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RINGKASAN 

 

 
       Tepung porang adalah produk olahan dari tanaman Porang (Amorphophallus 

oncophyllus). Porang mengandung polisakarida yang cukup tinggi berupa glukomanan (15 
- 65%). Glukomanan merupakan serat pangan larut air yang bersifat hidrokoloid kuat 
sehingga berpotensi tinggi untuk dikembangkan pada bidang industri maupun bidang 
kesehatan. Tepung porang dapat digunakan sebagai agen pembuat gel, pengental, 
pembentuk film, pembuat emulsi, dan stabilisator. Tepung porang di Indonesia cenderung 
berwarna kecoklatan gelap sedangkan kriteria mutu tepung porang yang baik adalah 
berwarna putih. 
      H2O2 merupakan oksidator kuat yang dapat digunakan untuk memperbaiki warna 
tepung porang. Keunggulan H2O2 dibandingkan dengan bleaching agents yang lain adalah 
sifatnya yang ramah lingkungan karena dapat terurai menjadi air dan oksigen. Penambahan 
H2O2 dilakukan saat pencucian dengan etanol bertingkat metode ultrasonik. Pencucian 
dengan etanol akan membersihkan komponen-komponen pengotor yang menyelimuti 
granula glukomanan berdasarkan tingkat polaritas etanol dengan konsentrasi yang berbeda. 
Salah satu metode pencucian etanol dengan menggunakan gelombang ultrasonik yaitu 
gelombang akustik dengan frekuensi lebih besar dari 16-20 kHz yang dapat mempercepat 
proses pencucian etanol bertingkat pada  tepung porang.  
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh konsentrasi hidrogen 
peroksida yang berbeda pada pencucian etanol bertingkat metode ultrasonik terhadap sifat 
fisik dan kimia tepung porang. 
       Penelitian ini disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)  
dengan satu faktor yang terdiri dari enam level dengan 3 kali ulangan. Faktor tersebut 
adalah konsentrasi H2O2 0,5%; 1 %; 1,5 %; 2 %; 2,5 %, dan 3 %. Data yang diperoleh 
dianalisa dengan metode analisa ragam (ANOVA) dilanjutkan uji BNT (Beda Nyata 
Terkecil) 1% atau 5%. Perlakuan terbaik dengan metode Indeks Efektifitas (De Garmo).  
      Hasil perlakuan terbaik diperoleh dari konsentrasi H2O2 0,5%. Karakteristik tepung 
porang terbaik adalah sebagai berikut: rendemen 93,27%, residu hidrogen peroksida 138,63 
ppm, derajat warna putih 50,87, kadar glukomanan 84,44%, kadar kalsium oksalat 0,68 %, 
viskositas 9833,33 c.Ps dan kadar air 13,61%.  
  

 
Kata kunci : Tepung porang, pencucian etanol bertingkat, ultrasonik, hidrogen peroksida 
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SUMMARY 

 
Porang flour is simple dry product which it produced from Amorphophallus 

oncophyllus species.  Porang tuber (Amorphophallus oncophyllus contains high 
hydrocolloids called glucomannan. ( 15-65%). The applications of glucomannan is as 
thickener, film former and stabilizer. The main problem in the development of porang flour 
in Indonesia have crem to brown colored.  

Porang flour have crem to brown colored, this make konjac flour is not accepted as 
qualified porang flour.  Hydrogen peroxide use as bleaching agent to make porang flour 
with brighter color. The advantages of hydrogen peroxide are strong oxidizier and 
decomposes into water and oxygen.  Hydrogen peroxide is given in multiple ethanol 
washing ultrasound method. The principal porang flour using multiple ethanol is to sanitize 
the polluter components which cover granula glucomannan based on the ethanol polarity 
degrees with different concentrations. The ultrasound method is used in this research since 
it is expected to quicken the washery process of multiple ethanol in porang flour. 

The purpose of this research is to know the best concentration of hydrogen peroxide 
to get brighter color of porang flour. 

This research is arranged by using Complete Random Design with 1 factor, the factor 
is contentration of hydrogen peroxide which is consist of 6 levels. The levels are 0.5%, 1%, 
1.5%, 2%, 2.5%, and 3% of hydrogen peroxide. The data was analyzed by ANOVA, if the 
data shows sinifically difference then it continued by BNT 5% or 1%. The best treatment 
was choosen by De Garmo method. 

The best treatment was porang flour with 0.5% of hydrogen peroxide which has 
138.63 ppm residues of hydrogen peroxide,  50.87 whiteness value, 84.44% glucomannan 
content, 0.68%  oxalate content, and 9833.33 c.Ps viscosity. 

 
 

Key words : porang flour, multiple ethanol washing, ultrasound,  hydrogen peroxide  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Porang (Amorphophallus oncophyllus) termasuk tanaman umbi famili 

Araceae yang mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan di Indonesia. 

Umbi ini mampu menghasilkan glukomanan yang cukup tinggi (15 -  65%)(Anonim, 

2005a). Glukomanan merupakan serat pangan larut air yang bersifat hidrokoloid kuat 

dan rendah kalori sehingga berpotensi tinggi untuk dikembangkan pada bidang 

industri maupun bidang kesehatan (Lahiya, 1993).  

  Masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan tepung porang di 

Indonesia adalah tepung porang berwarna kecoklatan gelap sehingga belum sesuai 

dengan kriteria mutu tepung porang yang berwarna putih (Anonim, 2005a). 

Penampilan warna pada tepung porang yang relatif masih kecoklatan gelap tidak 

diinginkan dalam industri tepung porang, sehingga diperlukan suatu bahan yang 

dapat digunakan untuk memperbaiki tampilannya. Bleaching agents yang biasa 

digunakan untuk memperbaiki tampilan pada tepung adalah hidrogen peroksida, 

ammonium persulfat, natrium atau kalsium hipoklorit, kalium permanganat, dan 

natrium klorit (Estiasih, 2006). 

Hidrogen peroksida  merupakan oksidator kuat yang dapat memperbaiki 

warna tepung porang dari berwarna kecoklatan gelap menjadi lebih cerah. 

Keunggulan hidrogen peroksida dibandingkan dengan bleaching agents yang lain 

adalah sifatnya yang ramah lingkungan karena tidak meninggalkan residu yang 

berbahaya. Hidrogen peroksida  dapat terurai menjadi air dan oksigen (Pinto et al.,  
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2004). Penambahan hidrogen peroksida 1% dan 1,5% telah dilakukan pada 

pembuatan tepung karagenan (Hidayati, 2003) dengan residu yang dapat dihilangkan 

melalui  proses pencucian dan pemanasan.    

       Penambahan hidrogen peroksida dilakukan pada pencucian tepung porang 

dengan etanol bertingkat. Pencucian tepung porang dengan etanol akan melarutkan 

senyawa-senyawa selain glukomanan  karena etanol memiliki kepolaran yang tinggi 

(Ramadhan dan Phaza, 2007). Kurniawati (2011) menyatakan pencucian tepung 

porang metode maserasi  dengan etanol bertingkat yaitu etanol 40% yang dilanjutkan 

dengan etanol 60% kemudian dengan etanol 80%  memberikan pengaruh sangat 

nyata terhadap kadar glukomanan, viskositas, kadar oksalat  dan derajat warna putih 

tepung porang. Proses pencucian metode maserasi ini membutuhkan waktu yang 

lama yaitu 4 jam.  

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mempercepat proses 

pencucian adalah metode ultrasonik, metode ini menggunakan gelombang ultrasonik 

dengan frekuensi lebih besar dari 16 - 20 kHz (Suslick, 1988). Kimura et al. (2001) 

mengemumakan bahwa tepung porang dengan perlakuan gelombang ultrasonik 

selama 15 menit memberikan efek perubahan sifat kimia dan sensoris yang baik pada 

tepung porang.  

 Penelitian mengenai pengaruh konsentrasi hidrogen peroksida yang 

ditambahkan pada tepung porang dengan pencucian etanol bertingkat metode 

ultrasonik masih belum ada. Hidrogen peroksida sebagai bleaching agent diharapkan 

dapat memperbaiki warna tepung porang dan proses pencucian etanol bertingkat  

dengan metode ultrasonik dapat mempersingkat waktu proses. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 

hidrogen peroksida yang berbeda terhadap karakteristik fisik dan kimia tepung 

porang.  

 

1.3 Manfaat Penelitian 

       Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai pengaruh 

konsentrasi hidrogen peroksida yang berbeda terhadap tepung porang. 

 

1.4 Hipotesa 

       Diduga konsentrasi hidrogen peroksida yang semakin tinggi akan 

menghasilkan  tepung porang dengan warna yang lebih cerah dan mempengaruhi juga 

sifat fisik dan kimia (kadar glukomanan, viskositas, kadar kalsium oksalat dan residu 

hidrogen peroksida) dari tepung porang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Umbi Porang (Amorphophallus oncophyllus) 

       Umbi porang (Amorphophallus oncophyllus Prain) merupakan jenis tanaman 

umbi yang mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan di Indonesia. Umbi 

ini adalah golongan Araceae asli Indonesia yang banyak tumbuh secara liar di hutan-

hutan pulau Jawa. Umbi yang mampu menghasilkan glukomanan cukup tinggi 

(Lahiya, 1993).  

      Spesies yang populer dibudidayakan dan dimanfaatkan di Jepang adalah 

Amorphophallus rivieri / Amorphophallus konjac K. Koch.  Di Indonesia selain 

porang (A. oncophyllus) terdapat beberapa spesies lain, diantaranya adalah A. 

campanulatus dan A. variabilis (Ohtsuki dalam Syaefullah, 1990) Analisa umbi yang 

meliputi warna kulit, warna daging, kadar glukomanan, diameter granula pati dan 

bentuk kalsium oksalat, seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Klasifikasi Berdasarkan Analisa Umbi Segar dari Amorphophallus 

Analisa Umbi Spesies Amorphophallus 
campanulatus variabilis oncophyllus 

Warna kulit 
Warna daging  
 
Kadar glukomanan 
Diameter granula pati 
(mikron) 
Bentuk kalsium oksalat 

Coklat tua 
Oranye 
sampai merah 
Tidak ada 
Agregat 20-30 
Tunggal 10-15 
Jarum 

Abu-abu 
Putih 
 
10%-15% 
Agregat 20-30 
Tunggal 5-8 
Jarum 

Coklat keabu-
abuan 
Kuning kemerah-
merahan 
15-65% 
Agregat 20-30 
Tunggal 2-3 
Jarum  

Sumber : Ohtsuki dalam Syaefullah (1990) 
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       Umbi porang mengandung polisakarida yang disebut glukomanan mampu 

menyerap air dengan kelebihan-kelebihan tertentu (serat pangan, kemampuan 

gelatinisasi, pembersih saluran pencernaan, penurun kolesterol dan gula darah). 

Amorphophallus oncophyllus dibandingkan dengan spesies lainnya memiliki 

kandungan glukomanan terbesar. Komposisi dari umbi porang segar menurut Arifin 

(2001) disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Umbi Segar dan Tepung Amorphophallus oncophyllus 

Analisis Kandungan per 100 g contoh (bobot basah) 
Umbi segar (%) Tepung (%) 

Air 
Glukomannan 
Pati 
Protein 
Lemak 
Serat berat 
Kalsium Oksalat 
Abu 
Logam berat (Cu) 

83,3 
3,58 
7,65 
0,92 
0,02 
2,5 
0,19 
1,22 
0,09 

6,8 
64,98 
10,24 
3,42 
- 
5,9 
- 
7,88 
0,13 

Sumber : Arifin (2001) 

 

      Umbi porang mempunyai daya simpan yang pendek.  Bulan pertama jika 

umbi porang disimpan pada suhu ruang 25 - 30 °C akan kehilangan berat sekitar 

25%, jika disimpan pada suhu 10 °C dapat tahan berbulan-bulan.  Kadar air umbi 

porang relatif tinggi antara 70 - 85% yang menyebabkan kerusakan pada bagian 

dalamnya oleh aktivitas enzim.  Penyimpanan umbi porang lebih baik dilakukan 

dalam bentuk produk kering dan pengolahan umbi segar menjadi produk kering harus 

dilakukan secepat mungkin (Anonim, 2005a). Gambar tanaman dan umbi porang 

disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Tanaman dan umbi Porang (Survei ke Desa Sumberbendo, 2010) 

 

2.2  Tepung Porang 

       Tepung porang  merupakan serat pangan yang terlarut.  Tepung ini juga dapat 

digunakan sebagai pengental, pembentuk film, penstabil dan juga dapat menggantikan 

semua produk yang menggunakan pektin, pektin modifikasi dan gelatin (Anonim, 

2006a).  Proses pembuatan tepung porang (Amophophallus oncophillus) dilakukan 

dengan cara kering. Umbi yang dicabut dari akarnya kemudian dibersihkan, dikupas 

dan dicuci dengan air bersih. Umbi porang diiris tipis-tipis dan dikeringkan dengan 

oven suhu 50 °C selama 18 jam kemudian diblender dan diayak sampai diperoleh 

ukuran tepung 60 mesh (Anonim, 2008).   

        Menurut Anonim (2008) tepung porang tidak seperti pengental tipe pati, 

tepung porang merupakan serat larut air yang memiliki tingkat kekentalan paling 

tinggi secara alamiah. Serat larut air memiliki potensi yang lebih besar untuk 

mengurangi postprandial glukosa darah, insulin, dan tingkat serum lipid 

dibandingkan serat tidak larut. Tepung porang memiliki kekuatan pengental 10x lebih 

besar daripada kanji tepung jagung. Tepung porang mengentalkan dengan 

kelembutan satin dan penampakan luar yang mengkilap.  
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       Tepung porang kasar yang dikeringkan mengandung 49 - 60% glukomanan 

sebagai polisakarida utama, 10 - 30% pati, 2 - 5% serat, 5 - 14% protein kasar, 3 - 5% 

gula reduksi dan 3,4 – 5,3% abu dan vitamin juga lemak yang rendah. Tepung porang 

kasar berwarna krem sampai coklat muda dengan aroma khas seperti ikan. Tepung 

porang dapat larut dalam air dan dapat menyerap 100 kali dari volumenya sendiri 

dalam air (Johnson, 2005). 

Larutan yang terbentuk dari tepung porang merupakan cairan Pseudoplastis. 

Viskositas porang lebih tinggi daripada bahan pengental alami lainnya dan stabil 

terhadap asam, tidak ada pengendapan walaupun pH diturunkan dibawah 3,3. Larutan 

porang tahan terhadap garam walau berada pada konsentrasi yang tinggi (Johnson, 

2005). Kriteria mutu tepung porang dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kriteria Mutu Tepung Porang 

 
Parameter Persyaratan 

Kadar Air 
Kadar glukomannan (tanpa pemurnian) 
 
 
Kadar Abu 
Kadar Sulfit 
Kadar Timah 
Kadar Arsenik 
Kalori 
Viskositas (Konsentrasi tepung 1%) tanpa 
pemurnian 
 
Kenampakan 

10,0%1 
Top Grade ≥ 70% 

3
 

First Grade ≥ 65% 
3
 

Second grade ≥ 60 % 
3
 

4% 3 
<0,03% 1 
<0,003% 1 
<0,001% 1 
3 Kcal/100 g 2 
Top Grade ≥ 22000 mpa.s 

3
 

First Grade ≥ 18000 mpa.s
3
 

Second grade ≥ 14000 mpa.s
3
 

Putih 1 
Sumber : 1  Anonim (2005a) 

2  Johnson (2005) 
3  Peiying et al. (2002) 
 
 

      



 
 

8 
 

Menurut Eu (2006), tepung porang mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1. Kelarutan tinggi baik dalam air panas maupun dingin dan membentuk sol yang 

viscous. 

