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RINGKASAN 

 

Tepung porang/konjac di Jepang, China dan beberapa negara lain bernilai 

sangat tinggi serta digunakan untuk berbagai industri antara lain industri pangan, 

farmasi, kosmetik, dan kimia. Sayangnya, petani porang di Indonesia kurang 

mampu menghasilkan tepung porang yang berkualitas tinggi akibat keterbatasan 

teknologi, bahkan sering dijual hanya dalam bentuk umbi segar atau keripik. 

Tepung porang yang berkualitas rendah perlu dimurnikan untuk meningkatkan 

kadar glukomanan dengan menghilangkan oksalat dan senyawa pengotor lainnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik tepung porang yang dicuci 

dengan etanol 50% secara bertingkat dengan waktu total 3 jam. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah rancangan tersarang (Nested design) dengan 

faktor I adalah rasio tepung-pelarut (1:4, 1:6, 1:8) dan faktor II adalah waktu 

pencucian (1 jam, 2 jam, 3 jam) yang tersarang pada faktor I. Hasil analisis ragam 

(ANOVA) pada selang kepercayaan 95% adalah rasio tepung-pelarut berpengaruh 

nyata terhadap rerata kadar oksalat dan derajat putih namun tidak berpengaruh 

nyata pada kadar glukomanan dan viskositas tepung. Waktu pencucian 

berpengaruh nyata terhadap kadar oksalat, derajat putih dan viskositas namun 

tidak berpengaruh nyata terhadap kadar glukomanan. 

Hasil perlakuan terbaik berdasarkan metode multiple attribute diperoleh 

pada rasio tepung-pelarut 1:8 lama pencucian 3 jam. Karakteristik tepung yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut: kadar air 8,34±0,3%; kadar abu 0,24±0,06%; 

kadar lemak 0,19±0,03%; kadar protein 0,29±0,04%; karbohidrat 90,94±1,18%; 

kadar glukomanan 78,69±8,04%; kadar kalsium oksalat 0,34±0,07%; viskositas 

19.013±1.554 cPs; derajat putih 65,02±0,35 (berdasarkan standar putih barium 

sulfat 98.23); pH 6±0,2 dan aroma normal. Distribusi partikel: tepung tidak lolos 

ayakan 40 mesh sebesar 17,18 ± 1,47%, lolos ayakan 40 mesh namun tidak lolos 

ayakan 60 mesh sebesar 58,73 ± 1,27%, lolos ayakan 60 mesh namun tidak lolos 

ayakan 80 mesh sebesar 19,60 ± 0,18% dan lolos ayakan 80 mesh sebesar 4,49 

± 0,24%. 

 

Kata kunci: etanol, pencucian, rasio, tepung porang, waktu 
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Solvent Ratio and Washing Time on The Physical and Chemical Properties 
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SUMMARY 

 
Porang flour has high usage value such as for food, pharmaceutical, 

cosmetics and chemical industries in Japan, China and several other countries. 
Unfortunately, Indonesian porang farmers are less able in producing high-quality 
porang flour due to technological limitations, thus porang is often sold only in form 
of fresh tubers or chips. Low quality porang flour needs to be purified to increase 
glucomannan content by removing calcium oxalates and other impurities. This 
study aims to determine the characteristics of porang flour be washed using 
ethanol 50% in stages for 3 hours total time. The research design was using a 
nested design with factor I is the ratio of flour-solvent (1:4, 1:6, 1:8) and factor II is 
washing time (1 hour, 2 hours, 3 hours) which was nested in factor I. The results 
of the analysis of variance at 95% confidence interval were the ratio of flour-solvent 
significantly affected the mean of calcium oxalate content and whiteness but did 
not significantly affect glucomannan content and viscosity. Washing time had 
significant effect on calcium oxalate content, whiteness and viscosity but did not 
significantly affect glucomannan content. 

The best result based on multiple attribute method was obtained at ratio 1:8 
flour-solvent with 3 hours washing time treatment. The characteristics of produced 
flour are as follows: water content 8.34 ± 0.3%; ash content 0.24 ± 0.06%; fat 
content 0.19 ± 0.03%; protein content 0.29 ± 0.04%; carbohydrates 90.94 ± 1.18%; 
glucomannan contents 78.69 ± 8.04%; calcium oxalate contents 0.34 ± 0.07%; 
viscosity 19,013 ± 1,554 cPs; whiteness 65.02 ± 0.35; pH 6 ± 0.2; and normal 
aroma. Particle size distribution: flour which did not pass 40 mesh siever was 17.18 
± 1.47%, flour which passed 40 mesh siever but did not pass 60 mesh siever was 
58.73 ± 1.27%, flour which passed 60 mesh siever but did not pass 80 mesh siever 
was 19.60 ± 0.18% and flour which passed 80 mesh siever was 4.49 ± 0.24%. 

 
Key words: ethanol, porang flour, ratio, time, washing 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tanaman umbi-umbian di Indonesia sangat beragam dari segi jenis dan 

pemanfaatannya seperti singkong, ubi jalar, porang, suweg, gadung, gembili, 

kimpul dan talas. Beberapa umbi tersebut pemanfaatannya masih sangat terbatas 

dikarenakan kandungan antinutrisi (gadung, porang, suweg) serta yield rendah 

(gembili, uwi, ganyong, garut). Meskipun demikian, beberapa tahun terakhir umbi 

porang (Amorphophallus muelleri Blume) justru intensif dibudidayakan oleh 

masyarakat, salah satunya di Madiun, seiring meningkatnya permintaan tepung 

porang di pasar dalam dan luar negeri. Menurut Al-Alawi (2017), umbi porang 

Madiun menjadi sasaran investor dari Jepang, China dan Korea sejak 10 tahun 

terakhir dengan nilai jual yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini 

dikarenakan kandungan glukomanan dalam umbi porang memiliki karakteristik 

yang baik untuk digunakan pada berbagai industri namun sangat jarang dimiliki 

oleh umbi lain di Indonesia.  

Glukomanan merupakan jenis karbohidrat yang larut air dingin, dapat 

membentuk gel dan mampu mengembang dengan baik sehingga 

pengaplikasiannya sangat luas. Masyarakat di Jepang mengolah konjac, salah 

satu umbi yang tinggi glukomanan, menjadi bahan pangan seperti konyaku dan 

shiratake (Mikkonen et al., 2009). Tepung dari konjac juga sudah dimanfaatkan 

untuk pengobatan di China selama ribuan tahun. Studi menunjukkan bahwa 

mengonsumsi glukomanan dari konjac dapat menurunkan kolesterol plasma serta 

meningkatkan metabolisme karbohidrat, pergerakan usus dan ekologi kolon (Chua 

et al., 2010). Di Indonesia, glukomanan digunakan untuk industri makanan, farmasi 

dan industri lain dengan kebutuhan mencapai 20 ton/tahun (Santosa, 2015). Selain 

itu, glukomanan dari tepung porang juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai 

bahan edible film (Li et al., 2006).  

Umbi porang segar mengandung senyawa kalsium oksalat yang 

menyebabkan gatal dan iritasi pada kulit dan kerongkongan. Selain itu, akumulasi 

kalsium oksalat dapat membentuk batu ginjal. Batas aman konsumsi oksalat 

maksimal sebesar 70-150 mg/hari (Liu et al., 2005) namun masyarakat masih 

kesulitan untuk menurunkan kadarnya pada produk yang dijual. Petani pada 

umumnya menjual porang hanya dalam bentuk umbi utuh, chip kering atau tepung 

kasar padahal tepung dengan kemurnian glukomanan tinggi harga jualnya sangat 

 



2 
 

mahal. Indonesia masih mengimpor glukomanan dari negara lain dengan nilai 

setara 3 juta USD per tahun untuk kebutuhan industri (Santosa, 2015). 

Sehubungan dengan latar belakang ini, penerapan teknologi yang tepat untuk 

menghasilkan tepung porang lokal yang rendah kalsium oksalat, tinggi 

glukomanan, dan penampakan baik menjadi sangat penting.  

Tepung porang kasar (TPK) dihasilkan dari penepungan menggunakan 

mesin. Tepung porang kasar yang diperoleh perlu dimurnikan karena masih 

mengandung oksalat tinggi, rendah glukomanan dan penampakan kurang cerah. 

Beberapa cara pemurnian TPK antara lain dengan penghembusan udara 

(Widjanarko et al., 2014), enzimatis (Mutia, 2011) dan kimiawi dengan ekstraksi 

menggunakan etanol (Faridah, 2016, Zhao et al., 2010). Ektraksi dengan etanol 

sangat umum digunakan karena dapat melarutkan senyawa pada TPK selain 

glukomanan (Takigami, 2009). Pencucian bertingkat dengan etanol 40%, 60% dan 

80% dapat menghasilkan tepung dengan kadar glukomanan tinggi, viskositas 

tinggi, kadar oksalat rendah dan lebih cerah  (Faridah, 2016, Kurniawati and 

Widjanarko, 2010, Faridah and Widjanarko, 2013).  

Penelitian dengan menggunakan ekstraksi etanol 40%, 60% dan 80% dirasa 

masih kurang tepat diaplikasikan pada industri karena beberapa kelemahan. 

Kelemahan tersebut adalah membutuhkan waktu lama yakni minimal 4 jam serta 

jumlah etanol yang dibutuhkan banyak (Kurniawati and Widjanarko, 2010, Faridah, 

2016). Berdasarkan penelitian Sugiyama et al. (1972), pencucian tepung porang 

menggunakan pelarut etanol 50% dapat menurunkan jumlah substansi pengotor 

pada tepung. Namun, pada penelitian tersebut tidak ada variasi rasio tepung-

pelarut, sehingga tidak diketahui seberapa besar rasio yang diperlukan untuk 

tepung porang dengan karaksteristik terbaik. Selain itu, waktu yang digunakan 

untuk pencucian juga sangat lama, yakni 3 hari. Oleh karena itu, diperlukan 

penelitian tentang pencucian tepung porang dengan metode ekstraksi maserasi 

menggunakan etanol 50% pada variasi waktu dan rasio tepung-pelarut yang lebih 

aplikatif untuk industri guna mendapatkan tepung porang yang lebih baik.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana pengaruh rasio tepung-pelarut dan waktu pencucian terhadap 

karakteristik fisik dan kimia tepung porang serta bagaimana karakteristik tepung 

porang hasil perlakuan terbaik. 
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1.3 Tujuan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio tepung-pelarut dan 

waktu pencucian secara bertingkat terhadap karakteristik fisik dan kimia tepung 

porang, terutama kadar kalsium oksalat, kadar glukomanan, viskositas dan derajat 

putih tepung porang serta mengetahui karakteristik tepung dari perlakuan terbaik. 

 

1.4 Manfaat 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai 

metode pencucian untuk menghasilkan tepung porang yang memiliki karakteristik 

baik sehingga dapat diaplikasikan pada industri tepung porang. Penelitian ini juga 

memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang umbi porang dan cara 

pengolahan porang yang dapat diterapkan sehingga meningkatkan nilai jualnya di 

pasar. 

 

1.5 Hipotesis 

 

Rasio tepung-pelarut yang digunakan untuk pencucian tepung dengan 

variasi waktu tertentu memberikan pengaruh pada karakteristik fisik dan kimia 

tepung porang. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Porang (Amorphophallus muelleri Blume) 

 

Porang merupakan jenis tanaman herba yang umbinya dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai keperluan di industri pangan, farmasi, kosmetik dan industri lain. 

