2 4,160 2,820 3,343 0,073 e 
P2K3 4,613 4,153 3,376 0,074 f 
P3K1 2,573 4,160 3,402 0,074 f 
P3K2 1,427 4,613 3,422 0,075 g 
P3K3 1,570 5,750 3,437 0,075 h 
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4.5 Analisa Warna 
4.5.1 Kecerahan (L*) 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

P1K1 85,3 84,5 85,3 255,10 85,03 
P1K2 89,1 89,1 89 267,20 89,07 
P1K3 84,2 84 83,6 251,80 83,93 
P2K1 89,1 87,6 88,9 265,60 88,53 
P2K2 93,7 87,5 86,7 267,90 89,30 
P2K3 87,9 88,7 88,3 264,90 88,30 
P3K1 86 86,2 85,1 257,30 85,77 
P3K2 86,7 77,9 84,9 249,50 83,17 
P3K3 83,1 82,6 83,2 248,90 82,97 

Total 
Ulangan 785,10 768,10 775,00 
Jumlah       2328,2   

TABEL DUA ARAH 

Perlakuan P1 P2 P3 Total (K) Rata-
rata 

K1 255,10 265,6 257,3 778 86,44 
K2 267,2 267,9 249,5 784,6 87,18 
K3 251,8 264,9 248,9 765,6 85,07 

Total (T) 774,1 798,4 755,7 2328,2 
rata-rata 86,01 88,71 83,97     

FK = 200759,8 

Analisa 
Ragam 

SK db JK KT F Hitung F Tabel notasi 5% 1% 
Ulangan 2 16,25 8,12 2,18 3,63 6,23 tn 

Perlakuan 8 162,05 20,26 5,45 2,59 3,89 * 
P 2 101,94 50,97 13,71 3,63 6,23 * 
K 2 20,68 10,34 2,78 3,63 6,23 tn 

PxK 4 39,43 9,86 2,65 3,01 4,77 tn 
Error 16 59,50 3,72 
Total 27 237,80           
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UJI LANJUT DMRT 

P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R 
(8,16,0,05) 2,998 3,144 3,235 3,297 3,343 3,376 3,402 3,422 3,437 
DMRT α 3,338 3,500 3,602 3,671 3,722 3,759 3,788 3,810 3,827 
 

Perlakuan Data Urutan Rp DMRT 
α Notasi 

P1K1 85,03 82,97 2,988 3,338 a 
P1K2 89,07 83,17 3,144 3,5 a 
P1K3 83,93 83,93 3,235 3,602 a 
P2K1 88,53 85,03 3,297 3,671 a 
P2K2 89,30 85,77 3,343 3,722 a 
P2K3 88,30 88,30 3,376 3,759 ab 
P3K1 85,77 88,53 3,402 3,788 ab 
P3K2 83,17 89,07 3,422 3,81 bc 
P3K3 82,97 89,30 3,437 3,827 bc 
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4.5.2 Kemerahan (a*) 
Data dan Analisa Warna Tingkat Kemerahan (a) Tepung 
Bengkoang 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

P1K1 1,2 1,3 1,3 3,80 1,27 
P1K2 1,2 1,2 1,1 3,50 1,17 
P1K3 1,6 1,6 1,8 5,00 1,67 
P2K1 2,7 0,6 0,1 3,40 1,13 
P2K2 1,9 1,2 0,6 3,70 1,23 
P2K3 0,8 0,4 0,5 1,70 0,57 
P3K1 0,9 0,8 0,8 2,50 0,83 
P3K2 0,8 1,2 0,8 2,80 0,93 
P3K3 1,4 1,4 1,4 4,20 1,40 

Total Ulangan 12,50 9,70 8,40 
Jumlah       30,6   

TABEL DUA ARAH 

Perlakuan P1 P2 P3 Total (K) Rata-
rata 

K1 1,27 1,13 0,83 3,23 0,36 
K2 1,17 1,23 0,93 3,33 0,37 
K3 1,67 0,57 1,4 3,64 0,40 

Total (T) 4,11 2,93 3,16 10,2 
rata-rata 0,46 0,33 0,35     

FK = 34,68 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hitung F Tabel notasi 5% 1% 
Ulangan 2 0,98 0,49 1,99 3,63 6,23 tn 

Perlakuan 8 2,51 0,31 1,28 2,59 3,89 tn 
P 2 -30,74 -15,37 -62,77 3,63 6,23 tn 
K 2 -30,82 -15,41 -62,93 3,63 6,23 tn 