2. Dapat membentuk gel dengan alkali ringan, kappa karagenan dan gum xanthan. 

3. Membentuk gel yang stabil terhadap panas. 

4. Dapat berinteraksi dengan pati, bersifat sineresis dengan kappa karagenan, gum 

xanthan, locust bean gum. 

5. Stabil pada pH rendah. 

 

2.3 Glukomanan 

      Glukomanan merupakan salah satu komponen kimia terpenting yang terdapat 

dalam umbi porang. Irisan umbi porang jika diamati di bawah mikroskop akan 

terlihat sebagian besar umbi tersusun oleh sel-sel glukomanan. Sel-sel glukomanan 

berukuran 0,5 - 2 mm, lebih besar 10 - 20 kali dari sel pati. Satu sel glukomanan 

terdiri dari satu butir glukomanan (Ohtsuki, 1968). 

Glukomanan adalah polisakarida hidrokoloid yang terdiri dari residu D-

glukosa dan D-mannosa yang diikat bersama-sama dalam ikatan β-1,4. Kira-kira 60% 

polisakarida terbuat dari D-mannosa dan 40% nya D-glukosa. Berat molekul 

polisakarida yang bercabang sedikit berkisar antara 200 kilodalton hingga 2000 

kilodalton  (Anonim, 2006a). Gambar 2 dan Gambar 3 berikut merupakan gambar 

dari sel glukomanan dan struktur glukomanan : 
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                 Gambar 2. Sel Glukomanan (Anonim, 2005
a
) 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Glukomanan (Anonim, 2005
a
) 

       Glukomanan memiliki beberapa sifat fisik yang istimewa, antara lain 

pengembangan dalam air dapat mencapai 138 - 200%, dimana pati hanya mampu 

mengembang 25%. Glukomanan memiliki sifat mencair menyerupai agar, sehingga 

dapat digunakan dalam medium pertumbuhan mikroba pengganti agar (Boelhasrien, 

1979). Glukomanan juga mempunyai sifat-sifat antara selulosa dan galaktomanan, 

yaitu dapat mengkristal dan dapat membentuk struktur serat-serat ringan. Keadaan ini 

mengakibatkan glukomanan mempunyai manfaat yang lebih luas daripada selulosa 

dan galaktomanan (Ohtsuki, 1968 dalam Syaefullah, 1990). 

       Glukomanan berbeda dengan pati dan selulosa. Glukomanan dapat larut 

dalam air dingin dengan membentuk massa yang kental, tetapi bila massa tersebut  

dipanaskan sampai menjadi gel, maka glukomanan tidak dapat larut kembali di dalam 

air. Larutan glukomanan dalam air mempunyai sifat merekat, tetapi bila ditambahkan 
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asam asetat atau asam pada umumnya, maka sifat merekat tersebut akan hilang sama 

sekali. Larutan glukomanan dapat diendapkan dengan cara rekristalisasi oleh etanol 

dan kristal yang terbentuk dapat dilarutkan kembali dengan asam klorida encer. 

Bentuk kristal yang terjadi sama dengan bentuk kristal glukomannan di dalam umbi, 

apabila glukomanan dicampur dengan larutan alkali (khususnya Na, K, dan Ca) maka 

akan segera terbentuk kristal baru atau membentuk massa gel. Kristal baru tersebut 

tidak dapat larut dalam air, walaupun sampai suhu 100oC ataupun larutan asam encer, 

demikian juga dengan timbal II asetat (cupriettilediamin). Larutan glukomanan akan 

membentuk endapan putih yang stabil (Syaefullah, 1990). 

      Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kadar glukomannan 

antara lain, perlakuan pendahuluan (bentuk pengirisan), umur panen, bagian-bagian 

yang digiling, alat yang digunakan, kecepatan putaran alat penggiling dan ulangan 

waktu penggilingan (Suhirman, 2002).  

 

2.4  Kalsium Oksalat 

      Oksalat terdapat dalam hampir semua bentuk bahan hidup. Oksalat dalam 

tanaman terbentuk di dalam cairan gel, berikatan dengan logam yaitu, kalium, 

natrium, amonium, atau kalsium membentuk garamnya. Oksalat bebas banyak 

dijumpai pada sejumlah tanaman, bukan merupakan produk dari siklus krebs. 

Senyawaan bebas ini beracun, tetapi biasanya dihilangkan dengan proses pemasakan 

(Paul and Palmer, 1972).  

Kristal oksalat bentuknya bervariasi dari tanaman satu ke tanaman lainnya, 

antara lain berbentuk seperti jarum, bunga karang, melintang seperti huruf H serta 
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beberapa diantaranya tampak seperti berambut. Bentuk kristal ini terdistribusi dalam 

sel dibawah kendali genetik serta berperan khusus dalam fisiologis sel tanaman 

(Bradbury and Holloway, 1988). Gambar 5 berikut ini merupakan variasi bentuk 

oksalat yang paling umum dijumpai pada tanaman : 

      
Bentuk Bunga Karang      Bentuk Jarum                Bentuk seperti huruf H 

 
Gambar 5. Variasi Bentuk Oksalat pada Tanaman (Sengbusch, 2007) 

Oksalat dalam umbi porang berbentuk kalsium oksalat. Kalsium oksalat 

adalah bentuk garam kalsium dari asam oksalat. Kalsium oksalat dapat dihilangkan 

dengan pelarutan dalam  larutan garam 5%, dengan penggosokan, dan penghembusan 

(Syaefullah, 1990). Sifat umum dari kalsium oksalat adalah kelarutan dalam air  

0.00067 g/100 ml (20 °C), suhu terdekomposisi 189,5 °C dan suhu tersublimasi 157 

°C (Anonim, 2006b). Struktur umum  kalsium oksalat ditunjukkan pada gambar 

berikut : 

 

Gambar  4. Stuktur Kalsium Oksalat (Anonim, 2006
b
)   

      Konsentrasi oksalat terlarut dan kalsium oksalat dari kulit ke bagian tengah 

atau pusat umbi semakin menurun. Konsentrasi kalsium oksalat yang tinggi dan 
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berbentuk tajam terletak di dekat kulit umbi bermanfaat sebagai pertahanan melawan 

serangan binatang Kalsium oksalat dalam dosis tinggi bersifat merusak dan 

menyebabkan gastroenteritis, shock, kejang, rendahnya kalsium plasma, tingginya 

oksalat plasma dan kerusakan jantung. Efek kronis konsumsi bahan yang 

mengandung oksalat adalah terjadinya endapan kristal oksalat dalam ginjal dan 

membentuk batu ginjal (Bradbury dan Holloway, 1988).  Dosis yang mampu 

menyebabkan pengaruh yang fatal adalah antara 10 dan 15 gram (Noor, 1992). 

 
2.5   Metode Pencucian dengan Etanol  

Sugiyama et al. (1971) mengemumakan bahwa perendaman dengan etanol 

50% selama 3 hari dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas tepung porang 

sebelum dilakukan ekstraksi dengan pelarut air. Etanol merupakan senyawa yang 

larut dalam air dan dapat melarutkan senyawa-senyawa lainnya seperti lemak, asam 

lemak, protein, dan resin (Ramadhan dan Phaza, 2007) sehingga dengan perendaman 

menggunakan etanol dapat menyebabkan senyawa –senyawa pengotor dalam tepung 

porang larut dalam etanol dan dihasilkan tepung porang dengan kadar glukomannan 

yang tinggi. 

      Mekanisme pencucian tepung porang dengan menggunakan etanol dapat 

diasumsikan dengan ekstraksi leaching. Ekstraksi padat cair atau leaching adalah 

proses pengambilan komponen terlarut dalam suatu padatan dengan menggunakan 

pelarut (Treybal, 1980). Pada proses ekstraksi ini, komponen terlarut yang 

terperangkap di dalam padatan, bergerak melalui pori-pori padatan. Zat terlarut 

berdifusi keluar permukaan partikel padatan dan bergerak ke lapisan film sekitar 
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padatan, selanjutnya ke larutan (Ramadhan dan Phaza, 2007). Perbedaan antara 

ekstraksi leaching dengan metode pencucian etanol adalah apabila ekstraksi leaching 

bagian yang diambil adalah senyawa yang larut dalam pelarut (etanol), sedangkan 

pada metode pencucian etanol dari tepung porang hasil yang diambil adalah padatan 

yang sudah tidak mengandung komponen terlarut. Komponen terlarut adalah lemak, 

asam lemak, protein, dan resin yang terlarut dalam etanol. 

      Tepung porang komersial umumnya berupa bubuk berwarna cerah dengan bau 

khas seperti ikan dan terasa kasar. Takigami (2000) menyatakan pencucian tepung 

porang dengan larutan etanol untuk menghilangkan substansi mikro yang ada di 

permukaan granula glukomanan dan bahan-bahan pengotor yang terperangkap di 

dalam partikel glukomanan. Bau khas ikan dapat dihilangkan dengan proses 

pencucian. Hasil analisa komponen tepung porang sebelum dan sesudah  pemurnian 

disajikan dalam Tabel 4.  

Tabel 4. Hasil Analisa Komponen Tepung Porang Sebelum dan Sesudah  

Pemurnian 

 

Jenis Kandungan (g/100 g sampel) 
Kadar air Protein Lemak Karbohidrat Serat Abu 

Tepung porang kasar 7,2 2,2 2,3 82,6 0,5 5,2 
Tepung porang hasil 
pemurnian 

7,5 0,8 0,9 88,6 0,5 1,7 

Sumber : Takigami (2000) 

 

2.6  Etanol 

       Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut grain 

alcohol dan kadang untuk minuman alkohol. Hal ini disebabkan karena memang 
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etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut, bukan metanol 

atau grup alkohol lainnya. Alkohol yang dimaksudkan adalah etanol. Alkohol dalam 

ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Di bidang kimia, alkohol (atau 

alkanol) adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki 

gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon serta terikat pada atom hidrogen 

dan atau atom karbon lain (Anonim, 2009). 

   H         H 

                                      H C C       OH 

H         H 

Gambar 6. Struktur Etanol (Anonim, 2009) 

      Umumnya air dan pelarut organik yang bersifat water miscible dapat 

digunakan sebagai media untuk memurnikan tepung porang. Pelarut yang bersifat 

water miscible tidak mengakibatkan tepung porang mengembang. Tepung porang 

kasar harus dipisahkan dari komponen selain glukomanan dengan cara menambahkan 

water miscible solvent yang mampu melarutkan senyawa-senyawa anorganik seperti 

abu yang sebelumnya masih terikat pada permukaan tepung porang kasar.  Tepung 

porang yang telah diberi perlakuan tersebut akan meningkat kemampuannya untuk 

mengikat air (United States Patent 3973008, 1993). 

      Etanol merupakan pelarut yang mempunyai polaritas yang tinggi 

dibandingkan pelarut organik lain. Pelarut yang mempunyai gugus karboksil 

(alkohol) dan karbonil (keton) termasuk dalam pelarut polar (Ramadhan dan Phaza, 

2007). Proses pemurnian tepung porang kasar tanpa melalui pencucian dengan etanol 
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akan menyebabkan larutan yang dihasilkan dari proses pemurnian berubah warna 

menjadi kuning kemerahan setelah beberapa hari disimpan pada suhu 9-10oC. Hal ini 

menunjukkan  larutan tersebut telah terkontaminasi oleh beberapa substansi. Proses 

pemurnian dengan etanol, substansi tersebut telah dipindahkan dengan 

mengekstraknya menggunakan etanol 50% (Sugiyama et al., 1971). 

 

2.7  Metode Ultrasonik 

2.7.1 Gelombang Ultrasonik  

       Metode ultrasonik adalah metode yang menggunakan gelombang ultrasonik 

yaitu gelombang akustik dengan frekuensi lebih besar dari 16-20 kHz.  (Suslick, 

1988). Menurut Mason (1990) mengklasifikasikan ultrasonik menjadi dua definisi 

yang dibedakan atas besarnya frekuensi dan aplikasinya, yaitu: 

1. Frekuensi tinggi atau diagnostic ultrasound (2 – 10 MHz). 

2. Frekuensi rendah atau power ultrasound (20 – 100 kHz). 

      Diagnostic ultrasound atau gelombang dengan amplitudo rendah digunakan 

untuk mengukur kecepatan dan koefisien penyerapan gelombang dalam medium 

dengan jarak 2 – 10 MHz. Biasanya digunakan untuk aplikasi medis, analisis kimia, 

dan studi fenomena relaksasi. Power ultrasound melibatkan gelombang energi yang 

tinggi (frekuensi rendah), diaplikasikan untuk pembersihan (cleaning), penyatuan 

plastik, dan untuk mengamati pengaruh reaktivitas kimia. 

      Kecepatan gelombang suara berbeda dengan kecepatan gelombang 

elektromagnetik. Perbedaan tersebut disebabkan gelombang elektromagnetik dapat 

merambat tanpa medium dan mempunyai kecepatan konstan. Kecepatan suara 
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dipengaruhi oleh parameter karakteristik medium yang dilewati seperti suhu, 

komposisi materi, tekanan, volume dan kerapatan. Kecepatan suara lebih lambat dari 

pada gelombang elektromagnetik, maka pada frekuensi yang sama panjang 

gelombang suara lebih pendek (Anonim, 2005b). Gambar dibawah memperlihatkan 

sumber suara yang mengirim gelombang sepanjang jalur lurus.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Perpindahan Partikel Gelombang Suara 

      Mason (1990) menjelaskan bahwa gelombang suara yang merambat melalui 

cairan, juga menyebabkan terjadinya perpindahan energi. Perpindahan ini disebabkan 

oleh tubrukan elastik antar molekul dengan molekul lain, sehingga meningkatkan 

intensitas perpindahan energinya. Pada kenyataannya kehilangan energi terjadi karena 

pengaruh:  

a. Kekentalan atau Viskositas (gerak bergesekan satu molekul  relatif dengan yang 

lain dalam cairan). 

b. Panas  (transfer panas dari bagian yang tinggi ke bagian yang rendah). 

Hal ini menyebabkan energi gelombang akan menjadi lemah (attenuasi) saat 

melalui medium. Koefisien penyerapan tidak hanya tergantung apada fluida dan 

suhu, tetapi tergantung pada frekuensi gelombang (Mason, 1990). 

θθθθ=ωωωω.t 

S 

X 
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       Kuldiloke (2002) menjelaskan ketika gelombang merambat ke dalam medium 

cair menghasilkan tekanan bolak-balik dan siklus ekspansi. Siklus ekspansi 

gelombang ultrasonik dengan intensitas tinggi juga menyebabkan timbulnya 

gelembung-gelembung kecil dalam cairan. Ketika gelembung mencapai volume yang 

tidak cukup lagi menyerap energi, gelembung tersebut pecah, fenomena ini disebut 

sebagai “kavitasi”. Intensitas tinggi radiasi akustik yang merambat melalui medium 

menyebabkan beberapa perubahan. Perubahan ini dapat dijelaskan dengan beberapa 

efek dan mekanisme sebagai berikut : 

a. Efek Panas 

       Kuldiloke (2002) menyebutkan bahwa hasil penyerapan energi akustik oleh 

selaput dan biomaterial, terutama pada permukaannya dapat meningkatkan suhu. 