Porang tumbuh di daerah sub tropis dan tropis, ditemukan tersebar di beberapa 

negara seperti Afrika, India, China, Jepang, Myanmar, Thailand dan Indonesia 

(Sumarwoto, 2005). Porang tumbuh baik pada ketinggian 0-700 m dpl dengan 

intensitas penyinaran matahari maksimum 40% serta toleran pada semua jenis 

tanah dengan kisaran pH 6-7 (Dewanto and Purnomo, 2009). Menurut 

Wahyuningtyas and Rahardi (2013) suhu lingkungan yang optimum untuk porang 

adalah 25-35°C dengan curah hujan antara 300-500 mm/bulan. Porang tumbuh 

subur sebagai tanaman liar di hutan di bawah naungan bambu, mahoni dan jati 

atau di sekitar pekarangan. Porang merupakan tanaman menahun yang termasuk 

ke dalam famili Araceae atau talas-talasan dengan taksonomi sebagai berikut 

(Roskov et al., 2019): 

Kingdom  : Plantae 

Phylum  : Tracheophyta 

Class   : Liliopsida 

Order   : Alismatales 

Family   : Araceae 

Genus   : Amorphophallus 

Species  : Amorphophallus muelleri Blume 

 

Porang memiliki morfologi yang sangat mirip dengan suweg 

(Amorphophallus campanulatus). Tampak sekilas, bagian umbi hingga daun 

porang hampir tidak terdapat perbedaan dengan suweg. Sebagian masyarakat 

menganggap kedua tanaman ini sama bahkan ada pula yang menamai porang 

dengan suweg hutan. Tanaman porang dapat tumbuh hingga setinggi 100-150 cm 

pada kondisi lingkungan yang baik (Purwanto, 2014). Porang memiliki batang 

lunak berwarna hijau dengan noda-noda atau garis berwarna putih. Batang porang 

ini sesungguhnya bagian tangkai daun yang tumbuh dari umbi dengan arah 

vertikal dan muncul ke permukaan tanah. Batang porang bercabang menjadi tiga 

tangkai yang berisi daun-daun di bagian atas membentuk kanopi. Karakteristik 

daun porang yang membedakannya dengan Amorphophallus yang lain termasuk 

 

http://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree/id/208cf441fe2e1662376a9ce9e80782e1
http://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree/id/73328ba4e1446e1ee3602956b66eb127
http://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree/id/9547d6f9ee601e15b7f2a8c8c5b75cc0
http://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree/id/4fc0ac6faa98b8a681e6e686203f2150
http://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree/id/dc13ecf09c18ee1eb66963469b9c8193
http://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree/id/438333599805db7cd29c23dad1878155
http://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree/id/438333599805db7cd29c23dad1878155
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suweg adalah terdapatnya umbi-umbi kecil yang disebut bulbil pada permukaan 

daunnya. Morfologi tanaman porang dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

              

                                (a)                                                     (b)                                        

 

              

                                      (c)                                                      (d) 

Gambar 2.1. Bagian tanaman porang (a) bulbil pada permukaan daun (b) bunga (c) 

batang dan daun (d) umbi  (Fern, 2019, PRC, 2013, Azrianingsih, 2012) 

 

Umbi porang memiliki kulit berwarna coklat dengan bentuk bulat. Mata tunas 

yang akan berkembang menjadi batang terdapat pada bagian yang cekung. Umbi 

porang memiliki diameter yang berkisar antara  7-15 cm dengan berat umbi 

bervariasi tergantung usia pemanenan. Pemanenan periode pertama, umbi yang 

dihasilkan berkisar antara 113-226 g, periode kedua sekitar 454-908 g, periode 

ketiga sekitar 1,4-2,3 kg dan periode keempat dapat mencapai 6,8-9,2 kg. 

Tanaman porang dalam siklus hidupnya dapat dikembangbiakkan secara generatif 

menggunakan biji dan secara vegetatif menggunakan bulbil yang terdapat pada 

permukaan daun, dari persilangan tulang daun, maupun dari umbi besar dan 
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potongannya sedangkan pada siklus hidup generatif, batang dan daun tidak 

tumbuh melainkan berupa bunga (Koswara, 2013).  

 

2.2 Komponen Kimia Porang (Amorphophallus muelleri Blume) 

 

Komponen terbesar umbi porang segar adalah air yang mencapai 81,5% dan 

padatan utamanya adalah karbohidrat yang terdiri dari glukomanan 3,75%, pati 

6.95%, serat kasar 2,6%, gula bebas serta mengandung protein sebesar 0,95% 

(Widari and Rasmito, 2018). Selain itu, porang juga mengandung mineral dan 

lemak (Takigami, 2009). Glukomanan merupakan komponen terpenting dari 

porang dikarenakan karakteristiknya yang aplikatif untuk banyak industri. Namun, 

terdapat komponen lain pada umbi porang yakni kristal kalsium oksalat, yang 

menjadi pembatas pemanfaatan tepung porang karena menyebabkan gatal dan 

iritasi (Koswara, 2013). 

 

2.2.1 Glukomanan 

 

Glukomanan adalah komponen utama tepung porang yang jarang dimiliki 

umbi jenis lain. Kadar glukomanan dalam umbi porang berkisar antara 35-55% 

bergantung pada periode tumbuh serta dipengaruhi oleh tempat tumbuhnya atau 

kondisi tanahnya (Sumarwoto, 2005). Glukomanan merupakan rantai karbohidrat 

yang tersusun atas D-glukosa dan D-manosa yang dihubungkan oleh ikatan β -1,4 

dengan rasio G/M 1/1.6. Glukomanan juga memiliki rantai samping dengan posisi 

cabang berada di C-3 manosa yang dihubungkan oleh ikatan β-1,6. Glukomanan 

mengikat gugus asetil pada rantai utama di posisi C-6 yang sangat mempengaruhi 

sifat fisikokimianya (Takigami, 2009). Struktur kimia glukomanan dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Gambar 2.2. Struktur kimia glukomanan (Behera and Ray, 2017) 

 

Berat molekul glukomanan yang dapat mencapai 1.000.000 dalton 

menyebabkan ia mampu menyerap air hingga 50 kali massanya serta memiliki 

viskositas yang lebih tinggi daripada serat lain saat dilarutkan dalam air (Keithley 

et al., 2013). Gugus asetil yang banyak terdapat pada rantai glukomanan 

memberikan sifat kelarutan yang tinggi dalam air meskipun dapat mengalami 

penurunan akibat proses purifikasi dan pengeringan. Selain itu, gugus asetil juga 

mempengaruhi pembentukan gel glukomanan. Derajat asetilasi yang tinggi dapat 

menghalangi pembentukan gel namun sebaliknya kemampuan membentuk gel 

akan meningkat bila ditambahkan alkali, bila terjadi kenaikan suhu serta kenaikan 

konsentrasi glukomanan dalam suatu larutan. Kemampuan membentuk gel ini 

menjadi sifat penting glukomanan untuk dapat diterapkan pada berbagai macam 

industri (Alonso-Sande et al., 2009). Glukomanan dapat digunakan di bidang 

pangan sebagai penstabil (Mikkonen et al., 2009); gelling agent pada shiratake, 

konyaku, pasta, olahan daging, desert dan pembentuk suspensi pada produk 

minuman (Parry, 2009). Glukomanan juga dapat difungsikan untuk diet 

antiobesitas serta dapat mengontrol kadar kolesterol karena sifatnya yang 

mengenyangkan serta dapat menghambat penyerapan lemak (Zhang et al., 2005, 

Yoshida et al., 2006). Selain itu, kombinasi glukomanan-gelatin juga dapat 

digunakan pada industri edible film yang mudah larut dan dapat diseal (Li et al., 

2006). 
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Keberadaan ikatan β di sepanjang rantainya menyebabkan glukomanan 

tidak dapat dicerna dalam saluran pencernaan manusia, memiliki karakteristik 

seperti serat sehingga tidak mengalami perubahan selama proses pencernaan 

dan akan difermentasikan di dalam kolon (Keithley et al., 2013). Penelitian secara 

in vitro yang dilakukan oleh Chiu and Stewart (2012) menunjukkan bahwa 

fermentasi glukomanan menghasilkan asam asetat, asam propionat dan asam 

butirat. Glukomanan juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai prebiotik, 

seperti yang dilaporkan oleh (Al‐Ghazzewi et al., 2007) bahwa pertumbuhan 

probiotik meningkat dengan signifikan pada media yang ditambahkan hidrolisat 

glukomanan dibandingkan media yang ditambahkan hidrolisat pektin atau xilan 

serta dapat menghambat pertumbuhan patogen dengan lebih baik. 

 

2.2.2 Kalsium Oksalat 

 

Kalsium oksalat adalah garam kalsium dari asam oksalat yang terdapat pada 

beberapa jenis tanaman termasuk tanaman dari golongan Araceae, salah satunya 

porang. Kalsium oksalat berupa kristal yang terletak di bagian luar sel dengan 

berbagai macam morfologi (Barabe et al., 2004). Morfologi dan distribusi kalsium 

oksalat pada umbi porang dipengaruhi oleh gen (Franceschi and Nakata, 2005). 

Kristal kalsium oksalat umumnya berbentuk seperti mawar, jarum, prisma dan 

stiloid dengan variasi warna dari putih transparan, kuning, merah kecokelatan, 

cokelat dan hitam. Kalsium oksalat yang terdapat pada tanaman dapat berfungsi 

sebagai pelindung dari hewan herbivora serta untuk menyimpan dan mereabsorbsi 

kalsium pada kondisi lingkungan yang kurang baik (Chairiyah et al., 2013).  

 

 

 

Gambar 2.3. Kristal kalsium oksalat pada permukaan glukomanan (Neto et al., 2009) 
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Gambar 2.3 menunjukkan bahwa kalsium oksalat yang terkandung dalam 

porang umumnya berupa tabung panjang menyerupai jarum menempel pada 

permukaan glukomanan dalam jumlah banyak. Senyawa ini memberikan dampak 

negatif bagi kesehatan. Kalsium oksalat merupakan bentuk larut dari oksalat yang 

dapat bertindak sebagai antinutrien yang mengikat kalsium sehingga tidak dapat 

diserap tubuh. Kalsium oksalat menyebabkan iritasi dan gatal-gatal di bagian kulit 

yang mengalami kontak. Kalsium oksalat juga dapat menyebabkan terbentuknya 

batu ginjal jika mengendap dalam saluran urin.  Kalsium oksalat yang mengendap 

dalam saluran urin memiliki massa jenis antara 1.84 hingga 2.08 g/cm3 (Walton et 

al., 2003). Konsumsi kalsium oksalat sebesar 5 g mampu menyebabkan kondisi 

fatal pada manusia (Castleman and Ziem, 1994). Batas aman konsumsi oksalat 

yang diizinkan di Inggris adalah sebesar 70-150 mg/hari (Liu et al., 2005) namun 

untuk orang yang memiliki penyakit ginjal direkomendasikan oleh American 

Dietetic Association’s Nutrition Care Manual untuk menghindari konsumsi oksalat 

lebih dari 40 mg/ hari. Upaya penurunan kalsium oksalat pada umbi porang 

seringkali dilakukan oleh berbagai peneliti akibat tingginya risiko kesehatan yang 

ditimbulkan oleh senyawa tersebut. Penurunan kadar oksalat dalam umbi 

dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya perendaman dengan natrium 

karbonat (Maulina et al., 2012), pencucian dengan etanol (Kurniawati and 

Widjanarko, 2010) dan perendaman pada larutan garam (Widari and Rasmito, 

2018). 

 

2.3 Tepung Porang  

 

Tepung porang adalah tepung yang dibuat dari umbi porang melalui 

beberapa tahapan. Umbi porang disortir terlebih dahulu, yakni dipilih umbi yang 

sudah berumur ± 3 tahun, memiliki berat 3 (± 0,2 kg) dan diameter 19-25 cm. Umbi 

dicuci dengan air mengalir dan disikat sehingga bersih dari tanah. Umbi kemudian 

diiris menggunakan slicer manual dengan ketebalan ± 5 mm (Mawarni and 

Widjanarko, 2014). Beberapa sumber menyebutkan bahwa irisan umbi yang masih 

basah direndam pada air garam 5% yang bertujuan untuk mencegah 

pencokelatan, menetralkan alkaloid dan mempercepat pelarutan kalsium oksalat. 