PxK 4 64,06 16,02 65,41 3,01 4,77 * 
Error 16 3,92 0,24 
Total 27 7,40           
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UJI LANJUT DMRT 

P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R 
(8,16,0,05) 2,998 3,144 3,235 3,297 3,343 3,376 3,402 3,422 3,437 
DMRT α 0,857 0,898 0,924 0,942 0,955 0,964 0,972 0,978 0,982 
 

Perlakuan Data Urutan Rp DMRT α notasi 
P1K1 1,27 0,57 2,988 0,957 a 
P1K2 1,17 0,83 3,144 0,898 a 
P1K3 1,67 0,93 3,235 0,924 a 
P2K1 1,13 1,13 3,297 0,942 a 
P2K2 1,23 1,17 3,343 0,955 a 
P2K3 0,57 1,23 3,376 0,964 a 
P3K1 0,83 1,27 3,402 0,972 a 
P3K2 0,93 1,40 3,422 0,978 a 
P3K3 1,40 1,67 3,437 0,982 ab 
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4.5.3 Kekuningan 

Data dan Analisa Warna Tingkat Kekuningan (b) Tepung Bengkoang 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

P1K1 16,5 16,4 15,9 48,80 16,27 
P1K2 14,7 14,8 14,5 44,00 14,67 
P1K3 17,9 18,3 18,5 54,70 18,23 
P2K1 12,2 13 13,4 38,60 12,87 
P2K2 21,1 14 13,8 48,90 16,30 
P2K3 15,9 14,2 14,7 44,80 14,93 
P3K1 15,7 15,5 15,9 47,10 15,70 
P3K2 15,7 15,9 16,3 47,90 15,97 
P3K3 17,7 17,4 17,4 52,50 17,50 

Total 
Ulangan 147,40 139,50 140,40 
Jumlah       427,3   

TABEL DUA ARAH 
Perlakuan P1 P2 P3 Total (K) Rata-rata 

K1 16,27 12,87 15,7 44,84 4,98 
K2 14,67 16,3 15,97 46,94 5,22 
K3 18,23 14,93 17,5 50,66 5,63 

Total (T) 49,17 44,1 49,17 142,44 
rata-rata 5,46 4,90 5,46     

FK = 
6762,41

8 

Analisa 
Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel Notas

i 5% 1% 
Ulangan 2 4,16 2,08 0,99 3,63 6,23 tn 

Perlakuan 8 59,85 7,48 3,58 2,59 3,89 * 
P 2 -6009,06 -3004,53 -1436,56 3,63 6,23 tn 
K 2 -6009,04 -3004,52 -1436,55 3,63 6,23 tn 

PxK 4 12077,95 3019,49 1443,71 3,01 4,77 * 
Error 16 33,46 2,09 
Total 27 97,47           
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UJI LANJUT DMRT 

P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R 
(8,16,0,05) 2,998 3,144 3,235 3,297 3,343 3,376 3,402 3,422 3,437 
DMRT α 2,503 2,625 2,701 2,753 2,791 2,819 2,841 2,857 2,870 
 

Perlakuan Data Urutan Rp DMRT α notasi 
P1K1 16,27 12,87 2,988 2,503 a 
P1K2 14,67 14,67 3,144 2,625 a 
P1K3 18,23 14,93 3,235 2,701 a 
P2K1 12,87 15,70 3,297 2,753 ab 
P2K2 16,30 15,97 3,343 2,791 bc 
P2K3 14,93 16,27 3,376 2,819 bc 
P3K1 15,70 16,30 3,402 2,841 bc 
P3K2 15,97 17,50 3,422 2,857 c 
P3K3 17,50 18,23 3,437 2,87 cd 
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4.6 Analisa Swelling Power 

Data dan Analisa Swelling Power Tepung Bengkoang 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

P1K1 2,15 2,16 2,19 6,50 2,17 
P1K2 1,82 1,86 1,88 5,56 1,85 
P1K3 1,94 1,97 2,01 5,92 1,97 
P2K1 2,13 2,16 2,19 6,48 2,16 
P2K2 2,45 2,48 2,51 7,44 2,48 
P2K3 1,95 2,01 2,02 5,98 1,99 
P3K1 2,44 2,47 2,48 7,39 2,46 
P3K2 2,13 2,17 2,21 6,51 2,17 
P3K3 2,45 2,48 2,52 7,45 2,48 