Persamaan keseimbangan panas untuk menghitung kehilangan energi ultrasonik 

selama perambatannya melalui medium. Perubahan temperatur yang terjadi 

seharusnya diserap oleh dinding yang padat dibawah kondisi 0,1 °C untuk air dan 1 

°C untuk udara.  

b. Kavitasi 

       Kavitasi adalah suatu efek akibat radiasi gelombang ultrasonik di dalam 

cairan. Bila suatu cairan diradiasi dengan gelombang maka tekanan di dalam cairan 

akan bertambah pada saat ultrasonik menyalurkan amplitudo positif dan terekspansi 

pada saat terjadi amplitudu negatif.  Bila amplitudo tekanan yang dipacu gelombang 

akustik relatif besar (lebih besar dari 0,5 Mpa), ketidakhomogenan lokal di dalam 
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cairan terjadi. Pada saat cairan mengembang, sebagian cairan berubah menjadi uap 

dan akan tertekan kembali pada saat ultrasonik menyalurkan amplitudo positif. 

Perubahan tekanan positif dan negatif yang sangat besar dan dalam frekuensi 

tinggi akan mengawali tumbuhnya gelembung mikro (micro buble). Gelembung 

mikro tersebut mengembang dan mengempis dengan laju perubahan diameter 

pengembangan lebih besar dari pada laju perubahan diameter pengempisan sehingga 

gelembung mikro terus membesar hingga akhirnya pecah. Gelembung tersebut  tidak 

stabil, dan serangkaian keruntuhan ini dapat terjadi pada konsentrasi energi yang 

besar. Kekacauan kavitasi tersebut dinamakan kavitasi tidak kekal (transient 

cavitation). Sisa gas dari keruntuhan bisa menimbulkan re-inisiasi dari proses 

terbentuknya gelembung baru (Trisnobudi, 2001).  

       Gelembung kavitasi dapat stabil dalam waktu yang lama, dipercaya bahwa 

sebagian besar berisi gas dan uap yag dihasilkan dengan baik pada intensitas rendah 

(1-3 W/m2). Selama beberapa tahun hal itu dipercaya bahwa hanya kavitasi yang 

mempunyai pengaruh atas reaktifitas kimia, namun temperatur dan tekanan 

dihasilkan dalam gelembung yang stabil sebagaimana mereka berisolasi dalam 

resonansi dengan aplikasi medan akustik dan dapat berpengaruh sebaliknya (Mason, 

1990). 

c. Efek Stuktural 

      Ensminger (1986) menyatakan, ketika fluida diletakkan dibawah medan suara 

berintensitas tinggi, dihasilkan gejolak dinamik dan tegangan geser pada struktur, 

terutama sekali kekentalannya. Aplikasi gelombang ultrasonik yang menimbulkan 

kavitasi pada cairan, yang berisi mikroorganisme dan enzim, sering mempunyai suatu 
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hasil mematikan dan inaktivasi. Setiap tenaga gelombang ultrasonik menyebar ke 

dalam suatu cairan maka microorganisme akan mengalami ekspansi, yang mana 

partikel dari suspensi cairan akan masuk dan mengisi badan dari mikroorganisme, 

partikel pada mikroorganisme tersebut akan bergerak-gerak menurut tekanan 

gelombang. Tekanan akustik tinggi akan menentukan pertumbuhan mereka atau 

bahkan mematikannya, yang ditandai oleh suatu peningkatan temperatur dan tekanan 

mendadak di dalam sel (Suslick, 1988). 

2.7.2 Aplikasi Ultrasonik pada Industri Pangan 

      Penggunaan ultrasonik pada industri pangan dengan intensitas rendah telah 

dilakukan sejak lebih dari 60 tahun yang lalu, hanya saja baru beberapa teknik yang 

berpotensi saja yang diaplikasikan (Povey dan McClements, 1988). Industri pangan 

pada yang saat itu sedang berkembang. Ultrasonik merupakan salah satu pilihan yang 

tepat untuk diaplikasikan. Pemakaian ultrasonik dapat dilakukan secara otomatis, 

cepat dan tepat. Ultrasonik bersifat non-destructive dan non-invasive, dapat dengan 

mudah diadaptasikan ke berbagai aplikasi (McClements, 1995).   

     Aplikasi ultrasonik untuk meningkatkan proses produk belum begitu populer 

di industri pangan, tetapi telah banyak dikembangkan di industri lain. Pada suara 

dengan intensitas tinggi dapat diaplikasikan suara sonik (<18kHz) atau ultrasonik 

(≥18 kHz) tergantung dari aplikasinya. Keuntungan dari penggunaan suara dapat 

berpengaruh pada efek kimia, fisik dan mekanis pada proses dan produk (Suslick, 

1988). Hal-hal yang mempengaruhi kemampuan ultrasonik untuk menimbulkan efek 

kavitasi yang diaplikasikan pada produk pangan antara lain karakteristik ultrasonik 
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seperti frekuensi, intensitas, amplitudo, daya, karakteristik produk (seperti viskositas, 

tegangan permukaan) dan kondisi sekitar seperti suhu dan tekanan (William, 1983). 

      Iida (2002) menyatakan bahwa beberapa keuntungan yang ditawarkan pada 

penggunaan teknologi ultrasonik dalam aplikasinya pada berbagai macam pati dan 

polisakarida adalah: 1) proses ultrasonik tidak membutuhkan penambahan bahan 

kimia dan bahan tambahan lain, 2) Prosesnya cepat dan mudah, yang berarti 

prosesnya tidak memerlukan biaya tinggi, 3) Prosesnya tidak mengakibatkan 

perubahan yang signifikan pada struktur kimia, partikel, dan senyawa-senyawa bahan 

yang digunakan. 

Pemurnian tepung porang dengan suhu 400C dan lama waktu ultrasonik 15 

menit memberikan hasil produk yang lebih putih, memiliki viskositas yang tinggi 

dibandingkan dengan kontrol tanpa perlakuan ultrasonik (Kimura et al., (2001). 

Konfigurasi reaktor gelombang ultrasonik dikenal beberapa macam diantaranya 

sistem tanduk getar, sistem batch, sistem rambatan frekuensi ganda, sistem  rambatan 

frekuensi triple, sistem batch dengan getaran longitudinal, homoginizer tekanan 

tinggi, homoginizer kecepatan tinggi dan plat oriffice (Gogate et al., 2006).  

Penelitian ini menggunakan ultrasounik dengan sistem batch. Peralatan 

ultrasonik sistem batch terdiri dari chamber untuk meletakkan sampel yang harus 

diisi dengan aquades. Pengatur waktu proses yang secara otomatis akan berhenti 

ketika waktunya sudah habis. Frekuensi gelombang ultrasonik yang ditransmisikan 

berkisar antara 50 kHz  dengan daya 600 Watt. Konfigurasi ultrasonik sistem batch 

ini cocok untuk skala laboratorium. Ultrasonik digunakan untuk merusak jaringan sel 
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tanaman, untuk mengekstraksi senyawa tertentu, homogenisasi dan untuk 

mempercepat proses reaksi kimia (Survei ke Poltek Negeri Malang, 2010)  

 

 

Gambar 8. Ultrasonik Sistem Batch dengan Menggunakan Chamber  

(Survei ke Poltek Negeri Malang, 2010) 

2.7.3  Mekanisme Ultrasonik terhadap Produk 

    Metode ultrasonik menimbulkan kavitasi dan membentuk turbulensi dalam 

medium, sehingga membantu proses pemecahan sel. Trisnobudi (2001) menyatakan 

bahwa hasil ekstraksi dengan metode ultrasonik dipengaruhi oleh timbulnya energi 

kavitasi dari gelombang ultrasonik yaitu proses ketika gelombang merambat ke dalam 

medium cair menghasilkan tekanan bolak-balik dan siklus ekspansi. Gelombang 

ultrasonik dengan intensitas tinggi menyebabkan timbulnya gelembung-gelembung 

kecil dalam cairan. Gelembung-gelembung tersebut dapat  mencapai volume yang 

tidak cukup lagi menyerap energi kemudian gelembung tersebut pecah. Glukomanan 

yang berada di dalam sel yang diselubungi pengotor seperti pati, protein dan kalsium 

oksalat (Shiroh et al., 2000) dapat terekstrak keluar. 
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2.7.4  Efek Ultrasonik terhadap Produk 

      Kuldiloke (2002) mencatat penggunaan frekuensi tinggi gelombang ultrasonik 

untuk perbaikan produk makanan atau proses monitoring untuk akselerasi 

penyerapan.  Park et al., (2006) menyebutkan pada penelitian ekstraksi pati sorgum 

menggunakan sonikasi dapat terlihat efisiensinya dengan berkurangnya kandungan 

protein di dalamnya. Hal yang berpengaruh pada perubahan kandungan protein dan 

warna antara lain lama sonikasi, konsentrasi larutan, perbedaan tipe dan konsentrasi 

agen pengendap protein serta kecepatan sentrifugasinya. 

     Metode Ultrasonik mempermudah proses ekstraksi, transfer massa, distrupsi 

sel, meningkatkan efek penetrasi. Mason (1990) menyebutkan pada proses ekstraksi 

senyawa dari adas, hops, marigold, daun mint dan lemon dapat meningkatkan 20 - 40 

% hasil ektraksi menggunakan metode ultrasonik dibandingkan dengan metode 

ekstraksi biasa. Menurut Cameron dan Wang (2006) menyebutkan bahwa rendemen 

ekstraksi pati jagung dari proses ultrasonik selama 2 menit adalah sekitar 55,2 – 

67,8% hampir sama dengan rendemen yang didapat dari pemanasan dengan air 

selama 1 jam yaitu 53,4%. Penelitian lain tentang ekstraksi pati beras menyebutkan 

kombinasi 0,5% sodium dedocyl sulfate dengan ultrasonik dapat meningkatkan 

rendemennya hingga 84,9 % dengan residu protein yang rendah. 

      Pati dan polisakarida yang membentuk fase gel memiliki viskositas yang 

tinggi, dimana merupakan senyawa yang penting pada beberapa aplikasi dalam 

industri pangan antara lain sebagai thickener agent, gelling agent, stabilizer, bulking 

agent, dan lain sebagainya. Pembentukan viskositas secara alami tersebut tidak 

diinginkan pada beberapa aplikasi lain seperti pada post-processing saat pengeringan 
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semprot, dimana dengan viskositas yang tinggi dapat mengganggu proses 

pengeringan. Ultrasonik dapat secara efektif mengurangi viskositas pati dan 

polisakarida setelah proses gelatinisasi (Waigh et al., 2000).  

Tabel 5. Perubahan Viskositas Pati dan Polisakarida Menggunakan Ultrasonik 

Sampel Viskositas (mPa/s) 

60°C 50°C 40°C 30°C 20°C 

Pati Jagung  
5% (w/v) 

Tanpa Ultrasonik 254 300 372 440 586 

Ultrasonik 8 6 8 10 14 
Kentang 
5% (w/v) 

Tanpa Ultrasonik 528 782 2100 3110 5410 

Ultrasonik 8 8 10 16 20 
Tapioka 
5% (w/v) 

Tanpa Ultrasonik 574 900 1420 2110 3200 

Ultrasonik 6 8 10 14 16 

Sweet potato 
5% (w/v) 

Tanpa Ultrasonik 656 760 912 1140 1310 

Ultrasonik 4 6 6 8 12 
Glukomanan  

1% (w/v) 
Tanpa Ultrasonik 3480 4480 4400 6520 7600 

Ultrasonik 64 78 104 178 250 
Pektin  

5% (w/v) 
Tanpa Ultrasonik 230 206 480 742 1110 

Ultrasonik  134 190 296 424 700 
Sumber : Iida et al.,(2002)  

 Iida et al. (2002) menjelaskan bahwa viskositas yang tinggi pada pati  dengan 

konsentrasi 1% setelah menggunakan metode ultrasonik terjadi perubahan viskositas 

secara drastis. Perubahan viskositas yang sama ditunjukkan pula pada beberapa jenis 

pati. Hasil perubahan viskositas beberapa pati dan polisakarida menggunakan 

ultrasonik dengan frekuensi 100 kHz selama 30 menit disajikan pada Tabel 5 di atas. 

     Penurunan viskositas suatu larutan juga berpengaruh pada penurunan berat 

molekulnya (Iida et al., 2002). Kecepatan penurunan berat molekul suspensi pati 

jagung berkurang secara cepat setelah 30 menit, setelah itu penurunan berat molekul 
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berjalan lebih lambat setelah 60 menit dan lebih bertambah lambat setelah 120 menit. 

Penelitian Vodenicarova et al. (2006) menunjukkan proses depolimerisasi 

menggunakan metode ultrasonik selama 120 menit dapat menghasilkan rendemen 

produk tanpa mengalami perubahan signifikan pada struktur primer polisakarida. 

      

2.8  Reaksi Pencoklatan (Browning) 

2.8.1 Penyebab Reaksi Pencoklatan pada Bahan Pangan 

  Bahan dan produk pangan dapat mengalami perubahan warna menjadi 

kecoklatan pada saat diolah atau selama penyimpanan. Pembentukan wana coklat 

tersebut dapat dipicu oleh aktivitas enzim atau reaksi kimia. Ada 2 jenis reaksi 

pencoklatan  (Kusnandar, 2010) :   

1. Reaksi Pencoklatan Enzimatis 

Pembentukan warna coklat ini dipicu oleh reaksi oksidasi yang dikatalisis 

oleh enzim fenol oksidase atau polifenol oksidase. Kedua enzim ini dapat 

mengkatalisis reaksi oksidasi senyawa fenol (misalnya katekol) yang dapat 

menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Bahan pangan, seperti apel, pisang 

dan kentang, kelompok enzim oksidase tersebut dan senyawa fenol tersedia secara 

alami. Enzim oksidase akan reaktif dengan adanya oksigen. Ketika bahan pangan 

tersebut terkelupas atau terpotong, maka bagian dalam permukaan bahan akan 

terpapar oleh oksigen, sehingga akan memicu reaksi oksidasi senyawa fenol dan 

merubah permukaan bahan pangan menjadi coklat (Kusnandar, 2010).  
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2. Reaksi Pencoklatan Non Enzimatis  

Reaksi Maillard 

Reaksi antara gula pereduksi dan gugus amin dikenal sebagai reaksi Maillard. 

Warna coklat dalam reaksi Maillard disebabkan oleh pembentukan melanoidin, yang 

merupakan kompleks molekul berberat molekul besar. Reaksi ini diawali reaksi 

antara grup aldehid atau keton pada molekul gula dengan grup amino bebas pada 

molekul protein atau asam amino membentuk glucosyl amine. Senyawa ini kemudian 

melalui Amadori rearrangement membentuk amino-deoxy-ketose. Produk-produk 

Amadori tidak stabil dan setelah melalui serangkaian reaksi yang kompleks 

menghasilkan komponen aroma dan flavor, serta pigmen coklat melanoidin. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi reaksi Maillard dalam makanan, antara lain yang utama 

adalah gugus aldehid atau keton (terutama berasal dari gula pereduksi) serta amin 

(dari protein). Faktor lainnya yaitu suhu, konsentrasi gula, konsentrasi amin, pH dan 

tipe gula (Kusnandar, 2010). 