Setelah itu, keripik umbi dikeringkan. Pengeringan dilakukan dengan cara dijemur 

± 30 jam atau menggunakan oven pada suhu 70oC selama 16 jam hingga kadar 

air tersisa maksimal 12%. Keripik umbi porang selanjutnya ditepungkan dengan 

menggunakan mesin (Koswara, 2013). Jenis mesin yang umum digunakan untuk 
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penepungan chip porang adalah tipe stamp mill (Faridah et al., 2012), ball mill 

(Mawarni and Widjanarko, 2014) dan disc mill (Sitompul et al., 2018). Proses 

penepungan diawali dengan pengecilan ukuran keripik (chip) menjadi tepung 

dengan menggunakan mesin disc mill yang dilengkapi dengan ayakan berukuran 

tertentu (Sitompul et al., 2018). Keripik porang kering ditekan menggunakan 

lempengan yang bergerigi dan berputar dengan kecepatan tinggi sehingga 

berubah bentuk menjadi tepung (Sumariana et al., 2008). Tepung yang keluar 

kemudian dimasukkan ke dalam mesin penyosoh (polisher) yang dikombinasikan 

dengan hembusan blower (Koswara, 2013). Prinsip kerja dari mesin ini adalah 

tepung yang keluar dari bagian polisher kemudian dilewatkan pada ruangan yang 

menghasilkan udara dengan arah gerak vertikal akibat pusaran blower. Material 

yang memiliki massa dan densitas besar akan jatuh sedangkan material yang 

ringan akan terbawa oleh hembusan udara ke arah atas meninggalkan ruangan 

(Barbosa-Cánovas et al., 2005). Glukomanan yang memiliki berat jenis tinggi dan 

bertekstur lebih keras akan terpisah dari komponen pengotor di permukaannya 

seperti pati, dinding sel, kalsium oksalat dan senyawa lain (Koswara, 2013).  

Tepung porang yang diperoleh dari proses pengecilan ukuran dengan 

menggunakan mesin disebut tepung porang kasar (TPK). Menurut Wang and 

Johnson (2010), TPK mengandung 49-60% glukomanan sebagai karbohidrat 

utama, 10-30% pati, 3-5% gula pereduksi, 2-5% serat, 5-14% protein kasar, 3,4-

5,3% abu dan sedikit sekali lemak dan vitamin. Tepung porang kasar berwarna 

krem dan berbau khas ikan. Menurut Takigami (2009), bau seperti ikan atau amis 

ini disebabkan oleh adanya senyawa amina pada umbi. Tepung porang yang 

belum dimurnikan dengan etanol mengandung senyawa trimetilamin sebesar 490 

ppm dan tersisa 85 ppm pada tepung yang telah dicuci. Karakteristik fisik dan kimia 

tepung disajikan pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Karakteristik TPK dan Tepung Porang Hasil Pencucian 

Parameter Tepung Porang Kasar 
(%)a 

Tepung Hasil 
Pencucian (%)b 

Kadar Air  8,71  12,54 
Kadar Abu  4,47  0,38 

Kadar Protein  2,34  0,78 
Kadar lemak 2,98 0,45 

Kadar Pati  3,09  1,26 
Kadar Glukomanan  43,98  79,187 

Kadar Kalsium Oksalat  22,72  0,073 
Derajat Putih  62,72*  53,19* 

Viskositas  3.312,00**  9.633,33** 
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Keterangan: *tanpa satuan, dimana nilai 98.23 diasumsikan sebagai warna putih 
(standar barium sulfat),  
**dalam cps 

Sumber:   a) (Mawarni and Widjanarko, 2014) 
b) (Faridah and Widjanarko, 2013) 

 

Pemurnian TPK dilakukan untuk meningkatkan kualitas tepung terutama 

pada parameter kadar kalsium oksalat, kadar glukomanan, derajat putih dan 

viskositas. Beberapa metode yang digunakan untuk permunian TPK yakni dengan 

hembusan udara (Widjanarko et al., 2014), enzimatis (Mutia, 2011) dan pencucian 

dengan etanol (Faridah, 2016, Zhao et al., 2010, Kurniawati and Widjanarko, 

2010). Menurut Peiying et al. (2002), terdapat 4 klasifikasi tepung porang yakni  

1. Common konjac fine flour 

Tepung berukuran 0.125 mm-0.335 mm, berasal dari chip yang tidak 

mengandung pati dan pengotor lainnya setelah melewati proses fisik atau berasal 

dari umbi segar yang diproses dengan alkohol yang food grade. 

2. Common konjac particulate flour 

Tepung berukuran ≤ 0.125 mm, berasal dari chip yang tidak mengandung 

pati dan pengotor lainnya setelah melewati proses fisik atau berasal dari umbi 

segar yang diproses dengan alkohol yang food grade. 

3. Purified konjac fine flour 

Tepung yang mengandung glukomanan minimal 85% jika berasal dari umbi 

segar yang telah dicuci dengan alkohol atau berasal dari konjac fine flour yang 

dimurnikan dengan alkohol dimana 90% tepung memiliki ukuran partikel 0.125 

mm-0.335 mm. 

4. Purified konjac fine flour 

Glukomanan minimal 85% jika berasal dari umbi segar yang telah dicuci 

dengan alkohol atau berasal dari konjac fine flour yang dimurnikan dengan alkohol 

dimana 90% tepung memiliki ukuran partikel ≤ 0.125 mm. 

Tepung porang yang telah dimurnikan memiliki penampakan yang berbeda 

dari tepung porang kasar. Penampakan dari tepung porang yang diambil 

menggunakan citra Scanning Electron Microscopy (SEM) juga berbeda. 

Glukomanan dari tepung porang yang telah dimurnikan tampak lebih bersih dan 

memiliki sudut-sudut yang lebih jelas. Penampakan glukomanan pada tepung 

porang dapat dilihat pada Gambar. 2.4. 

 

 



12 
 

   

Gambar 2.4. Hasil Citra SEM perbesaran 200x (a) Glukomanan pada TPK (b) 

Glukomanan pada tepung yang telah dicuci dengan etanol (Takigami, 2009) 

 

Tepung porang digunakan di berbagai negara untuk keperluan bahan 

tambahan makanan, pangan fungsional, farmasi maupun industri lain. Setiap 

negara memiliki peraturan masing-masing untuk penggunaan tepung porang. 

Amerika telah mengakui tepung konjac GRAS (Generally Recognized as Safe) 

melalui FDA (American Food and Drug Administration) pada tahun 1997 (FDA, 

2012) dan telah diizinkan pula oleh CODEX untuk digunakan sebagai pengental, 

pengemulsi, penstabil, pembentuk film dan gelling agent (CODEX, 2018). Tepung 

konjac diizinkan untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan dengan kode 

E425 di Eropa dengan dosis maksimum penggunaan pada produk pangan 

sebesar 10 g/kg (Mortensen et al., 2017). Tiongkok mengizinkan penggunaan 

tepung konjac sesuai peraturan dari Ministry of Health of People’s Republic of 

China yang telah ditetapkan standarnya secara nasional dengan karakteristik 

seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.2.  

 

Tabel 2.2. Standar Tepung Porang Berdasarkan Ministry of Health of People’s 
Republic of China 

Parameter Common konjac flour Purified konjac flour 

Top 
grade 

First 
grade 

Second 
grade 

Top 
grade 

First 
grade 

Viscosity mPa.s 
≥ 

22.000 18.000 14.000 32 000 28 000 

Glukomanan % 
≥ 

70 65 60 90 85 

Sulfur dioksida 
g/kg ≤ 

1,6 
 
 

1,8 2,0 0,3 0,5 

Kadar air % ≤ 11 12 13 10 
Kadar abu % ≤ 4,5 4,5 5 3 

Sumber: (Peiying et al., 2002) 
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2.4 Pencucian dengan Etanol 

 

Pemurnian tepung porang dapat dilakukan melalui beberapa cara, namun 

pencucian kimia dengan pelarut etanol paling sering digunakan (Takigami, 2009). 

Pencucian TPK dengan etanol menggunakan prinsip leaching extraction (padat-

cair) dimana senyawa yang tidak diinginkan dari padatan akan larut dalam etanol 

sebagai pelarut yang selanjutnya dibuang (Ramadhan and Phaza, 2010). 

Ekstraksi dengan pelarut dapat dilakukan karena adanya perbedaan  konsentrasi 

antara satu fase dengan fase lainnya sehingga terjadi perpindahan massa dari 

fase yang memiliki konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Komponen yang 

terperangkap di dalam padatan dan ingin diekstrak akan larut dan bergerak melalui 

pori-pori padatan, berdifusi keluar permukaan partikel padatan menuju ke larutan 

(Yuniwati et al., 2012). Komponen yang diekstrak pada pencucian ini adalah 

kalsium oksalat dan senyawa pengotor lainnya sehingga dapat meningkatkan 

kadar glukomanan, viskositas dan kecerahan tepung.  

Kemampuan etanol untuk larut dalam air atau yang dikenal dengan istilah 

water-miscible diharapkan dapat memurnikan glukomanan dalam TPK karena 

etanol tidak menyebabkan glukomanan larut dan mengembang namun dapat 

melarutkan senyawa-senyawa lain di permukaan glukomanan (Zhao et al., 2010). 

Etanol yang cenderung bersifat non polar dapat mengikat senyawa non polar yang 

lain seperti lemak sedangkan air yang bersifat polar dapat mengikat komponen 

polar (Shadmani et al., 2004). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawati and Widjanarko (2010) pencucian bertingkat dengan etanol 40%, 60% 

dan 80% mampu menghasilkan tepung porang dengan kadar kalsium oksalat 

0,19%; glukomanan 81,72%; viskositas 7.400 c.Ps dan derajat warna putih 49,45 

sedangkan dari hasil penelitian Faridah and Widjanarko (2013) diperoleh hasil 

optimal yaitu dengan waktu pencucian 4 jam 6 menit, kecepatan pengadukan 

443,45 rpm dan rasio pelarut/tepung adalah 8,92 ml/g yang menghasilkan kadar 

glukomanan dan kalsium oksalat berturut-turut 79,19% dan 0,08%.  

Menurut Faridah and Widjanarko (2013), perbedaan konsentrasi yang 

digunakan mempengaruhi ekfektivitas etanol dalam melarutkan senyawa-

senyawa pengotor. Hal ini dikarenakan ikatan antara etanol dan senyawa dalam 

TPK bergantung pada kepolaran etanol yang dipengaruhi oleh konsentrasinya 

dalam larutan. Tingkat polaritas etanol akan berkurang dengan semakin tingginya 

konsentrasi etanol yang digunakan sehingga memungkinkan komponen non-polar 

terlarut. Selain itu, konsentrasi etanol juga mempengaruhi pengembangan 
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glukomanan. Zhao et al. (2010) melaporkan bahwa apabila konsentrasi etanol 

kurang dari 40% butiran glukomanan dapat dengan mudah mengembang dan larut 

membentuk sol. Namun, apabila konsentrasi etanol melebihi 45%, butiran tetap 

terpisah. Hal ini didukung oleh penelitian Chua et al. (2012) yang menerapkan 

metode pemurnian TPK menggunakan etanol konsentrasi 50% yang mampu 

menghasilkan tepung dengan kadar glukomanan 92%.   

Lama pencucian dan rasio pelarut dengan tepung juga mempengaruhi kadar 

kalsium oksalat dan kandungan glukomanan. Waktu pencucian yang kurang 

menyebabkan senyawa-senyawa pengotor belum terlarut sempurna dalam pelarut 

sedangkan waktu pencucian yang melebihi waktu optimal justru dapat 

menyebabkan turunnya kadar glukomanan akibat degradasi menjadi senyawa lain 

(Claver et al., 2010). Rasio tepung dan pelarut juga mempengaruhi hasil ekstraksi 

seperti yang dikemukakan oleh Durling et al. (2007) dimana semakin tinggi rasio 

yang digunakan semakin meningkatkan jumlah senyawa yang terekstrak. 