Total 
Ulangan 19,46 19,76 20,01 
Jumlah       59,23   

TABEL DUA ARAH 

Perlakuan P1 P2 P3 Total (K) Rata-
rata 

K1 6,50 6,48 7,39 20,37 2,26 
K2 5,56 7,44 6,51 19,51 2,17 
K3 5,92 5,98 7,45 19,35 2,15 

Total (T) 17,98 19,9 21,35 59,23 
rata-rata 2,00 2,21 2,37 

FK = 129,9331 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hitung F Tabel notasi 5% 1% 
Ulangan 2 0,02 0,01 100,00 3,63 6,23 * 

Perlakuan 8 1,34 0,17 1982,91 2,59 3,89 * 
P 2 128,57 64,29 762944,77 3,63 6,23 * 
K 2 0,07 0,03 396,84 3,63 6,23 * 

PxK 4 -127,30 -31,83 -377704,98 3,01 4,77 tn 
Error 16 0,00 0,0001 
Total 27 1,35           
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4.7 Analisa Kelarutan 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata   
I II III   

P1K1 0,22 0,27 0,31 0,80 0,27   
P1K2 0,40 0,43 0,48 1,31 0,44   
P1K3 0,03 0,06 0,11 0,20 0,07   
P2K1 0,19 0,22 0,27 0,68 0,23   
P2K2 0,08 0,12 0,16 0,36 0,12   
P2K3 0,13 0,15 0,21 0,49 0,16   
P3K1 0,03 0,08 0,15 0,26 0,09   
P3K2 0,05 0,09 0,13 0,27 0,09   
P3K3 0,08 0,09 0,13 0,30 0,10   Total Ulangan 1,21 1,51 1,95     Jumlah       4,67     

        TABEL DUA 
ARAH        

Perlakuan T1 T2 T3 Total (K) Rata-
rata   

K1 0,80 0,68 0,26 1,74 0,19   
K2 1,31 0,36 0,27 1,94 0,22   
K3 0,20 0,49 0,30 0,99 0,11   Total (T) 2,31 1,53 0,83 4,67    

rata-rata 0,26 0,17 0,09       
FK = 0,807737       

        
        Analisa 

Ragam        

SK db JK KT F Hitung F Tabel notasi 5% 1% 
Ulangan 2 0,031 0,015 152,51 3,63 6,23 * 

Perlakuan 8 0,345 0,043 427,50 2,59 3,89 * 
P 2 0,673 0,336 3333,52 3,63 6,23 * 
K 2 0,056 0,028 276,15 3,63 6,23 * 

PxK 4 -0,383 -0,096 -949,84 3,01 4,77 tn 
Error 16 0,002 0,0001     
Total 27 0,378           
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UJI LANJUT DMRT 

P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R 

(8,16,0,05) 2,998 3,144 3,235 3,297 3,343 3,376 3,402 3,422 3,437 

DMRT α 0,017 0,018 0,019 0,019 0,019 0,020 0,020 0,020 0,020 
 

Perlakuan Data Urutan Rp DMRT 
α Notasi 

P1K1 0,027 0,007 2,988 0,017 a 
P1K2 0,044 0,009 3,144 0,018 b 
P1K3 0,007 0,009 3,235 0,019 c 
P2K1 0,023 0,010 3,297 0,019 cd 
P2K2 0,012 0,012 3,343 0,019 cd 
P2K3 0,016 0,016 3,376 0,02 d 
P3K1 0,009 0,023 3,402 0,02 e 
P3K2 0,009 0,027 3,422 0,02 f 
P3K3 0,010 0,044 3,437 0,02 g 
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4.8 Analisa Viskositas 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata   
I II III 

  P1K1 37,00 36,00 30,00 103,00 34,33 
  P1K2 68,00 67,00 68,00 203,00 67,67 
  P1K3 74,18 73,29 75,24 222,71 74,24 
  P2K1 69,15 67,28 68,23 204,66 68,22 
  P2K2 56,12 55,13 54,92 166,17 55,39 
  P2K3 42,25 40,25 38,30 120,80 40,27 
  P3K1 72,22 74,16 73,00 219,38 73,13 
  P3K2 67,00 58,00 60,00 185,00 61,67 
  P3K3 20,00 21,00 20,00 61,00 20,33 
  Total 