 

Gambar 9. Reaksi Maillard dan Terbentuknya Pigmen Melanoidin 
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Reaksi Karamelisasi 

Gula dalam larutan sangat stabil pada pH 3-7. Pencairan gula atau pemanasan 

larutan gula dengan keberadaan katalis asam atau basa dapat menyebabkan gula 

mengalami karamelisasi. Karamelisasi menghasilkan warna coklat dan aroma yang 

disukai. Karamel adalah berisi senyawa-senyawa dengan berat molekul yang 

bervariasi, dan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu karamelan (C24H36O18), 

karamelen (C38H50O25) dan karamelin (C125H188O80). Komponen karamel dapat 

bermuatan positif atau negatif. Muatan pada molekul karamel merupakan hal yang 

penting. Warna karamel yang digunakan dalam produk bakery harus bermuatan 

positif, yang bisa diperoleh dengan memanaskan sukrosa tanpa katalis hingga 

terbentuk warna coklat hangus (Kusnandar, 2010). 

Pencoklatan akibat vitamin C 

Vitamin C merupakan senyawa pereduksi dan juga dapat bertindak sebagai 

precursor pembentukan warna cokelat non-enzimatik. Berada dalam keseimbangan 

dengan asam dehidroaskorbat. Pada suasana asam, cincin lakton dehidroaskorbat 

terlepas secara irriversible dan membentuk senyawa diketogulonat selanjutnya terjadi 

reaksi maillard dan proses pencokelatan (Kusnandar, 2010). 

2.8.2 Pencegahan Reaksi Pencoklatan  

 Cara mencegah reaksi pencoklatan antara lain (Kusnandar, 2010) : 

1.  Penambahan Sulfit 

      Larutan sulfit bertujuan untuk mencegah terjadinya browning secara enzimatis 

maupun non enzimatis, selain itu juga sulfit berperan sebagai pengawet. Sulfit 

berperan sebagai pencegah timbulnya warna coklat dan pengawet (antimikroba). 
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2. Pemberian Asam Sitrat 

  Sifat senyawa ini dapat mencegah pertumbuhan mikroba dan bertindak 

sebagai pengawet. Asam sitrat (yang banyak terdapat dalam lemon) sangat mudah 

teroksidasi dan dapat digunakan sebagai pengikat oksigen untuk mencegah buah 

menjadi berwarna coklat.  

 

2.9  Proses Pemutihan Tepung (Bleaching)  

  Bleaching pada tepung dapat terjadi akibat proses oksidasi senyawa 

karotenoid yang terdapat dalam tepung. Zat pemutih (bleaching agent) bersifat 

oksidator. Proses oksidasi menyebabkan perubahan ikatan rangkap konjugasi menjadi 

berkurang, akibatnya senyawa karotenoid teroksidasi menjadi tidak berwarna. Ikatan 

rangkap dan karotenoid yang akan dioksidasi tersebut, yaitu xantofil. Bahan pemutih 

juga mengoksidasi gugusan sulfidril dalam gluten menjadi ikatan bisulfida (Cahyadi, 

2008). 

  Bleaching (Oksidasi dan pemutihan) biasa dilakukan pada pati. Pati dapat 

dimodifikasi dengan menggunakan senyawa pengoksidasi pada kondisi terkontrol. 

Modifikasi pati dengan pengoksidasi ini dapat dibagi menjadi pemutihan atau 

oksidasi tergantung dari jenis dan jumlah bahan pengoksidasi yang digunakan. Bahan 

pemutih yang digunakan meliputi hidrogen peroksida, ammonium persulfat, natrium 

atau kalsium hipoklorit, kalium permanganat, dan natrium klorit. Natrium hipoklorit 

yang digunakan untuk pemutihan pada pati adalah 0,55% dan untuk oksidasi pati 

0,82% (Estiasih, 2006). 
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  Tujuan utama pemutihan atau  bleaching adalah memperbaiki derajat putih 

dengan mengoksidasi senyawa-senyawa pengotor seperti karoten, xantofil, dan 

pigmen-pigmen lain. Senyawa pengoksidasi yang digunakan dalam jumlah yang 

rendah, tetap dapat terjadi oksidasi pada gugus hidroksil. Jika kadar pemutih melebihi 

kadar yang digunakan dapat terjadi perubahan sifat (Estiasih, 2006). 

  Eskin et al. (1971) dalam Hardian (1994) menjelaskan mekanisme 

penjernihan tepung karagenan yaitu penambahan hidrogen peroksida pada saat 

perendaman memiliki fungsi mengoksidasi pigmen pada rumput laut (klorofil dan 

karoten) menjadi pigmen teroksidasi (tak berwarna). Oksigen dapat mendegradasi 

karoten. Degradasi karoten cenderung terjadi pada rantai pemanjang molekulnya 

sehingga terjadi penurunan total karoten. 

 

2.10  Hidrogen Peroksida  

2.10.1  Karakteristik Hidrogen Peroksida  

Peroksida dibagi menjadi 2 grup dasar yaitu senyawa anorganik dan organik. 

Peroksida anorganik mencakup hidrogen peroksida , persulfat, perborat, percarbonat, 

sodium peroksida dan sejumlah produk tambahan hidrogen peroksida. Hidrogen 

peroksida (H2O2) dalam bentuk murni berupa cairan tak berwarna, membeku pada 

suhu 0,9oC dan mendidih pada suhu 151oC.  Bahan ini merupakan oksidator kuat. 

Sifat kimia hidrogen peroksida dalam bentuk murni atau dalam air (larutan yang 

mengandung air) dicirikan oleh kecenderungannya untuk mengurai menjadi air 

dengan membebaskan oksigen. Penguraian hidrogen peroksida merupakan reaksi 
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eksoterm yaitu : 2 H2O2   � 2 H2O + O2  + 23,45 kcal/mol  (Davidson and Branen, 

1993).  

      Hidrogen peroksida merupakan oksidator kuat dan tersedia dalam berbagai 

konsentrasi tetapi konsentrasi 30-35% yang paling umum digunakan. Hidrogen 

peroksida relatif tidak stabil dan mengalami dekomposisi secara perlahan dan 

melepaskan oksigen. Hidrogen peroksida dapat larut dalam air sedangkan pH-nya 

dipengaruhi konsentrasinya. Zat ini dapat terurai menjadi air dan oksigen secara 

spontan. Cairan yang mempunyai konsentrasi tinggi bersifat bakteriostatik dan dapat 

bersifat mutagenik sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada ikatan DNA. 

Penggunaan cairan ini harus berhati-hati karena tidak stabil dan dapat meledak 

kecuali disimpan dalam lemari pendingin (Pinto et al., 2004). 

Hidrogen peroksida dapat larut dalam air pada semua konsentrasi. Faktor-

faktor yang mempengaruhi reaksi dekomposisi hidrogen peroksida adalah katalis 

(seperti : Pd, Fe, Cu, Ni, Cr, Pb, Mn), kenaikan temperatur, permukaan container 

yang tidak rata, makin tinggi PH (basa), dan radiasi. Bahan stabilizer seperti gliserin, 

kalsium klorida, atau alkohol dapat ditambahkan untuk menjaga kestabilan kondisi 

hidrogen peroksida dalam larutan  (Skuler, 2007). 

2.10.2  Manfaat Hidrogen Peroksida  

     Salah satu pemanfaatannya adalah sebagai bahan pemutih. Pigmen rambut yang 

hitam cepat dioksidasi pada suhu kamar menjadi rambut berwarna putih atau rambut 

yang kaku seperti jerami berwarna kuning, semua itu karena aktivitas hidrogen 

peroksida. Persamaan reaksi tentang proses pemutihan ini adalah sebagai berikut 

(Davidson and Branen, 1993) : 
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H2O2 +    X (dark pigmen)               H2O  +   XO   (pigmen teroksidasi) 

      Hidrogen peroksida juga mempunyai beberapa kelebihan antara lain pulp 

yang diputihkan mempunyai ketahanan yang tinggi serta penurunan kekuatan serat 

sangat kecil. Pada kondisi asam, hidrogen peroksida sangat stabil, pada kondisi basa 

mudah terurai. Peruraian hidrogen peroksida juga dipercepat oleh naiknya suhu. Zat 

reaktif dalam sistem pemutihan dengan hidrogen peroksida dalam suasana basa 

adalah perhydroxyl anion (HOO-) (Dence and Reeve, 1996).  

Hidrogen peroksida biasanya juga digunakan untuk pencuci mulut 

(konsentrasi 3%) dan proses pemutihan gigi (konsentrasi 10%). Proses pemutihan 

gigi ini mengalami reaksi reduksi oksidasi (redoks). Reaksi redoks, bahan oksidator 

(seperti hidrogen peroksida) memiliki radikal bebas dengan elektron yang tidak 

berpasangan, yang akan tereduksi, sedangakan bahan reduktor (bahan yang akan 

diputihkan) melepaskan elektron dan teroksidasi (Gokduman, 2005).  

FDA menetapkan peraturan bahwa batas maksimum residu hidrogen 

peroksida untuk sterilisasi bahan pengemas ialah 0,5 ppm sedangkan pada susu untuk 

pembuatan keju diizinkan dengan jumlah residu 500 ppm. Jumlah 500 ppm hidrogen 

peroksida pada susu diperkirakan hilang dengan katalase tanpa adanya residu (David 

et al., 1996). Australia New Zealand Food Authority (2002)  menetapkan residu 

hidrogen peroksida sebagai bleaching agents maksimum 5 ppm. Menurut Young et 

al. (1980), residu hidrogen peroksida dapat dihilangkan dengan cara pencucian 

dengan air, penggunaan enzim katalase, penggunaan Na2SO3, dan kombinasi antara 

perlakuan tersebut. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

      Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Hasil 

Pertanian, Laboratorium Mutu Hasil Pertanian, Laboratorium Pengolahan Hasil 

Pertanian, Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang, Laboratorium Mekatronika Alat dan Mesin Agroindustri, 

Laboratorium Unit Produksi Teknik Kimia Politeknik Malang dan Laboraturium 

Sentral Ilmu Hayati (LSIH) Universitas Brawijaya Malang. Penelitian dilakukan 

mulai bulan Juni - November 2010. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

      Tepung porang yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari umbi 

porang yang diperoleh dari Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten 

Madiun, dengan karakteristik fisik yaitu berat umbi 3 (± 0.2) Kg, diameter umbi 19 - 

25 cm, dan umur umbi ± 3 tahun (proses pembuatan tepung porang dapat dilihat di 

Lampiran 11).  

      Bahan kimia yang digunakan dalam proses pemutihan tepung porang pada 

pencucian etanol metode utrasonik ini adalah dengan kemurnian pro analisa (p.a) 

yaitu : H2O2 30%.  Bahan kimia dengan kemurnian teknis antara lain etanol 96%, 

aquades dan kertas saring.  Bahan kimia diperoleh dari Laboratorium Biokimia dan 
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Nutrisi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya, Panadia, dan 

Brataco.  

     Bahan kimia yang digunakan untuk analisa yaitu dengan kemurnian pro 

analisa (p.a) antara lain:  NaOH, asam format, HCl pekat (37%), H2SO4 pekat (95%), 

CaCl2, indikator metil red, indikator phenolphetaline, NH4OH, tablet kjedahl, NaOH 

45%, HCl 0,1 N, asam borat 3%, asam dinitrosalisilat, DMSO, KI, I2, HCl 0.05 N, 

KMnO4, dan NH4OH . Bahan analisa dengan kemurnian teknis adalah aquadest dan 

kertas saring. Bahan kimia diperoleh dari Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya.   

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan dalam penambahan H2O2 pada pencucian etanol metode 

utrasonik ini meliputi mesin ultrasonik Merk Retsch, glassware, timbangan analitik 

(Mettle denver AA 200), termometer, spatula , loyang, oven listrik (Memmert), pipet 

volume, dan bola hisap.  

      Alat yang digunakan untuk analisa meliputi glassware, cawan pengabuan, 

color reader, viskosimeter (Rion Co. Ltd Vt-04), spektrofotometer (Unico UV-2100), 

mikroskop (Nikon seri BH2), kuvet, pipet tetes, pipet volume, bola hisap, dan buret. 

 

3.3 Rancangan Percobaan 

       Penelitian ini disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)  

dengan satu faktor yaitu konsentrasi hidrogen peroksida (H2O2) yang terdiri dari enam 

level.  Setiap perlakuan dilakukan tiga kali ulangan sehingga diperoleh 18 satuan 

percobaan.  
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Faktor : Konsentrasi H2O2 (H) 

H1 : Konsentrasi H2O2 0.5 % 

H2 : Konsentrasi H2O2 1 % 

H3 : Konsentrasi H2O2 1.5 % 

H4 : Konsentrasi H2O2 2 % 

H5 : Konsentrasi H2O2 2.5 % 

H6 : Konsentrasi H2O2 3 % 

     Kontrol yang digunakan dalam penelitian ini ada dua (kontrol 1 dan kontrol 

2). Kontrol 1 adalah tepung porang kasar tanpa perlakuan apapun. Kontrol 2 adalah 

tepung porang dengan pencucian etanol bertingkat (3 tingkat pencucian dengan etanol 

40%, 60% dan 80%) menggunakan metode ultrasonik selama 15 menit tanpa 

penambahan H2O2 (0%).   

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan  

      Penelitian pendahuluan bertujuan untuk menentukan volume hidrogen 

peroksida yang ditambahkan dan tahap penambahan hidrogen peroksida. Volume 

yang ditambahkan 10 ml, 30 ml dan 50 ml dengan konsentrasi 0,5%, ternyata dengan 

volume 10 ml dan 30 ml tidak memberikan hasil yang berbeda dengan kontrol. 

Penambahan hidrogen peroksida sebanyak 50 ml memberikan hasil yang signifikan 

terhadap perubahan warna tepung porang.  

Penentuan tahap penambahan hidrogen peroksida dilakukan  dengan mencoba 

penambahan hidrogen peroksida pada tahap pertama pencucian etanol bertingkat 
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dengan etanol 40%,  tahap kedua pencucian etanol bertingkat dengan etanol 60%, dan  

tahap ketiga pencucian etanol bertingkat dengan etanol 80%. Hasil penelitian 

pendahuluan diperoleh bahwa pada penambahan hidrogen peroksida  tahap  pertama 

pencucian etanol bertingkat dengan etanol 40% nilai viskositas lebih tinggi dan residu 

hidrogen peroksida lebih rendah dibanding penambahan  hidrogen peroksida pada 

tahap kedua pencucian etanol bertingkat dengan etanol 60%, dan  tahap ketiga 

pencucian etanol bertingkat dengan etanol 80%. Penambahan hidrogen peroksida 

pada penelitian ini dilakukan sekali saja pada tahap pertama pencucian etanol 

bertingkat dengan etanol 40%. 

3.4.2 Analisa Bahan Baku 

1. Analisa rendemen (Sudarmadji, 2007) 

2. Analisa kadar glukomanan (Peiying, 2002) 

3. Derajat warna putih (Koswara, 2009) 

4. Viskositas (Modifikasi Peiying, 2002)  

5. Kadar air (AOAC, 1984 dalam Sudarmadji, dkk, 2007) 

6. Kadar oksalat metode volumetric (Ukpabi and Ejidoh , 1989) 

7. Residu hidrogen peroksida (Modifikasi Vogel, 1991 dalam Suherman, 2004) 

3.4.3 Prosedur Penelitian  

1. Penimbangan tepung porang  sebanyak 25 gram, kemudian pemasukkan ke 

dalam glass beaker 500 mL.  