Penelitian tersebut juga memberikan informasi bahwa metode ekstraksi bertingkat 

(1:6 diulang 3 kali) memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan ekstraksi 

tunggal dengan rasio yang tinggi (1:18). 

   

2.5 Etanol 

Etanol merupakan senyawa organik dengan rumus molekul C2H5OH yang 

memiliki karakteristik berwujud cairan bening pada suhu ruang, mudah menguap, 

mudah terbakar, memiliki bau khas alkohol dan rasa pedas/tajam (Pubchem, 

2019). Berdasarkan bahan bakunya, terdapat 2 macam etanol yakni bioetanol 

yang diproduksi dari fermentasi karbohidrat dan etanol yang disintesis dari minyak 

dan gas bumi. Menurut SNI 06-3565-1994 etanol adalah campuran antara etanol 

dengan air dan zat-zat lain yang diperkenankan, diperoleh dari penyulingan hasil 

fermentasi karbohidrat. Standar mutu etanol di Indonesia diatur dalam SNI 

tersebut yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C2H6O
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Tabel 2.3. Sifat Fisik dan Kimia Etanol Absolut dan Etanol Teknis 

Parameter  Etanol Absolut Etanol Teknis  

Titik beku (0C) -112,3 - 
Titik didih (0C) 78,4 - 
Spesifik graviti 0,7851 - 
Indek bias 1,3633 1,3651 
Densitas pada 200C (gr/ml) 0,730-0,820 - 
Viskositas pada 200C (P) 0,0122 0,0141 
Tegangan permukaan (dyne/cm) 22,3 22,8 
Panas spesifik 0,581 0,618 
Panas evaporasi (kal/gr) 204 - 
Konduktivitas elektrik pada 250C 
(ohm-1/cm) 

1,35 x 10-9 - 

Sumber: (Safitri et al., 2014) 

 

Pelarut lain seperti Pb(Ac)2, H2O2 (Liu et al., 2005), benzena-etanol dan 

kloroform-etanol (Chen et al., 2005) juga dapat digunakan untuk memurnikan 

tepung porang namun etanol lebih sering digunakan karena efisiensi tinggi, tidak 

mempengaruhi warna tepung, bersifat volatil dan tidak bersifat racun bagi tubuh 

(Takigami, 2009). Etanol merupakan pelarut yang penting untuk bidang pangan, 

farmasi, kosmetik, energi dan kimia sebagai bahan baku atau bahan antara.  

Prihandana et al. (2007) mengklasifikasikan mutu etanol menjadi (1) etanol 

berhidrat dan (2) Fuel Grade Ethanol. Etanol berhidrat (kadar etanol 95-96%) 

terdiri dari etanol technical grade (digunakan untuk spiritus, desinfektan, minuman 

dan pelarut), industrial grade dan portable grade. Fuel Grade Ethanol (kadar etanol 

> 99,5%) sering digunakan untuk bahan bakar dan dapat dimurnikan lebih lanjut 

untuk keperluan farmasi dan pelarut di laboratorium analisis.  Hal ini sesuai dengan 

Richana (2009) yang mengklasifikasikan mutu etanol berdasarkan tujuan 

pemanfaatannya yakni Industrial Grade untuk bahan baku industri, pelarut minyak 

wangi, spiritus, pelarut di laboratorium, koloroform dan iodoform di kedokteran); 

Portable Grade digunakan untuk minuman beralkohol; dan Ethanol Grade Fuel 

untuk bahan bakar. Rincian tersebut menunjukkan bahwa etanol teknis 

penggunaannya lebih luas daripada etanol mutu lain. Karakteristik etanol teknis 

dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4. Standar Mutu Alkohol Teknis 

Parameter  Satuan  Prima I Prima II 

Kadar etanol %v/v 96,1 95,0 
Uji barbet Menit, min 20 8 
Minyak fusel mg/l, maks 14 15 
Keasaman (asam 
asetat) 

mg/l, maks 12 30 

Sisa penguapan 
105C 

mg/l, maks 50 50 

Metanol  %v/v 0.1 0.1 
Aldehid  mg/l, maks 4 150 
Logam berat mg/l 0 0 

Sumber: (Richana, 2009) 

 

Etanol merupakan pelarut yang relatif aman untuk tubuh. Meski demikian, 

etanol tidak diizinkan untuk dibuang secara langsung ke lingkungan karena dapat 

mencemari tanah maupun perairan. Etanol sebagai limbah hasil pencucian tepung 

porang yang berwarna coklat dapat diproses lebih lanjut melalui proses distilasi 

untuk menghasilkan etanol kembali (Karyadi, 2019).  
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juli 2019 di beberapa 

laboratorium, yakni:  

 Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

 Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa Proses Pangan dan Hasil 

Pertanian jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 

 Laboratorium Bioteknologi jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

 Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah hotplate stirrer (MS-H-Pro), 

kabinet lampu, shaker waterbath (Memmert), centrifuge (Thermo Scientific 

SL40R), pompa vakum (Rocker), kompor listrik (Maspion), oven listrik (Memmert), 

timbangan analitik (Mettler Toledo), viskometer (NDJ-1), color reader (Minolta), 

spektrofotometer (Labomed inc), vortex, shaker, termometer, magnetic stirer, 

lemari asam, statif dan buret, gelas beker, gelas ukur, pipet ukur, bulb, pipet tetes, 

pipet volume, tabung reaksi, erlenmeyer, labu ukur 250 ml, labu ukur 100 ml, tube 

centrifuge, corong kaca, spatula, kuvet, pengaduk kaca, kertas saring, tisu dan 

aluminium foil.  

 

3.2.2 Bahan 

Bahan baku yang digunakan untuk proses pencucian tepung adalah tepung 

porang (Amorphophallus muelleri Blume) yang didapatkan dari Madiun, Jawa 

Timur dan sudah disosoh sedangkan pelarut yang digunakan adalah etanol mutu 

teknis 50%. Bahan untuk analisis terdiri dari HCl 6 M, metil merah, NH4OH, CaCl2 

5%, H2SO4 20%, H2SO4 3 M, KMnO4 0.05 M, Na2C2O4, asam format p.a, tablet 

 

http://thp.ub.ac.id/id/facility/laboratory/quality-and-food-safety-test/
http://thp.ub.ac.id/id/facility/laboratory/quality-and-food-safety-test/
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NaOH, larutan NaOH 6 M, reagen arsenomolibdat, glukosa, aquades, aquades 

hydrobatt, reagen Nelson A, reagen Nelson B,  yang diperoleh dari Merck. 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui tren penurunan kadar 

oksalat dengan memodifikasi metode pencucian bertingkat Kurniawati and 

Widjanarko (2010). Pada penelitian pendahuluan, rasio tepung-pelarut yang 

digunakan adalah 1:2, 1:4 dan 1:6 dengan waktu pencucian 10 menit, 20 menit 

dan 30 menit sehingga total pencucian adalah 1 jam.  

 

3.3.2 Penelitian Utama 

Penelitian utama menggunakan rancangan tersarang (Nested desisgn) 

dengan 2 faktor. Faktor I adalah rasio tepung-pelarut yang terdiri dari tiga macam 

dan faktor II adalah waktu pencucian terdiri dari tiga level. Pencucian dilakukan 

secara bertingkat pada setiap rasio tepung-pelarut.  

 

Faktor I : Rasio tepung-pelarut yang terdiri dari  

R1 = rasio 1:4 

R2 = rasio 1:6 

R3 = rasio 1:8 

 

Faktor II : Waktu pencucian terdiri dari 3 level yakni pencucian total 1 jam, 2 

jam dan 3 jam. Faktor waktu pencucian tersarang pada faktor rasio tepung-pelarut 

sehingga diperoleh 9 perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali sehinga 

diperoleh 27 satuan percobaan. Perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan  

 Rasio 1:4 (R1) Rasio 1:6 (R2) Rasio 1:8 (R3) 

Waktu 
pencucian 

total 

W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 

R1W1 R1W2 R1W3 R2W1 R2W2 R2W3 R3W1 R3W2 R3W3 

 
Keterangan:  

R1W1 : rasio 1:4 waktu pencucian 1 jam 

R1W2 : rasio 1:4 waktu pencucian 2 jam 
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R1W3 : rasio 1:4 waktu pencucian 3 jam 

R2W1 : rasio 1:6 waktu pencucian 1 jam 

R2W2 : rasio 1:6 waktu pencucian 2 jam 

R2W3 : rasio 1:6 waktu pencucian 3 jam 

R3W1 : rasio 1:8 waktu pencucian 1 jam 

R3W2 : rasio 1:8 waktu pencucian 2 jam 

R3W3 : rasio 1:8 waktu pencucian 3 jam 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4.1 Pencucian Tepung Porang 

 

Mula-mula tepung porang ditimbang sebanyak 30 g untuk masing-masing 

rasio. Tepung porang yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam gelas 

beker 500 mL. Pelarut ditambahkan sesuai dengan rasio tepung-pelarut yakni 120 

mL (1:4), 180 mL (1:6), dan 240 mL (1:8). Tepung kemudian dicuci dengan hotplate 

stirer kecepatan 700 rpm selama 1 jam. Pelarut lalu didekantasi dan tepung yang 

basah ditimbang. Sepertiga massa tepung basah (±10 g tepung kering) diambil 

untuk dikeringkan sedangkan dua per tiga bagian lainnya dimasukkan ke dalam 

gelas beker dan dicuci kembali dengan pelarut baru sesuai dengan rasio masing-

masing selama 1 jam pada 700 rpm. Pelarut kemudian didekantasi lagi dan tepung 

basah ditimbang. Setengah bagian tepung basah (±10 g tepung kering) diambil 

untuk dikeringkan sedangkan setengah bagian lainnya dicuci kembali dengan 

pelarut baru pada rasio, waktu, dan kecepatan yang sama dengan pencucian 

sebelumnya. Tepung hasil pencucian ke-3 (total pencucian 3 jam) kemudian 

dikeringkan. Diagram alir pencucian tepung dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

3.4.2 Analisis Fisik dan Kimia  

 

Analisis fisik dan kimia dilakukan pada bahan baku, tepung hasil perlakuan, 

dan tepung hasil perlakuan terbaik. Tepung yang diberi perlakuan rasio tepung-

pelarut dan waktu pencucian dilakukan analisis kadar kalsium oksalat, kadar 

glukomanan, derajat putih dan viskositas sedangkan tepung porang bahan baku 

dan hasil perlakuan terbaik ditambahkan analisis proksimat lengkap, pH, distribusi 

partikel dan aroma. Metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

 Analisis kadar oksalat modifikasi Iwuoha and Kalu (1995) pada Lampiran 1. 

 Analisis kadar glukomanan modifikasi (Chua et al., 2012) pada Lampiran 2.  
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 Analisis derajat putih (Mawarni and Widjanarko, 2014) pada Lampiran 3.  

 Analisis viskositas modifikasi (Peiying et al., 2002) pada Lampiran 4. 

 Analisis pH pada Lampiran 5. 

 Analisis ukuran partikel pada Lampiran 6. 

 Analisis kadar air (AOAC, 2007) pada Lampiran 7a. 

 Analisis kadar abu (AOAC, 2007) pada Lampiran 7b. 

 Analisis kadar lemak metode soxhlet (AOAC, 2007)  pada Lampiran 7c. 

 Analisis protein metode Kjeldahl (AOAC, 2007) pada Lampiran 7d. 

 Analisis karbohidrat by difference (Winarno, 2008) pada Lampiran 7e. 

 Analisis aroma pada Lampiran 8. 

 

3.5 Pengamatan dan Analisis Data 

 

Parameter yang diamati adalah kadar glukomanan, kadar oksalat, 

viskositas, dan derajat putih pada tepung hasil perlakuan. Uji proksimat, pH, 

distribusi partikel dan aroma dilakukan pada bahan baku dan hasil perlakuan 

terbaik. Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan analisis sidik ragam 

(ANOVA) menggunakan aplikasi Minitab.v17.1.0 pada selang kepercayaan 95%. 