Ulangan 468,92 456,11 457,69 
  Jumlah       1382,72   
  

        TABEL DUA ARAH 

Perlakuan P1 P2 P3 Total (K) Rata-
rata 

K1 103,00 204,66 219,38 424,04 47,12 
K2 203,00 166,17 185,00 351,17 39,02 

 K3 222,71 120,80 61,00 181,80 20,20 
 Total (P) 528,71 491,63 465,38 957,01 
 rata-rata 58,75 54,63 51,71     

FK = 70811,65 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hitung F Tabel notasi 5% 1% 
Ulangan 2 10,84 5,42 1,76 3,63 6,23 tn 

Perlakuan 8 16179,40 2022,42 655,80 2,59 3,89 * 
P 2 11167,56 5583,78 1810,61 3,63 6,23 * 
K 2 -33458,15 -16729,07 -5424,62 3,63 6,23 tn 

PxK 4 38469,99 9617,50 3118,60 3,01 4,77 * 
Error 16 49,34 3,08 
Total 27 16239,58           
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UJI LANJUT DMRT 

P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R 

(8,16,0,05) 2,998 3,144 3,235 3,297 3,343 3,376 3,402 3,422 3,437 

DMRT α 3,040 3,188 3,280 3,343 3,389 3,423 3,449 3,470 3,485 
 

Perlakuan Data Urutan Rp DMRT α Notasi 
P1K1 34,33 20,33 2,988 3,040 a 
P1K2 67,67 34,33 3,144 3,188 b 
P1K3 74,24 40,27 3,235 3,280 c 
P2K1 68,22 55,39 3,297 3,343 d 
P2K2 55,39 61,67 3,343 3,389 e 
P2K3 40,27 67,67 3,376 3,423 f 
P3K1 73,13 68,22 3,402 3,449 f 
P3K2 61,67 73,13 3,422 3,470 g 
P3K3 20,33 74,24 3,437 3,485 g 
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4.9 Analisa Perlakuan Terbaik 

Parameter Alternatif 
P1K1 P1K2 P1K3 P2K1 P2K2 P2K3 P3K1 P3K2 P3K3  

Kadar Air 6,400 5,560 8,150 6,290 6,000 6,140 7,160 7,430 7,540  
Kadar Pati 16,140 9,140 7,740 13,380 11,330 11,740 12,000 12,920 12,390  

Kadar Serat 
Kasar 10,390 37,470 38,250 25,130 43,220 43,460 41,330 38,760 43,030  
Kadar 

Amilosa 5,750 2,820 1,723 4,153 4,160 4,613 2,573 1,427 1,570  
Kecerahan 

(L*) 85,030 89,070 83,930 88,530 89,300 88,300 85,770 83,170 82,970  
Kemerahan 1,270 1,170 1,670 1,130 1,230 0,570 0,830 0,930 1,400  
Kekuningan 16,270 14,670 18,230 12,870 16,300 14,930 15,700 15,970 17,500  
Viskositas 34,330 67,670 74,240 68,220 55,390 40,270 73,130 61,670 20,330  
Swelling 
Power 2,170 1,850 1,970 2,160 2,480 1,990 2,460 2,170 2,480  

Kelarutan 0,270 0,440 0,070 0,230 0,120 0,160 0,090 0,090 0,100  
dk Kadar Air 0,785 0,682 1,000 0,772 0,736 0,753 0,879 0,912 0,925  
dk Kadar Pati 1,303 0,738 0,625 1,080 0,914 0,948 0,969 1,043 1,000  

dk Kadar 
Serat Kasar 0,241 0,871 0,889 0,584 1,004 1,010 0,960 0,901 1,000  

dk Kadar 
Amilosa 3,662 1,796 1,097 2,645 2,650 2,938 1,639 0,909 1,000  

dk 
Kecerahan 1,025 1,074 1,012 1,067 1,076 1,064 1,034 1,002 1,000  

dk 
Kemerahan 1,530 1,410 2,012 1,361 1,482 0,687 1,000 1,120 1,687  

dk 
Kenukingan 0,892 0,805 1,000 0,706 0,894 0,819 0,861 0,876 0,960  

dk Viskositas 1,000 1,971 2,163 1,987 1,613 1,173 2,130 1,796 0,592  
dk Swelling 

Power 0,875 0,746 0,794 0,871 1,000 0,802 0,992 0,875 1,000  
dk Kelarutan 2,700 4,400 0,700 2,300 1,200 1,600 0,900 0,900 1,000  