2. Penambahan 200 mL etanol 40% ke dalam tepung porang yang telah 

ditimbang. 
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3. Penambahan 50 mL H2O2 konsentrasi 0,5 %; 1 %; 1,5 %; 2 %; 2,5 %; dan 3 % 

pada larutan tepung porang dan etanol 40 % kemudian perlakuan pencucian 

dengan ultrasonik selama 15 menit 

4. Penyaringan larutan tepung porang dengan kertas saring kemudian pemisahan 

endapan dan filtrat  

5. Penambahan etanol 60% sebanyak 200 mL ke dalam endapan kemudian 

perlakuan pencucian dengan ultrasonik selama 15 menit. 

6. Penyaringan larutan tepung porang dengan kertas saring kemudian pemisahan 

endapan dan filtrat  

7. Penambahan etanol 80% sebanyak 200 mL ke dalam endapan kemudian 

perlakuan pencucian dengan ultrasonik selama 15 menit. 

8. Penyaringan larutan tepung porang dengan kertas saring kemudian pemisahan 

endapan dan filtrat  

9. Pengeringan endapan dengan oven listrik suhu 40 oC selama 24 jam dan 

dihasilkan tepung porang hasil pencucian dan penambahan H2O2. 

3.4.4 Pengamatan 

      Pengamatan dilakukan pada tepung porang hasil penambahan H2O2 dan 

pencucian  etanol bertingkat dengan metode ultrasonik. Parameter mutu yang diamati 

meliputi: analisa rendemen (Sudarmadji, dkk. 2007), analisa kadar glukomanan 

(Peiying, 2002), derajat warna putih (Koeswara, 2009), viskositas (Modifikasi 

Peiying, 2002), kadar oksalat metode volumetri (Ukpabi and Ejidoh , 1989), dan 

analisa residu hidrogen peroksida  (Modifikasi Vogel., 1991 dalam Suherman, 2004). 
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3.5 Analisis Data 

      Data hasil pengamatan dianalisa dengan metode Analysis of Variance 

(ANOVA). Apabila dari hasil uji terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan BNT 

(Beda Nyata Terkecil) dengan taraf  5% atau 1% untuk melihat perbedaan antar 

perlakuan. Pengamatan perlakuan terbaik terhadap tepung porang menggunakan 

metode Indeks Efektifitas (De Garmo et al., 1984).  

 

3.6  Analisa Perlakuan Terbaik 

      Hasil perlakuan terbaik yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisa 

kadar protein (AOAC, 1984 dalam Sudarmadji, dkk., 2007), kadar pati (Zapata et al., 

2004), kadar abu (AOAC, 1984 dalam Sudarmadji, dkk., 2007), dan kadar lemak 

metode soxhlet (Woodman, 1941 dalam Sudarmadji, dkk., 2007) dengan pembanding 

kontrol 1 dan kontrol 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

3.7  Diagram Alir  

 
 
  

pemasukkan dalam gelas beker 500 mL 

perlakuan ultrasonik dengan frekuensi 50 kHz selama 15 menit 

penyaringan dengan kertas saring 

   

 

 perlakuan ultrasonik dengan frekuensi 50 kHz selama 15 menit 

 penyaringan  dengan kertas saring 

   

 

 perlakuan ultrasonik dengan frekuensi 50 kHz selama 15 menit 

 penyaringan  dengan kertas saring 

 

 

pengeringan dengan oven 40 oC selama 24 jam 

 

  

 

 

Gambar 8.  Diagram Alir Penambahan H2O2 dan Pencucian Etanol Bertingkat 

Metode Ultrasonik padaTepung Porang 

 (Modifikasi dari Sugiyama, 1971 dan Kimura et al, 2001) 

Tepung Porang Kasar  
25 gram 

Tepung Porang Hasil 
Penambahan H2O2 dan 

Pencucian 

50 mL H2O2 konsentrasi  
0,5 %; 1 %; 1,5 %; 2 %;  

2,5 %; dan 3 % 

Analisa awal : 
Kadar Glukomanan, 
Derajat Warna Putih, 

Viskositas,  
Kadar Ca Oksalat, dan 

Kadar Air 
 

Endapan 

Filtrat 

Endapan 

Endapan 

200 mL Etanol 40 % 

200 mL Etanol 60 % 

Filtrat 

Filtrat 

Analisa akhir : 
Rendemen, Kadar 

Glukomanan, Derajat 
Warna Putih, Viskositas, 
Kadar Ca Oksalat, Residu 

H2O2, dan Kadar Air 
. 

200 mL Etanol 80 % 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku   

Bahan baku tepung porang yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

olahan umbi porang dari Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten 

Madiun. Karakteristik kimia dan fisik tepung porang kasar disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Karakteristik Kimia dan Fisik Bahan Baku 

 
Parameter Tepung Porang Kasar 

Hasil Analisa (%) Literatur* (%) 
Kadar Air 9,80 9,40 
Kadar Abu 3,49 5,52 
Kadar Pati 3,62 21,83 

Kadar Protein 2,70 4,58 
Kadar Lemak 1,69 0,074 

Kadar Kalsium Oksalat 2,01 5,65 
Kadar Glukomanan 78,80 37,27 

Residu H2O2 - - 
Derajat Warna Putih 49,49** 48,55** 

Viskositas 8500*** 3700*** 
Keterangan : * Eri (2007) 
                     **  tanpa satuan, dimana nilai 100 diasumsikan sebagai warna putih 
                     *** satuan c Ps 
 

     Tabel 6 menunjukkan bahwa pada tepung porang baik dari hasil analisa dan 

literatur (Eri, 2007) kandungan glukomanan lebih dominan dibanding kandungan 

pati, air, protein, dan  lemak. Kadar glukomanan tepung porang kasar hasil analisa 

(78,80%) lebih tinggi  daripada literatur (37,27%). Kadar abu, kadar pati, kadar 

protein, dan kadar kalsium oksalat pada tepung hasil analisa lebih rendah dari 

literatur. Perbedaan-perbedaan antara hasil analisa dengan literatur dikarenakan 

adanya perbedaan bahan baku yang meliputi asal umbi, umur umbi, ukuran umbi, dan 
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proses pengolahan menjadi tepung porang (pencucian, pengupasan, proses 

pengeringan, lama pengeringan dan lama penumbukan). Suhirman (2002) 

menjelaskan  bahwa  faktor-faktor  yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kadar 

glukomanan antara lain, perlakuan pendahuluan (bentuk pengirisan), umur panen, 

bagian-bagian yang ditumbuk, alat yang digunakan, dan kecepatan penumbukan. 

     Nilai viskositas tepung porang kasar hasil analisa (8500 cPs) lebih tinggi 

dibandingkan literatur (3700 cPs). Hal ini dipengaruhi kadar glukomanan yang 

menyusun tepung porang tersebut, dimana kadar glukomanan tepung porang kasar 

hasil analisa lebih tinggi dibanding literatur. Kadar air tepung porang kasar hasil 

analisa (9,8%) tidak jauh berbeda dengan kadar air tepung porang kasar pada literatur 

Eri (2007) (9,4%).  

 

4.2 Karakteristik Tepung Porang Akibat Penambahan H2O2 pada Pencucian 

dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik 

 

      Penambahan H2O2 dilakukan pada proses pencucian dengan etanol bertingkat 

metode ultrasonik ini  bertujuan  memperbaiki warna tepung porang dari berwarna 

kecoklatan gelap menjadi lebih cerah dengan waktu yang singkat. H2O2 merupakan 

bleaching agent yang bersifat oksidator kuat dapat terurai menjadi dua produk aman 

yaitu air dan oksigen (Young et al., 1980). H2O2 akan mengoksidasi pigmen warna 

pada tepung porang menjadi pigmen teroksidasi.  

      Proses pencucian dengan etanol bertingkat yaitu menggunakan konsentrasi 

etanol yang semakin tinggi pada setiap tingkat pencuciannya, yaitu pada pencucian 

tingkat 1 dengan etanol 40%, kemudian pada pencucian tingkat 2 dengan etanol 60%, 
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dan terakhir pada pencucian tingkat 3 dengan etanol 80%. Martati dan Nisa (2006) 

menyatakan kepolaritasan suatu larutan ditentukan dari dipol momen. Dipol momen 

air 1,84 Debye lebih besar dibanding etanol 1,69 Debye. Konsentrasi etanol 40% 

kepolaritasannya lebih tinggi dibandingkan etanol 60% dan 80%, karena etanol 40% 

terdiri dari 40% etanol dan 60% air.  

 Tepung porang yang dicuci dengan etanol konsentrasi rendah 40% diduga 

kepolaritasan etanol lebih tinggi sehingga akan melarutkan senyawa-senyawa yang 

polar seperti kalsium oksalat, protein, pati, dan abu. Pencucian konsentrasi etanol 

60% maka kepolaritasan etanol lebih rendah dibanding etanol 40% sehingga akan 

melarutkan senyawa-senyawa yang tidak dapat larut dalam etanol 40%. Pencucian 

dengan etanol konsentrasi tinggi 80% diduga kepolaran etanol lebih rendah sehingga 

akan melarutkan senyawa yang non polar seperti lemak.  

 Shadmani (2004) menyebutkan bahwa semakin tinggi konsentrasi etanol 

maka semakin rendah tingkat kepolaran pelarut yang digunakan, yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kemampuan pelarut dalam mengekstrak senyawa yang bersifat 

kurang polar. Pencucian tepung porang dengan etanol untuk menghilangkan 

komponen mikro yang ada di permukaan granula glukomanan dan bahan-bahan 

pengotor yang terperangkap di dalam partikel glukomanan (Takigami, 2000). 

 Metode ultrasonik dapat mempercepat reaksi H2O2 sebagai bleaching agents 

tepung porang pada proses pencucian dengan etanol bertingkat. Efek mekanik 

ultrasonik adalah meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam sel bahan serta 

meningkatkan transfer massa. Dinding sel dari bahan dipecah dengan getaran 
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ultrasonik sehingga kandungan yang ada didalamnya dapat keluar dengan mudah 

(Kuldiloke, 2002). 

4.2.1  Rendemen 

     Rerata rendemen tepung porang akibat perlakuan penambahan H2O2 pada 

proses pencucian dengan etanol bertingkat metode ultrasonik berkisar antara 93,27 – 

96,62%. Hasil analisis ragam (Lampiran 2) menunjukkan adanya pengaruh yang tidak 

nyata dari perbedaan konsentrasi H2O2 terhadap rendemen  pada tepung porang. Hal 

ini dapat dilihat dalam Tabel 7. 

Tabel 7. Rerata Rendemen  Tepung Porang akibat Penambahan H2O2 pada 

Pencucian Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik    

 
Konsentrasi H2O2 (%) Rendemen (%) 

0,5 93,27 ± 3,27 
1 94,49 ± 2,37 

1,5 95,40 ± 1,32 
2 97,57 ± 0,73 

2,5 96,62 ± 2,63 
3 95,98 ± 1,28 

Keterangan :  - Setiap data merupakan rata-rata 3 kali ulangan ± standar deviasi 
 

Rendemen tepung porang yang terendah adalah pada penambahan H2O2 

konsentrasi 0,5% (93,27 ± 3,27), walaupun tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

lainnya (Tabel 7). Hal ini menunjukkan bahwa proses pencucian tepung porang 

secara bertingkat dapat menghilangkan kotoran yang ada di tepung porang.  

Rendemen dipengaruhi dari perbedaan jumlah senyawa pengotor (pati, protein, 

kalsium oksalat, lemak, dan senyawa-senyawa lain) yang menempel pada tepung 

porang yang digunakan. Rendemen tepung porang juga dipengaruhi oleh proses 
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penyaringan. Pada proses penyaringan memungkinkan adanya sebagian tepung 

porang yang tertinggal pada kertas saring dan beaker glass.  

4.2.2 Kadar Air 

     Rerata kadar air tepung porang akibat perlakuan penambahan H2O2 pada 

proses pencucian dengan etanol bertingkat metode ultrasonik berkisar antara 13,61 – 

15,52%. Hasil analisis ragam (Lampiran 3) menunjukkan adanya pengaruh yang tidak 

nyata dari perbedaan konsentrasi H2O2 terhadap kadar air  pada tepung porang. Hal 

ini dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rerata Kadar Air  Tepung Porang akibat Penambahan H2O2 pada 

Pencucian Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik  

 
Konsentrasi H2O2 (%) Kadar Air (%) 

0,5 13,61 ± 0,19 
1 14,43 ± 0,30 

1,5 14,65 ± 0,43 
2 14,56 ± 0,55 

2,5 14,64 ± 0,18 
3 15,52 ± 1,39 

Keterangan :  - Setiap data merupakan rata-rata 3 kali ulangan ± standar deviasi 
 

Kadar air tepung porang hasil penelitian ini adalah 13,61 – 15,52% sedangkan 

standar mutu tepung porang (Anonim, 2005a) kadar air tepung porang adalah 10.0%. 

Kadar air yang relatif masih tinggi ini dipengaruhi proses pengeringan yang kurang 

optimal. Pada penelitian ini proses pengeringan menggunakan oven listrik dengan 

suhu 40 oC selama 24 jam, dimana suhu yang digunakan ini ternyata belum dapat 

menguapkan air dalam bahan secara sempurna. Bagian permukaan tepung porang 

berkontak lama dengan udara panas sehingga menjadi kering terlebih dahulu, akan 

tetapi air dalam tepung masih terperangkap di dalam dan sulit keluar ke permukaan. 
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     Proses pengeringan yang lebih optimal perlu dilakukan yaitu pengeringan  

yang mampu mempercepat proses penguapan air dari dalam bahan menuju 

permukaan bahan sebelum permukaannya mengering. Astuti (2008) mengemumakan 

bahwa pengeringan vakum merupakan salah satu cara pengeringan bahan dengan 

menggunakan tekanan yang lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Tekanan uap air 

di udara yang lebih rendah ini memungkinkan air pada bahan menguap lebih cepat, 

sehingga waktu pengeringan dapat dilakukan lebih singkat. 

4.2.3  Derajat Warna Putih 

Rerata derajat warna putih akibat perlakuan penambahan H2O2 pada proses 

pencucian dengan etanol bertingkat metode ultrasonik berkisar antara 50,87 – 54,11. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan adanya pengaruh yang sangat nyata 

dari perbedaan konsentrasi H2O2 (α = 0,01) terhadap derajat warna putih  pada tepung 

porang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rerata Derajat Warna Putih  Tepung Porang akibat Penambahan H2O2 

pada Pencucian Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik  

 
Konsentrasi H2O2 (%) Derajat Warna Putih 

0,5 50,87 a 
1 51,47 ab 

1,5 52,29 bc 
2 52,83 c 

2,5 53,38 cd 
3 54,11 d 

BNT 1%  1,10 

Keterangan : - Setiap data merupakan rata-rata 3 kali ulangan 
                     - Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata 

pada  BNT (α = 0,01) 
                         

Tepung porang yang berwarna coklat diduga diakibatkan karena reaksi 

pencoklatan secara enzimatis dan non enzimatis. Reaksi pencoklatan secara enzimatis 
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pada  tepung porang, menurut Zhao et al. (2010) karena tepung mengandung 

polifenoloksidase dan tannin yang mudah sekali bereaksi selama proses sehingga 

terbentuk warna coklat. Reaksi pencoklatan secara non enzimatis pada  tepung porang 

diduga juga disebabkan reaksi maillard dan perubahan pigmen karotenoid.  

Kusnandar (2010) menyatakan reaksi maillard disebabkan reaksi antara gula 

reduksi dan gugus amina primer saat pengeringan chip porang yang mengakibatkan 

terbentuk pigmen coklat melanoidin. Pengeringan chip porang juga menyebabkan 

pigmen karotenoid mengalami perubahan warna. Kanner (1978) dalam Marsudi 

(2008) menjelaskan kerusakan karotenoid dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi 

suhu dan lama pemanasan menyebabkan kerusakan karotenoid semakin tinggi 

sehingga perubahan warna semakin cepat mengarah ke warna yang lebih gelap.   