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan pada faktor-faktor yang diteliti 

kemudian dilanjutkan dengan uji lanjut BNT pada taraf 5%. Perlakuan terbaik 

dipilih dengan menggunakan metode Zeleny (2012). 
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3.6 Diagram Alir 

3.6.1 Pencucian Tepung Porang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Pencucian tepung porang 

 

Dimasukkan dalam gelas beker 500 mL 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah umbi porang 

(Amorphophallus muelleri Blume) dalam bentuk tepung yang telah disosoh. Umbi 

diperoleh dari daerah Madiun dalam bentuk keripik. Karakteristik tepung meliputi 

ukuran tepung, warna, aroma, pH, viskositas, kadar oksalat, kadar glukomanan, 

kadar air, lemak, protein, abu dan karbohidrat. Karakteristik bahan baku perlu 

diketahui sebagai pembanding (kontrol) dari tepung hasil perlakuan. Karakteristik 

bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Kimia Bahan Baku 

Parameter Hasil analisis Literatura 

Air (%) 11,15 ± 0,8 9,80 
Abu (%) 4,03 ± 0,25 3,49 

Lemak (%) 0,43 ± 0,09 1,69 
Protein (%) 0,79 ± 0,11 2,70 

Karbohidrat (%) 83,60 ± 1,6 77,31 
Kalsium oksalat (%) 1,04 ± 0,17 2,11 

Glukomanan (%) 71,80 ± 0,26 64,77 
Derajat putih  60,27 ± 0,48* 49,49* 
Viskositas (cPs) 13.316 ± 35 4.800** 

pH 
Aroma 
Distribusi partikel (% lolos) 

ukuran mesh <40 mesh  
ukuran mesh 40-60 mesh 
ukuran mesh 60-80 mesh 
ukuran mesh >80 mesh 

6 ± 0,1 
Normal** 

 
3,60 ± 1,05 

63,66 ± 1,56 
26,86 ± 1,13 
5,88 ± 0,62 

5,89b 
Amisc 

 

Keterangan: 
- *tanpa satuan, dimana nilai 98.23 diasumsikan sebagai warna putih (standar 

barium sulfat) 
- ** hasil uji sensoris dengan melibatkan 50 panelis 
Sumber: a (Widjanarko et al., 2012) 

 b Hananto et al (2015) 
 c  (Peiying et al., 2002) 
  

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa komponen terbesar dari tepung porang 

bahan baku adalah karbohidrat sebesar 83,60± 1,6%, lebih tinggi daripada literatur 

(77,31%). Komponen utama karbohidrat pada tepung porang adalah glukomanan, 

menyusun 71,80 ± 0,26% dari berat bahan baku dengan kadar lebih tinggi 

daripada literatur (64,77%) sedangkan kalsium oksalat, lemak dan protein berturut-

turut (1,04± 0,17%; 0,43± 0,09% dan 0,79± 0,11%) nilainya lebih rendah daripada  
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literatur (2,11%, 1,69%, 2,70%) (Widjanarko et al., 2012). Perbedaan ini 

disebabkan karena tepung porang bahan baku diproses menggunakan metode 

penepungan yang berbeda dengan proses penepungan pada penelitian terdahulu 

sehingga menghasilkan karakteristik kimia tepung yang berbeda pula. Penelitian 

terdahulu menggunakan mesin stamp mill dengan prinsip penumbukan sedangkan 

bahan baku yang digunakan pada penelitian ini ditepungkan dengan mesin disk 

mill. Penepungan dengan disk mill dinilai lebih efektif karena menggunakan 

lempengan yang bergerigi dan berputar dengan kecepatan tinggi (Sumariana et 

al., 2008) sehingga pengotor lebih mudah dipisahkan pada tahap selanjutnya. Nilai 

pH tepung bahan baku yang ditunjukkan oleh Tabel 4.1 adalah 6 ± 0,1; sedikit 

lebih tinggi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hananto et al. (2015) 

yakni pH 5,89.  

Hasil analisis karakteristik fisik antara bahan baku dengan literatur juga 

berbeda. Nilai viskositas bahan baku lebih tinggi (13.316± 354 cPs) daripada 

literatur (4800 cPs) (Widjanarko et al., 2012). Nilai viskositas berbanding lurus 

dengan kadar glukomanan sehingga viskositas yang lebih tinggi pada bahan baku 

telah sesuai dengan tingginya kadar glukomanan. Kadar glukomanan sangat 

mempengaruhi viskositas tepung porang, terkait dengan berat molekul 

glukomanan tersebut (Keithley et al., 2013). Perbedaan viskositas diduga juga 

disebabkan oleh perbedaan kondisi dalam melakukan analisis karena viskositas 

dipengaruhi oleh suhu, pH dan waktu pengadukan (Takigami, 2009). Tepung 

bahan baku memiliki nilai derajat putih 60,27 ± 0,48 dengan menggunakan standar 

barium sulfat yang memiliki nilai derajat putih 98,23. Ukuran tepung pada bahan 

baku berdasarkan Tabel 4.1 juga masih relatif besar. Tepung bahan baku yang 

tidak lolos pada ayakan 40 mesh sebesar 3,6 ± 1,05% sedangkan yang lolos 

ayakan 40 mesh namun tidak lolos ayakan  60 mesh sebesar 63,66 ± 1,56%. 

Tepung yang lolos ayakan 60 mesh namun tidak lolos ayakan 80 mesh sebesar 

26,86 ± 1,13% dan lolos ayakan 80 mesh hanya sebesar 5,88 ± 0,62%.  

Parameter bau amis dianalisis dengan melibatkan 50 panelis yang tidak 

terlatih. Berdasarkan hasil penilaian terhadap intensitas bau amis dengan skala 0-

5 (Lampiran 8), diperoleh nilai rerata bahan baku 0,38. Skala 0 menunjukkan tidak 

ada bau amis (normal), skala 1 (sedikit amis) yaitu apabila terdeteksi bau amis 

pada tepung meskipun sangat lemah, skala 2 (cukup amis) yakni jika tepung 

berbau amis dengan intensitas sedang, skala 3 (amis) apabila  intensitas amis 

cukup kuat dan skala 4 (sangat amis) apabila bau amis sangat kuat. Bau amis 

tepung 0,38 ± 0,57 diartikan mendekati normal sedangkan nilai rerata tepung 

 



24 
 

komersial adalah 2,54 ± 0,86 atau terdeteksi bau amis dengan intensitas antara 

sedang hingga kuat. Analisis ragam (ANOVA) menunjukkan terdapat perbedaan 

nyata (p-value<0,05) antara bahan baku dan produk komersial. Menurut Peiying 

(2002) tepung porang kasar berbau amis. Definisi bau amis pada tepung porang 

adalah bau khas yang mirip bau ikan, berkaitan dengan keberadaan trimetilamin 

(Takigami, 2009).Trimetilamin adalah senyawa amina tersier yang menyebabkan 

bau khas (fishy) pada ikan dan produk perairan yang lain. Trimetilamin terbentuk 

dari proses dekomposisi hewan dan tumbuhan (Pubchem, 2019). Akumulasi 

trimetilamin pada ikan busuk diakibatkan oleh reduksi trimetilamin oksida atau 

oksidasi kolin akibat aktivitas bakteri setelah ikan ditangkap (Seibel and Walsh, 

2002).  Bau pada tepung porang juga bisa disebabkan oleh residu SO2 yang sering 

digunakan untuk memutihkan tepung (Zhao et al., 2010). Senyawa SO2 berbau 

mirip korek api yang terbakar (FAA, 2013). Tepung bahan baku tidak berbau amis 

dikarenakan tidak dilakukan bleaching dengan senyawa yang mengandung sulfur 

atau pun perlakuan alkali yang diduga meningkatkan akumulasi trimetilamin 

(Takigami, 2009).  

Perbedaan karakteristik bahan baku selain dipengaruhi oleh metode 

penepungan juga ditentukan oleh letak geografis (Sumarwoto, 2005). Berdasarkan 

standar internasional tentang kualitas tepung porang yang diterbitkan oleh 

kementerian pertanian Tiongkok, karakteristik bahan baku hasil analisis mendekati 

standar second grade common konjac flour yakni viskositas minimal 14.000 cPs, 

glukomanan minimal 60%, kadar abu maksimal 5,0% dan kadar air maksimal 13% 

(Peiying et al., 2002).  

 

4.2  Kadar Kalsium Oksalat, Kadar Glukomanan, Viskositas dan Derajat 

Putih Tepung Porang Hasil Pencucian 

Tepung porang dicuci menggunakan pelarut etanol konsentrasi 50%  

dengan variasi rasio tepung-pelarut 1:4, 1:6 dan 1:8 selama 1 jam, 2 jam dan 3 

jam sesuai dengan rancangan percobaan. Masing-masing faktor memberikan 

pengaruh yang berbeda-beda terhadap setiap parameter yang diamati, dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Pengaruh Pencucian terhadap Kadar Oksalat, Kadar Glukomanan, 
Viskositas dan Derajat Putih 

Faktor Respon 

Kadar 
kalsium 
oksalat 

Kadar 
glukomanan 

Viskositas Derajat putih 

Rasio tepung-
pelarut 

Signifikan 
Tidak 

signifikan 
Tidak 

signifikan 
Signifikan 

Waktu 
pencucian 

Signifikan 
Tidak 

signifikan 
Signifikan Signifikan 

Keterangan: signifikansi berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) 

 

Berdasarkan Tabel 4.2, faktor rasio tepung-pelarut berpengaruh signifikan 

terhadap kadar kalsium oksalat dan derajat putih tepung porang hasil perlakuan 

namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar glukomanan dan viskositas 

tepung porang. Faktor waktu (tersarang pada rasio tepung-pelarut) berpengaruh 

signifikan terhadap kadar kalsium oksalat, viskositas dan derajat putih tepung 

porang namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar glukomanan. 

4.2.1 Kadar Kalsium Oksalat  

Kalsium oksalat adalah senyawa yang tidak diinginkan pada tepung porang 

dikarenakan sifatnya yang menyebabkan gatal dan iritasi. Kalsium oksalat terdapat 

pada permukaan granula glukomanan yang kasar menyerupai sisik serta terdapat 

di dalam sel manan (Koswara, 2013). Kalsium oksalat menjadi salah satu 

parameter yang diamati untuk mengetahui pengaruh rasio tepung-pelarut dan 

waktu pencucian terhadap karakteristik fisik dan kimia tepung porang. Rerata hasil 

analisis kadar kalsium oksalat dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

 

 

Gambar 4.1 Grafik pengaruh rasio tepung-pelarut dan waktu pencucian terhadap rerata 
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Gambar 4.1 menunjukkan bahwa rerata kadar oksalat terendah sebesar 

0,34% dan tertinggi 0,94%. Tren yang ditunjukkan oleh rasio tepung-pelarut 1:4 

dan 1:6 adalah kadar oksalat rendah pada waktu pencucian 1 jam kemudian naik 

pada waktu pencucian 2 jam dan turun kembali pada waktu pencucian 3 jam. Hal 

ini diduga terjadi karena kalsium oksalat yang terperangkap di dalam struktur 

glukomanan belum terlarut pada etanol yang akan dibuang pada pencucian 1 jam.  

Menurut Koswara (2013), kristal kalsium oksalat terdapat pada permukaan dan di 

dalam sel manan. Luas permukaan pelarut yang kontak dengan glukomanan pada 

pencucian 1 jam dengan rasio 1:4 dan 1:6 belum cukup untuk menjangkau semua 

bagian glukomanan sehingga hanya kalsium oksalat pada permukaan 

glukomanan saja yang terbuang. Selanjutnya, pada pengujian kadar kalsium 

oksalat berdasarkan metode Iwuoha and Kalu (1995), tahap hidrolisis dengan HCl 

6 M (±17,5%) diduga tidak dapat menghidrolisis glukomanan secara sempurna 

(Lampiran 2) sehingga kalsium oksalat masih terperangkap di dalam granula-

granula yang menempel pada kertas saring pada proses filtrasi (Lampiran 10). 