λ 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100  
L1 -0,401 -0,449 -0,129 0,816 -0,257 -0,179 -0,136 -0,033 -0,025  
L2 0,110 0,136 0,027 0,058 0,035 0,044 0,017 0,007 0,006  

L Max 0,098 0,093 0,094 0,192 0,093 0,093 0,091 0,091 0,094  
Perlakuan 

Terbaik -0,194 -0,220 -0,009 1,067 -0,130 -0,042 -0,028 0,065 0,075 -0,220 

           
Parameter 

Jarak kerapatan semua parameter (L1)  
P1K1 P1K2 P1K3 P2K1 P2K2 P2K3 P3K1 P3K2 P3K3  

Kadar Air 0,079 0,068 0,100 0,077 0,074 0,075 0,088 0,091 0,093  
Kadar Pati 0,130 0,074 0,062 0,108 0,091 0,095 0,097 0,104 0,100  

Kadar Serat 
Kasar 0,024 0,087 0,089 0,058 0,100 0,101 0,096 0,090 0,100  
Kadar 

Amilosa 0,366 0,180 0,110 0,265 0,265 0,294 0,164 0,091 0,109  
Kecerahan 0,102 0,107 0,101 0,107 0,108 0,106 0,103 0,100 0,100  
Kemerahan 0,153 0,141 0,201 0,136 0,148 0,069 0,100 0,112 0,169  
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Kekuningan 0,089 0,080 0,100 0,071 0,089 0,082 0,086 0,088 0,096  
Viskositas 0,100 0,197 0,216 0,199 0,161 0,117 0,213 0,180 0,059  
Swelling 
Power 0,088 0,075 0,079 0,087 0,100 0,080 0,099 0,088 0,100  

Kelarutan 0,270 0,440 0,070 -0,923 0,120 0,160 0,090 0,090 0,100  
Jumlah 1,401 1,449 1,129 0,184 1,257 1,179 1,136 1,033 1,025  

L1 -0,401 -0,449 -0,129 0,816 -0,257 -0,179 -0,136 -0,033 -0,025  
           

Parameter 
Kerapatan Parameter (L2)  

P1K1 P1K2 P1K3 P2K1 P2K2 P2K3 P3K1 P3K2 P3K3  
Kadar Air 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000  
Kadar Pati 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kadar Serat 
Kasar 0,006 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Kadar 

Amilosa 0,071 0,006 0,000 0,027 0,027 0,038 0,004 0,000 0,000  
kecerahan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Kemerahan 0,003 0,002 0,010 0,001 0,002 0,001 0,000 0,000 0,005  
kekuningan 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Viskositas 0,000 0,009 0,014 0,010 0,004 0,000 0,013 0,006 0,002  
Swelling 
Power 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kelarutan 0,029 0,116 0,001 0,017 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000  
L2 0,110 0,136 0,027 0,058 0,035 0,044 0,017 0,007 0,006  
           

Parameter 
Jarak Kerapatan Maksimal (L Max)  

P1K1 P1K2 P1K3 P2K1 P2K2 P2K3 P3K1 P3K2 P3K3  
Kadar Air 0,092 0,093 0,090 0,092 0,093 0,092 0,091 0,091 0,091  
kadar Pati 0,087 0,093 0,094 0,089 0,091 0,091 0,090 0,090 0,090  

Kadar Serat 
kasar 0,098 0,091 0,091 0,094 0,090 0,090 0,090 0,091 0,090  
Kadar 

Amilosa 0,063 0,082 0,089 0,074 0,074 0,071 0,084 0,091 0,089  
Kecerahan 0,090 0,089 0,090 0,089 0,089 0,089 0,090 0,090 0,090  
Kemerahan 0,085 0,086 0,080 0,086 0,085 0,093 0,090 0,089 0,083  
Kekuningan 0,091 0,092 0,090 0,093 0,091 0,092 0,091 0,091 0,090  
Viskositas 0,090 0,080 0,078 0,080 0,084 0,088 0,079 0,082 0,094  
Swelling 
Power 0,091 0,093 0,092 0,091 0,090 0,092 0,090 0,091 0,090  

Kelarutan 0,073 0,056 0,093 0,192 0,088 0,084 0,091 0,091 0,090  
L Max 0,098 0,093 0,094 0,192 0,093 0,093 0,091 0,091 0,094  
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