H2O2 pada tepung porang berfungsi sebagai oksidator, telah mengoksidasi 

pigmen berwarna menjadi pigmen teroksidasi. Ikatan rangkap dari pigmen coklat 

melanoidin yang terbentuk dari reaksi maillard akan teroksidasi sehingga struktur 

pigmen tersebut berubah dan pigmen menjadi lebih terang atu tidak berwarna. 

Kusumaningtyas dan Limantara (2009) menjelaskan karotenoid yang teroksidasi 

akibat pengeringan membentuk pigmen turunan lutein ataupun zeaxantin. Pigmen 

turunan yang berwarna coklat tersebut akan teroksidasi oleh H2O2 sehingga ikatan 

rangkap konjugasi menjadi berkurang dan menjadi pigmen teroksidasi (pigmen tidak 

berwarna).  

Derajat warna putih merupakan tingkat putih dari warna produk yang diukur 

berdasarkan  perbandingan dengan lempeng putih yang dianggap mempunyai derajat 

putih 100% (Food Chemical Codex, 1981).  Tabel 9 menunjukkan derajat warna 
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putih tepung porang dengan konsentrasi H2O2 0,5%; 2%; dan 3% berbeda nyata. 

Semakin tinggi konsentrasi H2O2 yang ditambahkan maka semakin tinggi derajat 

warna putih tepung porang.. Konsentrasi H2O2 yang semakin meningkat menyebabkan 

kemampuan H2O2 untuk mengoksidasi semakin meningkat. H2O2 sebagai oksidator 

(mengalami reduksi) dan tepung porang sebagai reduktor (mengalami oksidasi). 

Gokduman (2005) menyatakan  H2O2 sangat reaktif sehingga membentuk radikal 

bebas yaitu HO2 + H yang akan berinteraksi dengan makromolekul pigmen warna dan 

memecah menjadi molekul yang lebih kecil dengan warna yang lebih terang.  

4.2.4 Residu H2O2  

     Rerata kadar residu H2O2 akibat perlakuan penambahan H2O2 pada proses 

pencucian dengan etanol bertingkat metode ultrasonik berkisar antara                 

138,63 – 202,00 ppm. Hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan adanya 

pengaruh yang sangat nyata dari perbedaan konsentrasi H2O2 (α = 0,01) terhadap 

residu H2O2 tepung porang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rerata Residu H2O2  Tepung Porang akibat Penambahan H2O2 pada   

Pencucian Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik  

 
Konsentrasi H2O2 (%) Residu H2O2 (ppm) 

0,5 138,63 a 
1 157,81 a 

1,5 185,38 b 
2 186,13 b 

2,5 186,85 b 
3 202,00 c 

BNT 1% 36,77 

Keterangan : - Setiap data merupakan rata-rata 3 kali ulangan 
                       - Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata 

pada  BNT (α = 0.01) 
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Tabel 10 menunjukkan residu H2O2 berbeda nyata antara perlakuan  

konsentrasi  H2O2 0,5%; 1,5%; dan 3%. Hal tersebut dikarenakan  kepekatan H2O2 

yang diserap berbeda. Semakin tinggi konsentrasi H2O2 yang ditambahkan maka 

semakin tinggi residu  H2O2. Residu dari konsentrasi H2O2 1,5%; 2%; dan 2,5% tidak 

berbeda nyata diduga karena selisih dari konsentrasi tersebut hanya 0,5% sehingga 

residu yang tertinggal juga tidak jauh berbeda. 

H2O2 berfungsi sebagai bleaching agent, mendegradasi pigmen warna pada 

tepung porang menjadi pigmen teroksidasi. Bleaching agent setelah mendegradasi 

pigmen warna dapat meninggalkan residu. Residu H2O2 pada tepung porang tersebut 

masih tinggi (138,63 – 202,00 ppm) karena proses pencucian tepung porang 

menggunakan etanol. Etanol yang merupakan asam lemah juga dapat menjaga 

kestabilan kondisi hidrogen peroksida dalam larutan sehingga residu H2O2 pada 

tepung porang masih cukup tinggi.  

Jumlah tersebut tidaklah besar jika dibandingkan dengan penggunaan  H2O2 

pada susu untuk pembuatan keju yang diizinkan FDA dengan jumlah residu 500 ppm.  

Jumlah 500 ppm  pada susu diperkirakan hilang dengan katalase tanpa adanya residu 

(David et al., 1996) sedangkan Australia New Zealand Food Authority (2002) 

mengizinkan batas residu H2O2 sebagai bleaching agent maksimum 5 ppm. Residu 

H2O2 pada tepung porang dapat dihilangkan dengan cara pencucian dengan air, 

penggunaan enzim katalase, penggunaan Na2SO3, dan kombinasi antara perlakuan 

tersebut Young et al. (1980). 
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4.2.5  Kadar Glukomanan  

     Rerata kadar glukomanan akibat perlakuan penambahan H2O2 pada proses 

pencucian dengan etanol bertingkat metode ultrasonik berkisar antar 76,81% - 

84,44%. Hasil analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

yang sangat nyata dari perbedaan konsentrasi H2O2 (α = 0,01) terhadap kadar 

glukomanan  pada tepung porang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rerata Kadar Glukomanan  Tepung Porang akibat Penambahan H2O2 

pada Pencucian Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik  

 
Konsentrasi H2O2 (%) Kadar Glukomanan (%) 

0,5 84,44 c 
1 83,14 c 

1,5 80,54 b 
2 79,33 b 

2,5 78,35 ab 
3 76,81 a 

BNT 1%                                                2,07 

Keterangan : - Setiap data merupakan rata-rata 3 kali ulangan 
                     -  Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata 

pada  BNT (α = 0,01) 
 

Tabel 11 menunjukkan kadar glukomanan dari konsentrasi H2O2 0,5%; 1,5%; 

dan 3% berbeda nyata. Konsentrasi H2O2 yang ditambahkan semakin tinggi maka 

semakin menurun kadar glukomanan. Oksidasi pada pati dengan H2O2 menyebabkan 

pati teroksidasi pada gugus hidroksil primer menjadi gugus karboksil (Lukasiewicz, 

2005). (Chang dan Cho, 1997 dalam Moura, 2006) menyebutkan H2O2 merupakan 

pengoksidator yang menyerang gugus alkohol primer (pada C6) dan alkohol sekunder 

(pada C2, C3, dan C4) dari unit glukosa. Konsentrasi H2O2 yang ditambahkan 

semakin tinggi, diduga kemampuan H2O2 bereaksi dengan gugus hidroksil pada 

polimer glukomanan tepung porang semakin  kuat.  Gugus hidroksil primer menjadi 
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gugus karboksil sehingga struktur glukomanan mengalami perubahan dan kadar 

glukomanan menurun. 

H2O2 mempunyai  kemampuan membentuk radikal bebas yaitu H2O + O yang 

sangat reaktif dan bereaksi dengan molekul organik serta mengoksidasi 

makromolekul, kemudian memecah menjadi molekul  yang lebih kecil (Gokduman, 

2005). H2O2 yang bersifat radikal bebas juga mendukung penurunan kadar 

glukomanan tepung porang karena radikal bebas dapat bereaksi dengan 

makromolekul (glukomanan) menjadi molekul yang lebih kecil.  

Glukomanan terdiri dari dua jenis gula reduksi yaitu D-glukosa dan D-manosa 

(Peiying, 2002). Gula reduksi tersebut yang bereaksi dengan 3,5 - dinitro salicylic 

acid pada analisa kadar glukomanan. Gula reduksi tersebut yang menentukan kadar 

glukomanan, jika gula reduksi tinggi maka kadar glukomanan akan tinggi. 

Konsentrasi H2O2 yang semakin tinggi diduga dapat menyebabkan oksidasi D-

glukosa menjadi senyawa turunan D-asam glukuronat, D-asam glukonat, atau D-asam 

glukarat. Senyawa turunan tersebut tidak dapat bereaksi dengan 3,5-dinitro salicylic 

acid sehingga akan diperoleh nilai kadar glukomanan rendah. Hal tersebut diduga 

dapat menyebabkan penurunan kadar glukomanan akibat meningkatnya konsentrasi 

H2O2.  

4.2.6 Kadar Kalsium Oksalat  

      Kristal kalsium oksalat merupakan suatu produk buangan dari metabolisme 

sel yang sudah tidak digunakan lagi oleh tanaman.  Kristal kalsium oksalat selain 

terdapat di dalam sel mannan juga terdapat di luar sel mannan (Koswara, 2009). 

Rerata kadar kalsium oksalat akibat perlakuan penambahan H2O2 pada proses 
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pencucian dengan etanol bertingkat metode ultrasonik berkisar antara 0,06% – 

0,68%. Hasil analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

yang sangat nyata dari perbedaan konsentrasi H2O2 (α = 0,01) terhadap kadar kalsium 

oksalat  pada tepung porang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Rerata Kadar Kalsium Oksalat Tepung Porang akibat Penambahan 

H2O2 pada Pencucian Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik  

 
Konsentrasi H2O2 (%) Kadar Kalsium Oksalat (%) 

0,5 0,68 b 
1 0,41 ab 

1,5 0,27 a 
2 0,15 a 

2,5 0,08 a 
3 0,06 a 

BNT 1%                                             0,29 

Keterangan : - Setiap data merupakan rata-rata 3 kali ulangan 
                     - Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata  

pada  BNT  (α = 0,01) 
 

Scheck and Frimmel (1995) mengemukakan bahwa degradasi senyawa fenol 

dan asam salisilat dalam air oleh sinar UV ataupun hidrogen peroksida dapat menjadi 

asam maleat, fumarat dan asam oksalat. Degradasi lebih lanjut dari asam oksalat oleh 

sinar UV ataupun hidrogen peroksida adalah terbentuk asam formiat yang pada 

akhirnya menjadi karbon dioksida sehingga kadar senyawa fenol dan asam salisilat 

dalam air menurun. 

 Tabel 12 menunjukkan kadar kalsium oksalat dari konsentrasi  H2O2 0,5% 

dan 3%  berbeda nyata. Semakin tinggi konsentrasi H2O2 yang ditambahkan maka 

semakin menurun kadar kalsium oksalat. H2O2 menurut Wood et al. (1966) 

merupakan oksidator kuat. Hal ini diduga konsentrasi H2O2 semakin meningkat  maka 

kekuatan oksidator  semakin kuat sehingga semakin mudah mendegradasi kalsium 
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oksalat pada tepung porang menjadi senyawa yang lebih sederhana. Senyawa yang 

lebih sederhana tersebut akan menjadi karbon dioksida sehingga kadar kalsium 

oksalat menurun.  

4.2.7   Viskositas 

     Viskositas merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan mutu 

tepung porang. Tepung porang diharapkan mampu menghasilkan viskositas yang 

sangat tinggi karena tepung porang banyak digunakan sebagai bahan pengental.  

Rerata viskositas akibat perlakuan penambahan H2O2 pada proses pencucian dengan 

etanol bertingkat metode ultrasonik berkisar antara 9833,33 – 8000,00 c.Ps. Hasil 

analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sangat nyata 

dari perbedaan konsentrasi H2O2 (α = 0,01) terhadap viskositas  pada tepung porang. 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Rerata Viskositas  Tepung Porang akibat Penambahan H2O2 pada 

Pencucian Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik  

 
Konsentrasi H2O2 (%) Viskositas (c.Ps) 

0,5 9833,33 b 
1 9333,33 b 

1,5 9166,67 b 
2 8333,33 a 

2,5 8166,67 a 
3                                            8000,00 a 

BNT 1% 831,47 

Keterangan : - Setiap data merupakan rata-rata 3 kali ulangan 
- Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata 

pada  BNT (α = 0,01)  
-  

Tabel 13 menunjukkan viskositas dari konsentrasi H2O2 0,5% dan 3% berbeda 

nyata. Konsentrasi H2O2 0,5% memiliki viskositas tertinggi dan  konsentrasi H2O2 

3%  memiliki viskositas yang terendah. Semakin tinggi konsentrasi H2O2 yang 
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ditambahkan maka semakin menurun viskositas. Ulia (2007) menyebutkan bahwa 

semakin tinggi dosis H2O2 yang ditambahkan pada pulp maka semakin banyak 

selulosa yang terdegradasi sehingga viskositas pulp menjadi rendah. Viskositas 

terendah diperoleh pada penambahan dosis H2O2 0,4% dan tertinggi 0,1%.  

Sjostrom (1998) menyatakan sifat H2O2 yang kurang selektif, dimungkinkan 

perhidroksil radikal yang terbentuk berpotensi dalam mendegradasi selulosa sehingga 

viskositas pulp menjadi rendah. H2O2 seharusnya hanya mendegradasi senyawa 

karotenoid dari tepung porang akan tetapi sifatnya yang kurang selektif, diduga 

perhidroksil radikal yang terbentuk dari H2O2 berpotensi juga dalam mendegradasi 

glukomanan. Konsentrasi H2O2 semakin tinggi menyebabkan penurunan viskositas 

tepung porang karena degradasi glukomanan pada tepung porang meningkat. 

 

4.3  Perlakuan Terbaik 

     Penentuan perlakuan terbaik pada tepung porang akibat perlakuan 

penambahan H2O2 pada proses pencucian dengan etanol bertingkat metode ultrasonik 

dihitung dengan metode indeks efektifitas, yang didasarkan pada parameter kimia dan 

fisik. Parameter kimia dan fisik meliputi derajat warna putih, residu H2O2, kadar 

glukomanan, kadar kalsium oksalat, dan viskositas. Penilaian urutan parameter 

perlakuan terbaik dilakukan oleh panelis. Hasil perhitungan dari parameter di atas 

(Lampiran 9) digunakan untuk menentukan nilai terbaik dari perlakuan penelitian ini, 

dimana perlakuan yang menghasilkan nilai tertinggi dipilih menjadi perlakuan terbaik 

berdasarkan parameter kimia dan fisik.  
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 Perlakuan terbaik yang terpilih pada tepung porang akibat perlakuan 

penambahan H2O2 pada proses pencucian dengan etanol bertingkat metode ultrasonik 

berdasarkan parameter kimia dan fisik yaitu pada perlakuan penambahan H2O2 

dengan konsentrasi 0,5%. Perlakuan terbaik tersebut memiliki karakteristik sebagai 

berikut: kadar air 13,61%,  kadar abu 0,37%, kadar pati 0,13%, kadar protein 0,47%, 

kadar lemak 0,28%, kadar kalsium oksalat 0,68%, kadar glukomanan 84,44%, residu 

H2O2 0,0139%, viskositas 9833,33 cPs dan derajat putih 50,87. 