Glukomanan  merupakan rantai karbohidrat dengan jenis ikatan β, cenderung lebih 

sulit dihidrolisis daripada ikatan α. Karbohidrat dengan ikatan α, salah satunya pati, 

menurut Sudarmadji and Haryono (2010) dihidrolisis menggunakan HCl ± 25%.  

Hidrolisis ikatan β pada glukomanan dengan HCl ± 17,5% dinilai kurang efektif 

sehingga hanya terdapat sedikit oksalat pada filtrat yang dititrasi.  

Hasil rerata kadar oksalat pada perlakuan rasio tepung-pelarut 1:4 dan 1:6 

dengan lama waktu pencucian 2 jam berbeda dengan lama waktu pencucian 1 

jam. Kontak antara glukomanan dengan pelarut pada pencucian 2 jam lebih tinggi, 

terlebih digunakan pelarut yang baru sehingga oksalat yang sebelumnya 

terperangkap dalam struktur glukomanan terlepas dalam jumlah yang besar, 

kemudian tersisa sedikit (kadar oksalat menurun) dengan dilakukannya pencucian 

selama 3 jam. Tren rerata kadar oksalat yang ditunjukkan oleh perlakuan rasio 

tepung-pelarut 1:8 berbeda dengan rasio lainnya, yakni semakin menurun dengan 

semakin lamanya waktu pencucian. Pelarut yang semakin banyak memungkinkan 

meningkatnya kontak antara tepung dan pelarut serta memperluas ruang untuk 

terlarutnya kalsium oksalat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawati and Widjanarko (2010) dengan lama pencucian 2, 3 dan 4 jam 

diperoleh hasil bahwa semakin lama waktu pencucian semakin rendah kalsium 

oksalat yang tersisa pada tepung. Waktu kontak yang lama memungkinkan 

semakin banyak kalsium oksalat yang terlepas dan terbawa etanol.  
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Analisis ragam (ANOVA) dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh nyata dari faktor yang diteliti. Hasil dari analisis ragam (ANOVA) 

didapatkan p-value < 0,05 untuk kedua faktor, menunjukkan bahwa rasio tepung-

pelarut dan waktu pencucian (tersarang pada rasio tepung-pelarut) berpengaruh 

nyata terhadap kadar kalsium oksalat (Lampiran 9a). Uji lanjut BNT 5% (α=0,05) 

dilakukan pada faktor rasio tepung-pelarut dan faktor waktu pencucian (tersarang 

pada rasio tepung-pelarut) untuk mengetahui perbedaan level dari masing-masing 

faktor. Hasil uji lanjut dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Lanjut Pengaruh Rasio Tepung-pelarut terhadap Kadar 
Kalisum Oksalat 

Rasio tepung-pelarut Rerata kadar oksalat (%) BNT 5% 

1:4 
1:6 
1:8 

0,73 ± 0,20 a 

0,19 0,73 ± 0,20 a 

0,52 ± 0,16 b 

Keterangan:  
- setiap data merupakan rerata kadar oksalat dalam satu rasio ± standar 

deviasi 
- notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji BNT 5% (α=0,05) 

 

Berdasarkan hasil uji lanjut BNT 5% pada faktor rasio tepung-pelarut dapat 

diketahui bahwa rerata kadar oksalat terendah terdapat pada rasio tepung-pelarut 

1:8 yakni 0,52 ± 0,16% dan berbeda signifikan dengan rerata kadar kalsium oksalat 

pada rasio tepung-pelarut lainnya. Rasio tepung-pelarut 1:6 dan 1:4, keduanya 

tidak berbeda signifikan yang ditandai dengan notasi huruf yang sama. Hal ini 

sesuai dengan penelitian terdahulu, bahwa semakin tinggi rasio tepung-pelarut 

yang digunakan hingga rasio tertentu maka semakin rendah kadar kalsium oksalat 

yang tersisa pada tepung (Widjanarko et al., 2011). Proses yang terjadi pada 

ekstraksi leaching, semakin tinggi rasio semakin besar luas permukaan 

perpindahan massa antara padatan dengan larutan (Bangkit and Sirait, 2012), 

dalam hal ini kalsium oksalat semakin banyak yang berpindah dari tepung ke 

pelarut sehingga yang tersisa pada tepung semakin sedikit.  
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Tabel 4.4 Hasil Uji Lanjut Pengaruh Waktu Pencucian (Rasio Tepung-pelarut ) 
terhadap Rerata Kadar Oksalat  

Rasio Waktu (jam) Rerata kadar oksalat (%) BNT 5% 

1:4 

1 0,70 ± 0,03ab   

2 0,94 ± 0,07b  0,33 

3 0,54 ± 0,30a    

1:6 

1 0,76 ± 0,25ab   

2 0,91 ± 0,22b  0,33 

3 0,51 ± 0,30a   

1:8 

1 0,65 ± 0,10a   

2 0,58 ± 0,07 a  0,33 

3 0,34 ± 0,07 a   

 
Keterangan:  

- setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
- notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji BNT 5% (α=0,05) 

 

Berdasarkan hasil uji lanjut faktor waktu pencucian (tersarang pada rasio 

tepung-pelarut) pada Tabel 4.4, rerata kalsium oksalat terendah terdapat pada 

waktu pencucian 3 jam rasio tepung-pelarut 1:8 yaitu sebesar 0,34 ± 0,07% yang 

tidak berbeda signifikan dengan semua waktu pencucian pada rasio tersebut. 

Rerata kadar oksalat tertinggi terdapat pada perlakuan waktu pencucian 2 jam 

rasio 1:4 yakni sebesar 0,94 ± 0,07% yang berbeda nyata dengan waktu pencucian 

3 jam namun tidak berbeda nyata dengan waktu pencucian 1 jam pada rasio 

tersebut. Rerata kadar kalsium oksalat pada rasio 1:6 waktu pencucian 1 jam tidak 

berbeda nyata dengan waktu pencucian yang lain sedangkan waktu pencucian 2 

jam dan 3 jam saling berbeda nyata. Semakin lama waktu pencucian, semakin 

rendah kadar kalsium oksalat, namun tren yang ditunjukkan bergantung pada 

konsentrasi pelarut yang digunakan serta rasio antara tepung dan pelarut. 

 

4.2.2 Kadar Glukomanan  

Kadar glukomanan dianalisis menggunakan modifikasi metode Chua et al. 

(2012) dan Nelson-somogyi (Sudarmadji dan Haryono, 2010 ). Sampel diukur 

pada panjang gelombang 540 nm, mengacu pada kurva standar glukosa 

(Lampiran 2d) yang memiliki persamaan regresi linear y= 0,0069x + 0,008. Rerata 

kadar glukomanan pada tepung porang yang diberi perlakuan dengan etanol 50% 

dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini.  
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Gambar 4.2 Grafik pengaruh rasio tepung-pelarut dan waktu pencucian terhadap rerata 

kadar glukomanan 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa rerata glukomanan 

tertinggi sebesar 78,69%, terdapat pada perlakuan rasio tepung-pelarut 1:8 

dengan lama waktu pencucian 3 jam sedangkan kadar glukomanan terendah 

terdapat pada rasio tepung-pelarut 1:4 dengan waktu pencucian 1 jam. Semua 

rasio tepung-pelarut menunjukkan tren yang sama yakni semakin lama waktu 

pencucian maka semakin tinggi kadar glukomanan yang dihasilkan. Glukomanan 

merupakan komponen utama tepung porang, yang berupa granula berbentuk oval 

bila diamati di bawah mikroskop. Pengotor seperti kalsium oksalat, pati, protein 

dan senyawa lain menempel pada permukaan granula. Pencucian dengan etanol 

dapat melarutkan pengotor-pengotor yang terdapat pada permukaan glukomanan 

ataupun yang terjebak pada struktur glukomanan sehingga tampak lebih bersih 

(Takigami, 2009). Hilangnya komponen pengotor juga menyebabkan peningkatan 

persentase glukomanan pada tepung porang.  

Hasil dari analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa faktor rasio tepung-

pelarut dan waktu pencucian (tersarang pada rasio tepung-pelarut) tidak 

berpengaruh nyata (α =0,05) terhadap kadar glukomanan (Lampiran 9b). Tidak 

perlu dilakukan uji lanjut pada parameter kadar glukomanan. Menurut (Claver et 

al., 2010), semakin lama waktu pencucian semakin banyak komponen yang 

terlarut sehingga kadar glukomanan meningkat, namun jika pencucian berlebihan 

glukomanan justru terdegradasi menjadi senyawa lain. Kadar glukomanan pada 
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penelitian ini tidak terjadi penurunan dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa 

pencucian total 3 jam tidak melebihi waktu optimal. 

Glukomanan dalam umbi porang terletak pada jaringan parenkim di dalam 

idioblast. Idioblast merupakan sel yang berukuran lebih besar daripada sel asli,  

berbentuk oval, dan sedikit mengandung pati. Sel idioblast tersebut dikelilingi oleh 

pati, lemak, protein, dan abu. Proses pemurnian tepung porang bertujuan untuk 

menghilangkan komponen-komponen lain di sekeliling sel idioblast tersebut, baik 

pemurnian secara kering maupun basah (Zhao et.al, 2010). Menurut Yanuriati et 

al. (2017), pencucian tepung porang dengan menggunakan etanol 50% 

menghasilkan kemurnian glukomanan yang semakin tinggi dengan semakin 

banyaknya tingkat pencucian, namun yield yang dihasilkan mengalami penurunan 

akibat semakin banyaknya granula yang terbawa dengan pelarut. Chua et.al 

(2012) menemukan bahwa pemurnian glukomanan akan lebih efektif jika pada 

tahap akhir diberikan etanol dengan konsentrasi tinggi untuk menggumpalkan 

kembali glukomanan yang mungkin terlarut dalam pelarut.  

Tepung porang yang mengandung glukomanan tinggi dapat diaplikasikan 

pada berbagai industri. Glukomanan dapat dimanfaatkan sebagai gelling agent, 

stabilizer, thickener, dan pembentuk suspensi pada industri makanan. Tepung 

porang juga digunakan di bidang nutrisi dan kesehatan, antara lain sebagai binder 

pada tablet dan kapsul, sebagai matriks dalam drug delivery, bahan prebiotik, 

bahan anti konstipasi serta digunakan pada terapi diabetes dan kolesterol (Parry, 

2010; Zhang et.al, 2005). 

 

4.2.3 Viskositas  

Viskositas berkaitan erat dengan kadar glukomanan. Viskositas diukur 

dengan alat viskometer pada kecepatan 12 rpm, spindle No. 4, dan suhu 30 ͦ C. 

Rerata viskositas tepung porang hasil perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Grafik pengaruh rasio tepung-pelarut dan waktu pencucian terhadap rerata 

viskositas 

 

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa viskositas semakin 

meningkat seiring meningkatnya waktu pencucian pada setiap rasio tepung-

pelarut. Viskositas tertinggi diperoleh dari perlakuan rasio tepung-pelarut 1:8 

dengan waktu pencucian 3 jam yakni sebesar 19.013 cPs sedangkan viskositas 

terendah pada perlakuan rasio tepung-pelarut 1:4 waktu pencucian 1 jam yakni 

sebesar 12.808 cPs. Peningkatan nilai viskositas ini disebabkan karena 

peningkatan kadar glukomanan dalam tepung. Kadar glukomanan yang semakin 

tinggi meningkatkan viskositas tepung porang karena glukomanan memiliki berat 

molekul yang dapat mencapai 1.000.000 dalton (Keithley et al., 2013). Menurut 

Igoe (2011) larutan tepung konjac 1% dapat menghasilkan viskositas sebesar 

20.000-40.000 cPs pada suhu 300C. Waktu pengadukan, suhu, pH dan 

keberadaan senyawa lain juga dapat mempengaruhi viskositas tepung 

(Akesowan, 2002).  

Hasil analisis ragam (ANOVA) pada Lampiran 9c menunjukkan bahwa 

faktor rasio tepung-pelarut tidak berpengaruh nyata terhadap rerata viskositas 

tepung porang sedangkan faktor waktu pencucian (tersarang pada faktor rasio) 

berpengaruh nyata terhadap rerata viskositas tepung porang. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut, dilakukan uji lanjut BNT 5% pada faktor waktu pencucian untuk 

mengetahui level masing-masing perlakuan. Hasil uji lanjut dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Lanjut Pengaruh Waktu Pencucian (Rasio Tepung-pelarut) 
terhadap Rerata Viskositas  

Rasio Waktu (jam) Rerata viskositas (cPs) BNT 5% 

1:4 

1 12.808 ± 3.963a   

2 16.597 ± 3.336ab  4.120 

3 18.631 ± 2.256b    

1:6 

1 12.911 ± 2.329 a   

2 16.527 ± 882ab  4.120 

3 18.728 ± 933b   

1:8 

1 14.236 ± 2.779 a   

2 16.958 ± 1.667 ab  4.120 

3 19.013 ± 1.554b   

Keterangan:  
- setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
- notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji BNT 5% (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa rerata viskositas terendah 

terdapat pada rasio 1:4 waktu pencucian 1 jam yakni 12.808 ± 3.963 cPs  berbeda 

nyata dengan waktu pencucian 3 jam namun tidak berbeda nyata dengan waktu 

pencucian 2 jam pada rasio tersebut. Rerata viskositas tertinggi pada rasio tepung-

pelarut 1:8 waktu pencucian 3 jam yakni 19.013 ± 1.554 cPs, berbeda nyata 

dengan waktu pencucian 1 jam namun tidak berbeda nyata dengan waktu 

pencucian 2 jam pada rasio tersebut. Tren nilai viskositas pada semua rasio sama 

yakni pencucian tepung selama 1 jam tidak berbeda nyata dengan pencucian 2 

jam namun berbeda nyata dengan pencucian 3 jam sedangkan pencucian 2 jam 

dan 3 jam juga tidak saling berbeda nyata. Menurut Yanuriati et.al (2017), 

viskositas tepung porang dipengaruhi oleh kemurnian tepung, semakin banyak 

pengotor maka viskositas tepung akan berkurang karena pengotor menghambat 

kelarutan glukomanan pada air. Viskositas tepung porang juga dipengaruhi oleh 

pengeringan. Suhu yang terlalu tinggi pada proses pengeringan menurunkan 

viskositas tepung. 

 

4.2.4 Derajat Putih  

Tepung porang kasar berwarna coklat kusam sehingga perubahan warna 

tepung akibat pencucian perlu diamati. Derajat putih diukur dengan menggunakan 

alat color reader dengan memodifikasi metode Mawarni and Widjanarko (2014), 

semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin cerah atau mendekati nilai 
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putih standar barium sulfat (98,23). Nilai derajat putih diperoleh dengan 

menghitung nilai L, a, dan b yang ditunjukkan pada layar color reader 

menggunakan rumus yang tercantum dalam Lampiran 3. Penampakan tepung 

bahan baku dengan nilai derajat putih 60,27; tepung hasil perlakuan rasio 1:8 

waktu pencucian 3 jam dengan nilai derajat putih 65,02 dan barium sulfat yang 

memiliki nilai derajat putih 98,23 dapat dilihat pada Lampiran 10.  

 

 

 

Gambar 4.4 Grafik pengaruh rasio tepung-pelarut dan waktu pencucian terhadap rerata 

derajat putih 

 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai derajat putih atau 

semakin tinggi kolom pada diagram batang maka semakin cerah tepung yang 

dihasilkan, sesuai dengan standar barium sulfat yang berwarna putih dan memiliki 

nilai 98,23 berdasarkan metode Mawarni and Widjanarko (2014). Rerata derajat 

putih terendah terdapat pada perlakuan rasio tepung-pelarut 1:4 waktu pencucian 

1 jam yakni 60,47 sedangkan yang tertinggi pada perlakuan rasio tepung-pelarut 

1:8 dengan waktu pencucian 3 jam yakni 65,02. Gambar 4.4 juga menunjukkan 

bahwa semua rasio memiliki tren yang sama, yakni semakin lama waktu pencucian 

dengan etanol semakin cerah atau putih tepung yang dihasilkan. Menurut Arinta 

(2017), warna tepung sangat dipengaruhi oleh pigmen tepung itu sendiri serta 

dipengaruhi oleh kadar abu. Berdasarkan penelitian Ohtakara (1972) diketahui 

bahwa umbi porang yang diiris mengalami reaksi browning enzimatis akibat 

keberadaan enzim polifenol oksidase. Jaringan umbi mengalami kontak dengan 

oksigen dan memicu kerja enzim sehingga senyawa polifenol teroksidasi 
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membentuk warna coklat. Berubahnya senyawa fenol menjadi kuinon akibat 

oksidasi menyebabkan tepung menjadi gelap (Kumalaningsih et al., 2012). Warna 

coklat pada tepung porang diduga juga disebabkan oleh reaksi Maillard antara 

karbohidrat dengan protein (Borompichaichartkul and Hongkulasap, 2007). 

Tingkat pencucian yang semakin tinggi menurunkan kandungan gula bebas dan 

protein pada tepung sehingga pada saat pengeringan kemungkinan terjadi reaksi 

Maillard lebih kecil dan tepung lebih putih.  

Hasil dari ANOVA (Analysis of variance) pada Lampiran 9d menunjukkan 

bahwa faktor rasio tepung-pelarut dan waktu pencucian (tersarang pada rasio 

tepung-pelarut) berpengaruh signifikan terhadap derajat warna putih tepung 

porang yang ditunjukkan dengan nilai p-value < 0,05. Uji lanjut BNT 5% dilakukan 

pada faktor rasio tepung-pelarut (Tabel 4.6) dan faktor waktu pencucian (tersarang 

pada faktor rasio tepung-pelarut) (Tabel 4.7) untuk mengetahui level masing-

masing. 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Lanjut Pengaruh Rasio Tepung-pelarut terhadap Derajat 
Warna Putih 

Rasio Rerata derajat putih* BNT 5% 

1:4 
1:6 
1:8 

61,80 ± 1,25 a 

1,18 62,21 ± 1,13 a 

63,95 ± 1,34 b 

Keterangan:  
- *tanpa satuan, dimana nilai 98.23 diasumsikan sebagai warna putih 

(standar barium sulfat) 
- setiap data merupakan rerata kadar oksalat dalam satu rasio ± standar 

deviasi 
- notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji BNT 5% (α=0,05) 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rerata derajat putih meningkat seiring 

meningkatnya rasio tepung-pelarut yang digunakan, tampak dari nilai derajat putih 

yang semakin tinggi. Tepung yang dicuci dengan rasio 1:8 (63,95 ± 1,34) lebih 

cerah daripada tepung hasil pencucian rasio 1:6 (62,21 ± 1,13) lebih cerah 

daripada tepung hasil pencucian rasio 1:4 (61,80 ± 1,25). Berdasarkan metode 

Mawarni and Widjanarko (2014), derajat putih meningkat ditunjukkan dengan 

meningkatnya nilai hasil pengujian dengan menggunakan serbuk barium sulfat 

sebagai standar yang memiliki nilai 98,23 dan berwarna putih. Perlakuan rasio 

tepung-pelarut 1:8 berbeda signifikan dengan rasio lainnya yang ditunjukkan 

dengan notasi huruf yang berbeda sedangkan rasio tepung-pelarut 1:4 dan 1:6 
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tidak berbeda signifikan satu sama lain. Nilai derajat putih tertinggi terdapat pada 

rasio tepung-pelarut 1:8 sedangkan yang terendah pada rasio tepung pelarut 1:4. 

Hal ini telah sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa semakin tinggi jumlah 

pelarut semakin banyak jumlah pengotor yang terambil (Zhang et al., 2009) 

sehingga warna tepung lebih cerah. 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Lanjut Pengaruh Waktu Pencucian (Rasio Tepung-pelarut) 
terhadap Rerata Derajat Warna Putih  

Rasio Waktu (jam) Rerata derajat putih* BNT 5% 

1:4 

1 60,47 ± 1.78a  

2 62,01 ± 1,25ab 2,05 

3 62,93 ± 1,44b  

1:6 

1 60,99 ± 1,63a  

2 62,40 ± 1,33ab 2,05 

3 63,24 ± 1,10b   

1:8 

1 62,45 ± 0,50a  

2 64,37 ± 0,25ab 2,05 

3 65,02 ± 0,35 b   

Keterangan:  
- *tanpa satuan, dimana nilai 98.23 diasumsikan sebagai warna putih 

(standar barium sulfat) 
- setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
- notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji BNT 5% (α=0,05) 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa rerata derajat putih meningkat seiring 

meningkatnya waktu pencucian pada masing-masing rasio tepung-pelarut, tampak 

dari nilai yang semakin tinggi. Pencucian dengan rasio tepung-pelarut 1:4, hasil 

pencucian 3 jam (62,93 ± 1,44) lebih cerah daripada pencucian 2 jam (62,01 ± 

1,25) lebih cerah daripada pencucian 1 jam (60,47 ± 1.78), demikian pula pada 

rasio yang lain. Berdasarkan metode Mawarni and Widjanarko (2014), derajat 

putih meningkat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai hasil pengujian dengan 

menggunakan barium sulfat sebagai standar yang memiliki nilai 98,23 dan 

berwarna putih. Rerata derajat warna putih terendah terdapat pada perlakuan rasio 

tepung-pelarut 1:4 waktu pencucian 1 jam yang nilainya tidak berbeda signifikan 

dengan waktu pencucian 2 jam namun berbeda signifikan dengan lama pencucian 

3 jam pada rasio tersebut. Nilai derajat putih tertinggi pada rasio tepung-pelarut 

1:8 dicuci selama 3 jam yang berbeda nyata dengan waktu pencucian 1 jam namun 
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tidak berbeda nyata dengan waktu pencucian 2 jam pada rasio tersebut. Nilai 

rerata derajat putih pada perlakuan rasio tepung-pelarut 1:6 memiliki tren yang 

sama dengan rasio lain, yaitu waktu pencucian 1 jam tidak berbeda signifikan 

dengan waktu pencucian 2 jam namun berbeda signifikan dengan waktu 

pencucian 3 jam sedangkan waktu pencucian 2 jam dan 3 jam tidak saling berbeda 

signifikan satu sama lain. Menurut Claver et al. (2010), waktu pencucian yang 

kurang menyebabkan senyawa pengotor tidak terlarut sempurna, sehingga 

mempengaruhi warna tepung porang akhir. 

 

4.3 Karakteristik Tepung Hasil Perlakuan Terbaik 

Hasil perlakuan terbaik diperoleh dengan metode Zeleny (2012), yakni 

perlakuan yang menghasilkan nilai L1, L2 dan L∞ terkecil. Berdasarkan metode 

tersebut, diperoleh perlakuan terbaik yakni pada pencucian menggunakan rasio 

tepung-pelarut 1:8 dengan waktu pencucian 3 jam (Lampiran 10). Pencucian 

dengan rasio tepung-pelarut 1:8 selama 3 jam menghasilkan karakteristik tepung 

antara lain kadar kalsium oksalat terendah, kadar glukomanan tertinggi, derajat 

warna putih tertinggi dan viskositas tertinggi. Karakteristik dari tepung yang 

dihasilkan dari perlakuan terbaik dan perbandingannya dengan bahan baku dan 

literatur dapat dilihat pada Tabel 4.8.  