Tabel 14. Perbandingan Karakteristik Kimia dan Fisik Tepung Porang Kasar 

dan Tepung Porang Perlakuan Terbaik 

 
Parameter  Jenis Tepung  

Kontrol 1 (%) Kontrol 2 (%) Porang Perlakuan 
Terbaik (%) 

Kadar Air 9,8 13,45 13,61 
Kadar Abu 3,49 0,69 0,37 
Kadar Pati 2,90 1,98 0,13 
Kadar Protein 2,70 1,50 0,47 
Kadar Lemak 1,69 0,82 0,28 
Kadar Kalsium Oksalat 2,01 0,88 0,68 
Kadar Glukomanan         78,80         79,81             84,44 
Residu H2O2 - -  0,0139 
Derajat Warna Putih 49,49* 48,86*             50,87* 
Viskositas     8500,00**     9000,00**         9833,33** 

Keterangan :   -  Kontrol 1 merupakan tepung porang kasar dan  kontrol 2 merupakan 
tepung porang dengan pencucian etanol bertingkat metode   
ultrasonik tanpa penambahan H2O2 (0%) 

                        -   * tanpa satuan, dimana nilai 100 diasumsikan sebagai warna putih 
                 ** dalam c.Ps dengan konsentrasi larutan 1% 
 
     Kontrol yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Kontrol 1 adalah tepung 

porang kasar tanpa perlakuan apapun. Kontrol 2 adalah tepung porang dengan 

pencucian etanol bertingkat (3 tingkat pencucian dengan etanol 40%, 60% dan 80%) 

menggunakan metode ultrasonik selama 15 menit tanpa penambahan H2O2 (0%).  

Kadar air dari kontrol 2 (13,45%) dan perlakuan terbaik (13,61%) lebih tinggi dari 
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kontrol 1 (9,8%). Hal ini disebabkan kontrol 2 dan tepung perlakuan terbaik 

mengalami pencucian dengan etanol bertingkat sehingga masih terdapat residu air 

pada tepung porang tersebut.  

     Kadar pati, protein, dan lemak pada perlakuan terbaik menunjukkan lebih 

rendah jika dibandingkan dengan kontrol 1 dan kontrol 2. Kadar pati, protein dan 

lemak yang semakin rendah ini diduga karena pengaruh penambahan H2O2 dan proses 

pencucian dengan etanol bertingkat metode ultrasonik. Penambahan H2O2 pada 

tepung porang diduga dapat mengurangi protein dan lemak. H2O2 menurut Adiyanto 

(2009) dapat menyebakan  denaturasi protein sehingga kadar protein pada tepung 

porang perlakuan terbaik lebih rendah dibandingkan kedua kontrol tersebut. 

Gokduman (2005) menyatakan bahan oksidator seperti H2O2 memiliki radikal bebas 

dengan elektron yang tidak berpasangan, yang akan tereduksi, sedangakan bahan 

reduktor akan menerima elektron dan teroksidasi. Hal tersebut diduga yang dapat 

menyebabkan pati dan lemak tepung porang dapat mengalami oksidasi menjadi 

senyawa yang lebih sederhana sehingga kadar pati dan lemak menurun.  

Penurunan kadar pati, protein, dan lemak pada perlakuan terbaik juga 

didukung adanya pencucian etanol bertingkat. Ramadhan dan Phaza (2007)  

menyatakan bahwa pelarut etanol dalam pencucian dapat melarutkan komponen 

seperti karbohidrat, resin, lemak, minyak, asam lemak, dan senyawa organik lainnya.  

      Kadar kalsium oksalat perlakuan terbaik (0,68%) menunjukkan menurun 

secara signifikan jika dibandingkan dengan kontrol 1 (2,01%) dan kontrol 2 (0,88%).  

Penurunan kalsium oksalat pada perlakuan terbaik karena adanya H2O2 yang bersifat 

oksidator dapat menyebabkan  kalsium oksalat  menjadi senyawa lebih sederhana 
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yang kemudian karbon dioksida. Penurunan ini juga disebabkan pengaruh proses 

pencucian, dimana kalsium oksalat diduga berada dipermukaan larutan etanol dan 

kemudian terbuang bersama dengan etanol.  

Tobiko merupakan fraksi ringan dari penumbukan tepung porang yang juga 

menyebabkan gatal. Tobiko ini terdiri dari senyawa pengotor yaitu kalsium oksalat 

yang telah terpecah-pecah akibat penumbukan tepung porang. Tobiko akan ikut 

terbuang bersama etanol hasil pencucian bertingkat. Hal ini didukung Bradbury and 

Holloway (1988) beberapa fraksi oksalat adalah bersifat larut dalam air pada suhu 

ruangan.   

     Penambahan H2O2 dan pencucian etanol bertingkat mengakibatkan penurunan 

komponen-komponen pengotor (seperti pati, protein, lemak, dan kalsium oksalat) 

yang berada di permukaan granula glukomanan  tepung porang sehingga kemurnian 

glukomanan meningkat. Kadar glukomanan meningkat, maka viskositas tepung 

porang juga akan memeningkat sesuai dengan pernyataan Long and Yoshimura 

(2003) bahwa semakin tinggi kadar glukomanan maka viskositas juga akan 

meningkat.  

 Derajat putih pada kontrol 1 sebesar 49,49,  kontrol 2 sebesar 48,86 

sedangkan perlakuan terbaik 50,87. Derajat putih kontrol 1 lebih tinggi dibanding 

kontrol 2 dikarenakan pada kontrol 1 (tepung porang kasar) masih mengandung 

tobiko yang memiliki derajat putih mencapai 56,77 ± 0,04. Kontrol 2 telah terjadi 

proses pencucian dengan etanol bertingkat sehingga tobiko larut dalam etanol dan 

ikut terbuang bersama etanol. Derajat putih perlakuan terbaik lebih tinggi dibanding 

kedua kontrol tersebut karena selain terjadi proses pencucian dengan etanol 
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bertingkat juga adanya penambahan H2O2 yang dapat mengoksidasi pigmen 

karotenoid pada tepung porang.  

Metode ultrasonik mempercepat proses pencucian etanol bertingkat pada 

tepung porang. Gelombang ultrasonik menimbulkan energi kavitasi dapat 

menyebabkan glukomanan di dalam sel yang diselubungi pengotor seperti pati, 

protein dan kalsium oksalat dapat terekstrak keluar (Trisnobudi, 2001). Pengotor 

tersebut akan larut dalam pelarut etanol kemudian ikut terbuang bersama etanol. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan  Takigami (2000) bahwa proses pemurnian tepung 

porang dengan pencucian etanol sangat efektif dalam mengurangi komponen-

komponen pengotor yang berada di permukaan granula glukomanan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan  

         Penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi H2O2 dan pencucian etanol 

bertingkat dengan metode ultrasonik pada tepung porang dapat meningkatkan derajat 

warna putih, meningkatkan kadar glukomanan dan menurunkan kadar kalsium 

oksalat dengan waktu pencucian yang singkat selama 15 menit. Pengaruh perlakuan 

konsentrasi H2O2 pada pencucian etanol bertingkat dengan metode ultrasonik 

terhadap tepung porang adalah sangat nyata (α=0,01) terhadap residu H2O2, derajat 

warna putih, kadar glukomanan, kadar kalsium oksalat, dan viskositas sedangkan  

tidak nyata terhadap kadar air dan rendemen. 

     Tepung porang terbaik dihasilkan dari perlakuan penambahan H2O2 

konsentrasi 0,5% pada pencucian etanol bertingkat dengan metode ultrasonik. 

Karakteristik tepung porang terbaik adalah sebagai berikut: rendemen 93,27%, kadar 

air 13,61%, kadar abu 0,37%, kadar pati 0,13%, kadar protein 0,47%, kadar lemak 

0,28%, kadar kalsium oksalat 0,68%, kadar glukomanan 84,44%, residu hidrogen 

peroksida 0,0139%, derajat warna putih 50,87, dan viskositas 9833,33 c.Ps.  

     Penambahan H2O2 konsentrasi 0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; dan 3% terhadap 

tepung porang pada pencucian etanol bertingkat dengan metode ultrasonik masih 

meninggalkan sisa residu H2O2 sebesar 138,63 – 202,00 ppm sedangkan batas 

maksimal  residu H2O2 sebagai bleaching agent  adalah 5 ppm (Australia New 

Zealand Food Authority, 2002). 
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5.2 Saran 

     Berdasarkan hasil penelitian pengaruh konsentrasi H2O2 pada proses 

pencucian dengan etanol bertingkat metode ultrasonik terhadap tepung porang, maka 

penulis mengusulkan beberapa saran :  

1. Sebaiknya penggunaan  konsentrasi  H2O2 yang   lebih rendah agar diperoleh residu 

H2O2  yang lebih rendah.  

2. Perlu adanya proses lebih lanjut (misalnya : pencucian dengan air, penggunaan 

enzim katalase, pengeringan 60oC selama 4 jam, aerasi, dan penggunaan Na2SO3) 

untuk mengurangi residu H2O2.  

3. Penelitian  mengenai efek karsinogenik dari residu H2O2 perlu dilakukan. 

4. Sebaiknya jenis ultrasonik yang digunakan adalah ultrasonik  tanduk getar karena 

gelombang ultrasonik yang diberikan lebih efektif.  
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Lampiran 1. Prosedur  Analisa  

1.1 Analisa Rendemen (Sudarmadji, dkk, 2007) 

• Rendemen tepung merupakan perbandingan antara berat tepung yang telah 

dimurnikan dengan berat tepung kasar  

• Rendemen = Berat akhir sampel x 100%  
           Berat awal sampel 
 
 

1.2  Analisa Kadar Glukomanan (Peiying,  2002) 

a. Kalibrasi kurva standart glukosa 

     Masukkan 0,4 ; 0.8 ; 1,2 ; 1,6 ; dan 2,0 ml larutan glukosa standart dan 2,0 ml aquades 

ke dalam 6 labu ukur 25 ml. Tambahkan aquades hingga volumenya 2 ml. tambahkan 1,5 

ml 3,5 asam dinitrosalisilat (reagen) ke dalam larutan, homogenisasi dengan cara dikocok 

kemudian panaskan tabung dalam air mendidih selama 5 menit sebelum didinginkan. 

Tambahkan aquades sesuai dengan volume yang telah ditentukan (tanda batas) dan 

homogenisasi dengan cara dikocok/digojog. Ditera absorbansinya pada 550 nm. Gunakan 

aquades sebagai balnko dan set pada kondisi nol. Catat absorbansi larutan glukosa pada 

konsentrasi yang berbeda-beda. Plotkan kurva standart dengan kadar glukosa (mg) sebagai 

sumbu X dan absorbansi sebagai sumbu Y (regresi linear) 

b. Penentuan glukomannan konjak 

b.1 Preparasi ekstrak glukomannan konjak 

    Timbang 0,1900-1,2000 gram sampel dengan menggunakan kertas kering dan masukkan 

ke dalam labu ukur, yang berisi 50 ml buffer asam format-natrium hidroksida yang telah 



 
 

65 
 

diagitasi menggunakan elektromagnetik (magnetic stirrer) pada suhu 3oC selama  4 jam 

atau pada suhu ruang selama semalam. Kemudian larutkan larutan dengan buffer asam 

format-natrium hidroksida hingga volumenya 100 ml. Kemudain larutan yang telah 

diagitasi tersebut di sentrifugasi pada 4000 rpm selama 20 menit. Supernatant yang 

diperoleh merupakan ekstrak glukomannnan. 

b.2  Preparasi hidrolisat glukomannan konjak 

     Pipet 5,0 ml ekstrak glukomannnan konjak dan masukkan ke dalam labu ukur 25 ml. 

(pipet dibilas beberapa kali hingga sampel yang menmpel pada dinding pipet terlarut semua 

dan masuk ke dalam labu ukur). Tambahkan 2,5 ml asam sulfat (3 mol/L) ke dalam larutan, 

campurkan dengan cara dikocok  kemudian hidrolisis dengan memasukkan ke dalam air 

mendidih selama 1,5 jam sebelum didinginkan. Tambahkan 2,5 ml natrium hidroksida (6 

mol/L) dan campurkan dengan cara dikocok, dan lurutkan  larutan tersebur dengan aquades 

hingga volumenya 25 mL. 

b.3  Penentuan kadar glukomannan konjak 

     Pipet 2,0 ml masing-masing ekstrak glukomannan konjac dan hidrolisat glukomannan 

konjak yang telah disiapkan dan aquades ke dalam 3 labu ukur 25 ml, tambahkan 1,5 ml 3,5 

asam dinitrosalisilat, kemudian panaskan dalam air mendidih selama 5 menit. Setelah 

didinginkan, tambahkan aquades hingga volumenya 25 ml. Tera warna tersebut pada 550 

nm spektrofotometer. Aquades digunakan sebagai blanko dan diset nol. Catat absorbansi 

ekstrak dan hidrolisat. Kadar glukosa (mg) dihitung dengan memasukkan absorbansi ke 

dalam regresi linear kurva standart. 
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a. Perhitungan hasil 

glukomannan pada tepung konjak (% berat kering) 

             ε (5T-T0)×50  
= ———————————×100………（1）  

m ×（1-w）×1000 
 

keterangan : 

ε : rasio antara berat molekul residu glukosa dan mannan pada glukomannan  dengan 

berat molekul glukosa dan mannan yang dihasilkan setelah hidrolisis. (ε= 0,9) 

T : (mg) glukosa pada hidrolisat glukomannan yang diperoleh dari perhitungan kurva 

standart 

To : (mg) glukosa pada ekstrak glukomannan yang diperoleh dari perhitungan kurva 

standart 

M : massa sampel konjak (g) 

W : kadar air sampel  

Kesalahan pada pengulangan harus <= 5%. 

 

1.3 Analisa Derajat Warna Putih (Koswara, 2009)  

    Pengukuran warna tepung mannan dilakukan dengan menggunakan alat Color Reader. 

Pada alat ini terukur nilai L, a dan b. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai L, a dan b 

sehingga derajat putih dapat dihitung dengan rumus berikut:  

W = 100 – ((100 – L)2 + (a2 + b2)) 0.5  
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Keterangan :  

W = derajat putih, diasumsikan nilai 100 adalah yang paling sempurna  

L = nilai yang ditunjukkan oleh kecerahan  

a = nilai yang menunjukkan warna merah bila bertanda (+) dan hijau bila bertanda (-)  

b = nilai yang menunjukkan warna kuning bila bertanda (+) dan biru bila bertanda (-) 

1.4 Analisa Viskositas (Modifikasi Peiying, 2002)  

• Alat yang digunakan adalah Brookfield Viscometer dengan menggunakan jarum 

spindle 1dengan kecepatan putaran 60 rpm ada suhu ruangan (±27°C)  

• Caranya: sampel berupa larutan  pada konsentrasi 1 % yang telah disiapkan 

kemudian diukur viskositasnya.  

• Kemudian didiamkan selama ± 2,5-3 jam pada suhu ruang, salanjutnya diukur 

viskositasnya.  

1.5  Analisa Kadar Air (AOAC, 1984 dalam Sudarmadji, dkk, 2007) 

Sampel ditimbang sebanyak 2-5 gram pada cawan porselin yang telah diketahui 

beratnya.  

• Cawan tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 3- 4 jam pada suhu 100-105 °C atau 

sampai beratnya menjadi konstan.  

• Sampel kemudian dikeluarkan dari oven dan dimasukkan ke dalam desikator dan segera 

ditimbang setelah mencapai suhu kamar.  

• Masukkan kembali bahan tersebut ke dalam oven sampai tercapai berat yang konstan 

(selisih antara penimbangan berturut-turut 0,2 gram)  
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• Kehilangan berat tersebut dihitung sebagai presentase kadar air dan dihitung dengan 

rumus :  

Kadar Air = berat awal - berat akhir x 100%  
                           berat sampel 
 

 

1.6 Kadar Kalsium Oksalat Metode Volumetri (Ukpabi and Ejidoh , 1989) 

• Sampel ditimbang 2 gram, kemudian ditambahkan 190mL aquades dan 10 mL HCl 6M 

ke dalam beaker glass. 