 

Tabel 4.8 Perbandingan Karakteristik Fisik dan Kimia Tepung Porang Perlakuan 
Terbaik, Bahan Baku, dan Literatur 

Parameter Perlakuan 
terbaik 

Bahan baku Literatura  

Air (%) 8,34 ± 0,3 11,15 ± 0,8 10.02  
Abu (%) 0,24 ± 0,06 4,03 ± 0,25 0,18 

Lemak (%) 0,19 ± 0,03 0,43 ± 0,09 0,88 
Protein (%) 0,29 ± 0,04 0,79 ± 0,11 0,61 

Karbohidrat (%) 90,94 ± 1,18 83,60 ± 1,6 79,69 
Kalsium oksalat (%) 0,34 ± 0,07 1,04 ± 0,17 0,89 

Glukomanan (%) 78,69 ± 8,04 71,80 ± 0,26 78,23 
Derajat putih  65,02 ± 0,35* 60,27 ± 0,48* 69,65* 
Viskositas (cPs) 19.013 ± 1.554  13.316 ± 354 25.410 

pH 
Aroma 
Distribusi partikel (% lolos):  
ukuran ayakan <40 mesh 
ukuran ayakan 40-60 mesh 
ukuran ayakan 60-80 mesh 
ukuran ayakan >80 mesh 

6 ± 0,2 
Normal** 

 
17,18 ± 1,47 
58,73 ± 1,27 
19,60 ± 0,18 
4,49 ± 0,24 

6 ± 0,1 
Normal** 

 
3.60 ± 1.05 
63.66 ± 1.56 
26.86 ± 1.13 
5.88 ± 0.62 

5,89b 
Agak 
amisc 

 
 
- 
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Keterangan: 
- dimana nilai 98.23 diasumsikan sebagai warna putih (standar barium sulfat) 
- ** hasil uji sensoris dengan melibatkan 50 panelis 
Sumber:   a(Mawarni and Widjanarko, 2014) 

    b Hananto et al (2015) 
    c  (Peiying et al., 2002) 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa komponen terbesar dari 

tepung perlakuan terbaik adalah karbohidrat sebesar 90,94% yang nilainya lebih 

tinggi daripada bahan baku 83,60% dan literatur (79,69%). Komponen utama 

karbohidrat tersebut adalah glukomanan, menyusun 78,69% dari tepung, lebih 

tinggi pada kadar glukomanan bahan baku (71,80%) serta literatur (78,23%) 

sedangkan kadar kalsium oksalat, lemak, abu dan protein lebih rendah (berturut-

turut 0,34%, 0,19%, 0,24%, dan 0,29%) daripada bahan baku (1,04%, 0,43%, 

4,03% dan 0,79%) serta lebih rendah pula daripada literatur (0,89%, 0,88%, 0,18% 

dan 0,61%) (Mawarni and Widjanarko, 2014). Perbedaan karakteristik kimia antara 

perlakuan terbaik dengan bahan baku dikarenakan terlarutnya zat-zat selain 

glukomanan pada pelarut etanol sehingga kadar glukomanan meningkat 

sedangkan senyawa-senyawa lain menurun (Faridah and Widjanarko, 2013). 

Perbedaan hasil analisis antara perlakuan terbaik dengan penelitian terdahulu 

disebabkan karena perbedaan metode penepungan yang digunakan yakni ball mill 

pada penelitian terdahulu (Mawarni and Widjanarko, 2015) dan disk mill pada 

penelitian ini.  

Karakteristik fisik antara bahan baku, perlakuan terbaik dan penelitian 

terdahulu juga menunjukkan hasil yang berbeda. Nilai viskositas hasil analisis 

perlakuan terbaik lebih tinggi (19.013±1554 cPs) daripada bahan baku (13.316 ± 

354 cPs) namun lebih rendah daripada literatur (25.410 cPs) (Mawarni and 

Widjanarko, 2014). Nilai viskositas berbanding lurus dengan kadar glukomanan 

sehingga viskositas tepung hasil perlakuan terbaik lebih tinggi daripada viskositas 

bahan baku karena kadar glukomanan perlakuan terbaik juga lebih tinggi. Menurut 

Keithley et al. (2013), semakin tinggi kadar glukomanan semakin tinggi nilai 

viskositas yang dihasilkan. Nilai viskositas pada perlakuan terbaik lebih rendah 

daripada literatur meskipun kadar glukomanan hampir sama, hal ini diduga karena 

perbedaan kondisi dalam melakukan analisis yakni suhu sampel, pH dan waktu 

pengadukan (Takigami, 2009). Nilai pH yang diperoleh dari analisis bahan baku 

dan perlakuan terbaik berturut-turut adalah 6±0,1 dan 6±0,2, menunjukkan bahwa 

tidak terjadi penurunan pH akibat pencucian. Nilai pH tepung porang bahan baku 
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dan hasil perlakuan terbaik sedikit lebih tinggi dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Hananto et.al (2015) yakni pH 5,89. 

Berdasarkan analisis distribusi partikel dengan menggunakan ayakan, 

ukuran tepung hasil perlakuan terbaik sedikit lebih besar daripada bahan baku. 

Tepung hasil perlakuan terbaik yang tidak lolos pada ayakan 40 mesh sebesar 

17,18 ± 1,47% sedangkan yang lolos ayakan 40 mesh namun tidak lolos ayakan  

60 mesh sebesar 58,73 ± 1,27%. Tepung yang lolos ayakan 60 mesh namun tidak 

lolos ayakan 80 mesh sebesar 19,60 ± 0,18% dan lolos ayakan 80 mesh hanya 

sebesar 4,49 ± 0,24. Tepung bahan baku yang tidak lolos pada ayakan 40 mesh 

sebesar 3,6 ± 1,05% sedangkan yang lolos ayakan 40 mesh namun tidak lolos 

ayakan  60 mesh sebesar 63,66 ± 1,56%. Tepung yang lolos ayakan 60 mesh 

namun tidak lolos ayakan 80 mesh sebesar 26,86 ± 1,13% dan lolos ayakan 80 

mesh hanya sebesar 5,88 ± 0,62%. Perbedaan ini disebabkan karena tepung hasil 

pencucian dengan etanol 50% mengalami penggumpalan sehingga meningkatkan 

jumlah partikel yang tidak lolos ayakan 40 mesh, serta tepung yang berukuran 

sangat halus sebagian ada yang terbuang saat dekantasi pelarut.  

Parameter bau amis dianalisis dengan melibatkan 50 panelis yang tidak 

terlatih. Berdasarkan hasil penilaian terhadap intensitas bau amis dengan skala 0-

5 (Lampiran 8), diperoleh nilai rerata tepung perlakuan terbaik adalah 0,22 ± 0,46. 

Skala 0 menunjukkan tidak ada bau amis (normal), skala 1 (sedikit amis) apabila 

terdeteksi bau amis pada tepung meskipun sangat lemah, skala 2 (cukup amis) 

jika tepung berbau amis dengan intensitas sedang, skala 3 (amis) jika intensitas 

amis cukup kuat dan skala 4 (sangat amis) apabila bau amis sangat kuat. Bau 

amis tepung perlakuan terbaik 0,22 diartikan mendekati normal. Nilai rerata tepung 

perlakuan terbaik lebih rendah daripada bahan baku (0,38 ± 0,57) dan tepung 

komersial (2,54 ± 0,86) yang terdeteksi bau amis dengan intensitas antara sedang 

hingga kuat. Analisis ragam (ANOVA) menunjukkan terdapat perbedaan nyata (p-

value<0,05) antara tepung hasil perlakuan terbaik dengan produk komersial 

namun tidak berbeda nyata dengan bahan baku. Menurut Peiying (2002), tepung 

porang yang telah dimurnikan berbau sedikit amis. Definisi bau amis pada tepung 

porang adalah bau khas yang mirip bau ikan, berkaitan dengan keberadaan 

trimetilamin (Takigami, 2009). Trimetilamin adalah senyawa amina tersier yang 

menyebabkan bau khas (fishy) pada ikan dan produk perairan yang lain. 

Trimetilamin terbentuk dari proses dekomposisi hewan dan tumbuhan (Pubchem, 

2019). Akumulasi trimetilamin pada ikan busuk diakibatkan oleh reduksi 

trimetilamin oksida atau oksidasi kolin akibat aktivitas bakteri setelah ikan 

 



39 
 

ditangkap (Seibel and Walsh, 2002).  Bau pada tepung porang juga bisa 

disebabkan oleh residu SO2 yang sering digunakan untuk memutihkan tepung 

(Zhao et al., 2010). Senyawa SO2 berbau mirip korek api yang terbakar (FAA, 

2013). Tepung bahan baku dan hasil perlakuan terbaik tidak berbau amis 

dikarenakan tidak dilakukan bleaching dengan senyawa yang mengandung sulfur 

atau pun perlakuan alkali yang diduga meningkatkan akumulasi trimetilamin. Nilai 

intensitas bau amis yang diberikan panelis pada tepung hasil perlakuan terbaik 

lebih rendah daripada bahan baku telah sesuai dengan literatur dikarenakan etanol 

dapat menurunkan kandungan trimetilamin (Takigami, 2009). 

Berdasarkan standar internasional tentang kualitas tepung porang yang 

diterbitkan oleh kementerian pertanian Tiongkok, karakteristik tepung hasil 

perlakuan terbaik belum memenuhi standar purified konjac fine flour yakni 90% 

partikel berukuran antara 0,125-0,355 mm, viskositas minimal 28.000 cPs, 

glukomanan minimal 85% meskipun kadar abu kurang dari 3% dan kadar air 

kurang dari 10% (Peiying et al., 2002). 
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BAB V PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa rasio tepung-pelarut 

berpengaruh signifikan (p-value<0,05) pada rerata kadar oksalat dan derajat putih 

tepung porang namun tidak berpengaruh signifikan pada kadar glukomanan dan 

viskositas tepung. Waktu pencucian (tersarang pada rasio tepung-pelarut) 

berpengaruh signifikan (p-value<0,05) terhadap kadar oksalat, derajat putih dan 

viskositas tepung namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar 

glukomanan. Rerata terendah kadar kalsium oksalat sebesar 0,34±0,07% terdapat 

pada perlakuan rasio tepung-pelarut 1:8 dengan waktu pencucian 3 jam dan rerata 

tertinggi pada rasio tepung-pelarut 1:4 dengan waktu pencucian 2 jam yakni 

sebesar 0,94±0,07%. Kadar glukomanan, viskositas dan derajat putih tertinggi 

dihasilkan pada perlakuan rasio tepung-pelarut 1:8 dengan waktu pencucian 3 jam 

yang berturut-turut sebesar 78,69±8,04%; 19.013±1554 cPs dan 60,47±1.78* 

sedangkan yang terendah pada perlakuan rasio tepung-pelarut 1:4 dengan waktu 

pencucian 1 jam yakni berturut-turut sebesar 71,63±3,13%, 12.808±3963 cPs, dan 

65,02±0,35*. 

Perlakuan terbaik dengan metode Zeleny didapatkan pada rasio tepung-

pelarut 1:8 waktu pencucian 3 jam. Karakteristik tepung yang dihasilkan adalah 

sebagai berikut: kadar glukomanan 78,69±8,04%; kadar oksalat 0,34±0,07%; 

viskositas 19.013±1554 cPs dan derajat putih 65,02±0,35*. Kadar air, kadar abu, 

kadar lemak, dan kadar protein lebih rendah dibandingkan bahan baku. 

Karbohidrat total lebih tinggi daripada bahan baku, ukuran tepung sedikit lebih 

besar, nilai pH setara dan aroma normal. Karakteristik tepung bahan baku antara 

lain kadar glukomanan 71,80±0,26%; kadar oksalat 1,04±0,17%; viskositas 

13.316±354 cPs; dan derajat putih 60,27±0,48 (warna menggunakan standar 

derajat putih barium sulfat yang bernilai 98,23). 

 

5.2 Saran 

 Perlu dilakukan pengamatan secara mikroskopis untuk mengetahui bagaimana 

perubahan struktur granula tepung antara sebelum dan sesudah perlakuan.  

 Perlu dilakukan analisis trimetilamin dengan Gas chromatography 
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