• Larutan dipanaskan dengan waterbath suhu 100oC selama 1 jam, kemudian 

didinginkan. 

• Larutan diencerkan dengan aquades hingga volumenya 250mL, kemudian difiltrasi 

sehingga diperoleh filtrat. 

• Filtrat dibagi 2, masing-masing 125mL, kemudian ditambahkan 4 tetes indicator metil 

red.  

• Masing-masing filtrat ditambahkan dengan ammonium hidroksida (NH4OH) hingga 

terjadi perubahan warna dari pink menjadi kuning. Dilanjutkan dengan pemanasan 

hingga suhunya mencapai 90oC, kemudian didinginkan dan difiltrasi hingga diperoleh 

filtrat. 

• Filtrat dipanaskan kembali hingga suhunya 90oC, kemudian ditambahkan 10mL CaCl 

5% sambil diaduk dengan magnetik stirrer selama 3 menit. Selanjutnya didiamkan 

pada suhu 5oC selama semalam. 
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• Masing-masing filtrat disentrifuse 5000rpm selama 30 menit hingga supernatan dan 

endapannya terpisah. Kemudian endapannya dilarutkan dengan 10mL H2SO4 20%, 

sehingga diperoleh 10mL filtrate. 

• Kedua bagian filtrat, masing-masing 10mL, dicampurkan dan diencerkan dengan 

aquades hingga volumenya 300mL. 

• Diambil 125mL filtrat yang telah diencerkan, kemudian dipanaskan hingga hampir 

mendidih. 

• Selanjutnya filtrat langsung dititrasi dititrasi dalam keadaan panas dengan KMnO4 

0,05M yang telah distandarisasi, hingga terbentuk warna pink yang tidak hilang setelah 

30 detik. 

• Kadar kalsium oksalat (mg/100g) dihitung dengan rumus : 

Kadar oksalat (mg/100g) = T x (Vme) (Df) x 105 
                                           (ME) x Mf 
 
 Dimana :  

 T  : Volume KMnO4 yang digunakan untuk titrasi (mL) 

 Vme  : Volume massa ekuivalen (1 cm3 KMnO4 0,05M setara dengan 0,0025 g 

asam oksalat anhidrat) 

 Df  : Faktor pengenceran (2,4 diperoleh dari volume filtrate 300mL dibagi 

dengan volume filtrate yang digunakan 125mL) 

 ME : Molar ekuivalen KMnO4 (0,05) 

 Mf : Massa sampel (g) 
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1.7  Analisa Kuantitatif Residu Hidrogen Peroksida (Modifikasi Vogel, 1991 dalam 

Suherman , 2004)  

a.  Standarisasi Larutan KMnO4 0.1 N 

 Pembuatan Larutan KMnO4 0.1 N 

      KMnO4 ditimbang sebanyak 3.2 g, kemudian  dilarutkan dalam 1 liter aquades. 

Dididihkan selama 10-15 menit untuk mengusir semua oksigen yang terlarut, kemudian 

disimpan selama 1 malam. Kemudian disaring dengan asbes, diencerkan sampai 1 liter 

dengan aquades, dan disimpan dalam botol berwarna gelap. Setiap kali akan dipakai perlu 

distandarisasi, 

Standarisasi KMnO4 

      Ditimbang 0.3 g  Na2C2O4 murni yang telah dikeringkan pada suhu 105oC, 

dimasukkan ke dalam 250 ml H2SO4 (1:19) yang telah dididihkan selama 10 menit. Setelah 

larut semua kemudian dititrasi dengan larutan KMnO4 yang akan distandarisasi samapai 

warna yang timbul namapak akan hilang (± dibutuhkan 34 ml larutan KMnO4). Dipanaskan 

lagi sampai hampir mendidih, lalu dititrasi diteruskan perlahan-lahan sampai timbul warna 

merah jambu yang dapat bertahan selama 30 detik. Untuk lebih teliti dilakukan titrasi 

blanko (250 ml asam sulfat 1:19 tanpa penambahan Na2C2O4) dengan cara yang sama. 

Catatan : 

- Biasanya kebutuhan larutan KMnO4 untuk titrasi blanko tidak kurang 0.05 ml 

- Kebutuhan larutan  KMnO4 adalah jumlah KMnO4 pada titrasi pertama dikurangi 

dengan titrasi blanko. 
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Perhitungan : 

N KMnO4 =                          g Na2C2O4 

                     0.067007 x ml KMnO4 yang dibutuhkan 
 

b. Analisis H2O2 

 Ditimbang Erlenmeyer 250 ml yang bersih dan kering. Dimasukkan 10 ml sampel, 

kemudian ditimbang kembali. Dicatat berat larutan sampel. Ditambahkan 50 ml air 

destilata. Kemudian dengan penambahan 15 ml H2SO4 3M secara perlahan dan 

digoyangkan Erlenmeyer setelah setiap penamabhan. Buret diisi dengan KMnO4, dicatat 

volume awalnya. Sampel dititrasi, digoyangkan terus-menerus sampai membentuk warna 

pink minimal ±1 menit. Warna akan lebih terlihat jika ditaruh kertas putih. Dicatat volume 

akhir KMnO4 pada buret. Titrasi diulangi untuk sampel yang kedua.  

Peringatan : 

- H2SO4 3M merupakan sufficiently concentrated maka campuran akan panas. 

- Penambahan H2SO4 ke dalam lrutan dilakukan dengan perlahan sambil 

digoyangkan. 

Perhitungan : 

- Berat H2O2 = mol H2O2 x berat molekul (BM) H2O2 

- Presentase H2O2 (b/b) =          berat H2O2 (g)                x  100 % 
                                             berat larutan sampel (g)  
 

1.8 Analisa Kadar Protein (AOAC, 1984 dalam Sudarmadji, dkk., 2007) 
 
• Timbang 1 gram bahan yang telah diringankan  
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• Dimasukkan ke dalam labu ukur 100ml dan diencerkan sampai tanda batas  

• Diambil 10 ml dari larutan tersebut dan dimasukkan labu Kjedahl 500 ml  

• Kemudian ditambahkan 0.5 Tablet Kjedahl unutuk analisa katalisator, dan 

ditambahkan 15 ml H2SO4.  

• Setelah itu didestruksi selama 1 jam sampai terbentuk cairan yang berwarna jernih, 

kemudian didinginkan.  

• Setelah dingin, cuci dinding labu Kjedahl dengan aquades dan didihkan lagi selama 30 

menit.  

• Ditambahkan 100ml aquades dingin dan 100 ml larutan NaOH (40%) dan sampel 

berwarna coklat  

1.9 Analisa Kadar Abu (AOAC, 1984 dalam Sudarmadji, dkk, 2007) 

• Ditimbang bahan 2-10 gram dalam kurs porselin yang kering dan telah diketahui  

beratnya  

• Dipijarkan dalam mufle sampai diperoleh abu berwarna keputih-putihan.  
 

• Dimasukkan kurs dan abu ke dalam desikator dan timbang berat abu setelah dingin.  
 

 

1.10  Analisa Kadar Pati (Zapata et al, 2004) 

• Timbang 0,1 gram sampel 

• Masukkan ke dalam Erlenmeyer  

• Tambahkan 10 ml larutan DMSO 90% 
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• Panaskan selama 1 jam pada suhu 1000C sambil diaduk dalam shakerwaterbath 

• Saring dan centrifuse pada 5000 rpm selama 10 menit 

• Ambil filtrat dan encerkan dengan aquadest sampai volume menjadi 100 ml 

• Ambil 5 ml larutan tersebut, dan tambahkan larutan KI + I2 dalam HCl 0,05N sebanyak 

2 ml 

• Amati pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 620 nm 

 
1.11 Analisa Kadar Lemak Metode Soxhlet (Woodman, 1941 dalam Sudarmadji, dkk., 

2007) 

• Timbang dengan teliti 2 gram bahan yang telah dihaluskan (sebaiknya yang kering dan 

lewat 40 mesh) 

• Campur dalam pasir yang telah dipijarkan sebanyak 8 gram dan masukkan ke dalam 

tabung ekstraksi soxhlet dalam Thimble 

• Alirkan air pendingin melalui kondensor 

• Pasang tabung ekstraksi pada alat destilasi soxhlet dengan pelarut petroleum eter 

secukupnya selama 4 jam. Setelah residu dalam tabung ekstraksi diaduk, ekstraksi 

dilanjutkan lagi selama 2 jam dengan pelarut yang sama 

• Pethroleum eter yang mengandung ekstrak lemak dan minyak dipindahkan ke dalam 

botol timbang yang bersih dan diketahui beratnya kemudian diuapkan dengan penangas 

air sampai agak pekat. Teruskan pengeringan ke dalam oven 1000C sampai berat 

konstan 

• Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai berat lemak dan minyak  
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1.12  Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik   (De Garmo et al., 1984). 

     Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat kepentingan variabel yang diuji 

pada tepung porang dengan perlakuan penambahan H2O2 pada pencucian etanol bertingkat 

metode ultrasonik, menggunakan lembar penilaian seperti berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Variabel diurutkan sesuai prioritas dan kontribusi terhadap hasil. 

b. Ditentukan bobot pada setiap variabel sesuai dengan kontribusi antara 0 sampai 1. 

c. Ditentukan bobot normal dari variabel, yaitu bobot variabel yang dibagi bobot total.  

d. Ditentukan nilai efektifitas dengan rumus : 

                    Nilai Efektifitas =    Nilai Perlakuan − Nilai Terjelek 

                             Nilai Terbaik − Nilai Terjelek 

 

        Untuk variabel dengan nilai rata-rata semakin besar semakin baik maka rata-rata 

tertinggi sebagai nilai terbaik dan rata-rata semakin kecil semakin baik maka rata-rata 

terendah sebagai nilai terbaik dan rata-rata tertinggi sebagai nilai terjelek. 

 
Produk  : Tepung porang 
Nama Responden : ………………… 
Tanggal  : ………………… 
 
Mohon Anda memberikan penilaian pada masing-masing parameter fisik dan kimia 
berdasarkan tingkat kepentingan parameter tersebut untuk produk tepung porang dengan 
perlakuan penambahan H2O2 sebagai bahan pemutih,, mulai dari yang kurang penting 
sampai yang makin penting dengan nilai 1-5.   
 

Parameter Nilai 

Residu H2O2  
Derajat warna putih  

Glukomanan  
Viskositas  

Oksalat  
Atas partisipasinya terima kasih. 
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e. Dihitung nilai hasil, yaitu bobot normal dikalikan dengan nilai efektifitas. 

f. Nilai hasil dari semua variabel dijumlahkan. 

g. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan nilai hasil tertinggi. 
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Lampiran 2. Data Hasil Analisa Rendemen Akibat Penambahan H2O2 pada Proses 

Pencucian dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik 

Tabel Data 

Konsentrasi 

H2O2 (%) Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Total 

Rerata 

(%) 

0.5 94.08 89.66 96.06 279.8 93.27 

1 91.8 95.38 96.28 283.46 94.49 

1.5 96.65 94.02 95.54 286.21 95.40 

2 96.73 97.99 97.99 292.71 97.57 

2.5 93.62 98.53 97.7 289.85 96.62 

3 97.36 94.82 95.76 287.94 95.98 

Total 570.24 570.4 579.33 1719.97 

Rerata 95.04 95.06667 96.555 

 
Tabel Analisa Ragam 

FK 164349.82 

JK Total 89.67 
 

Sumber 

keragaman db JK KT F Hitung 

F Tabel 

Notasi 5% 1% 

Perlakuan 5 35.31 7.06 1.565 3.11 5.06 tn 

Galat 12 54.36 4.53 

total 17 89.67 
Keterangan :  tn = tidak berbeda nyata 
  * = berbeda nyata pada α = 0.05 
  **= berbeda sangat nyata pada α = 0.01 
 
 
Konsentrasi H2O2 

(%) 

Standart 

Deviasi 

Rerata Rendemen 

(%) 

0.5 3.27 93.27 ± 3.27 

1 2.37 94.49 ± 2.37 

1.5 1.32 95.40 ± 1.32 

2 0.73 97.57 ± 0.73 

2.5 2.63 96.62 ± 2.63 

3 1.28 95.98 ± 1.28 
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Lampiran 3. Data Hasil Analisa Kadar Air  Akibat Penambahan H2O2 pada Proses 

Pencucian dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik 

Tabel Data 

Konsentrasi 

H2O2 (%) Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Total 

Rerata 

(%) 

0.5 13.51 13.82 13.49 40.82 13.61 

1 14.77 14.31 14.22 43.3 14.43 

1.5 14.99 14.79 14.17 43.95 14.65 

2 15.11 14.01 14.55 43.67 14.56 

2.5 14.61 14.84 14.48 43.93 14.64 

3 17.1 14.5 14.97 46.57 15.52 

Total 90.09 86.27 85.88 262.24 

Rerata 15.02 14.38 14.31 

 

Tabel Analisa Ragam 

FK 3820.55 

JK Total 10.72 
 

Sumber 

keragaman db JK KT F Hitung 

F Tabel 

Notasi 5% 1% 

Perlakuan 5 5.60 1.12 2.63 3.11 5.06 tn 

Galat 12 5.12 0.43 

total 17 10.72 
Keterangan :  tn = tidak berbeda nyata 
  * = berbeda nyata pada α = 0.05 
  **= berbeda sangat nyata pada α = 0.01 
 
 
Konsentrasi H2O2 

(%) 

Standart 

Deviasi 

Rerata Kadar Air 
(%) 

0.5 0.19 13.61 ± 0.19 

1 0.30 14.43 ± 0.30 

1.5 0.43 14.65 ± 0.43 

2 0.55 14.56 ± 0.55 

2.5 0.18 14.64 ± 0.18 

3 1.39 15.52 ± 1.39 
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Lampiran 4. Data Hasil Analisa Derajat Warna Akibat Penambahan H2O2 pada 

Proses Pencucian dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik  

Tabel Data 

Konsentrasi 

H2O2 (%) Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Total Rerata 

0.5 50.42 51.75 50.43 152.6 50.87 

1 50.98 51.81 51.61 154.4 51.47 

1.5 52.04 52.64 52.18 156.86 52.29 

2 52.64 52.96 52.89 158.49 52.83 

2.5 53.59 53.03 53.53 160.15 53.38 

3 53.66 54.22 54.45 162.33 54.11 

Total 313.33 316.41 315.09 944.83 

Rerata 52.22 52.74 52.52 

 

Tabel Analisa Ragam 

FK 49594.65 

JK Total 24.10 
 

Sumber 

keragaman db JK KT F Hitung 

F Tabel 

Notasi 5% 1% 

Perlakuan 5 21.79 4.36 22.55 3.11 5.06 ** 

Galat 12 2.32 0.19 

total 17 24.10 
Keterangan :  tn = tidak berbeda nyata 
  * = berbeda nyata pada α = 0.05 
  **= berbeda sangat nyata pada α = 0.01 
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Tabel Uji Lanjut BNT 1% 

50.87 51.47 52.29 52.83 53.38 54.11 KTG t  1% BNT 1 % 

50.87  - tn * * * * 0.19 3.06 1.10 

51.47    - tn * * *       

52.29      - tn tn *       

52.83        - tn *       

53.38          - tn       

54.11            -       

Notasi a ab bc c cd d       
Konsentrasi 

H2O2(%) 1 0.5 1.5 2 2.5 3 

 
 

Keterangan :  
- Angka yang didampingi notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata  
- Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata  pada BNT 1% (1.10) 
 
 
 

 
 
 

Gambar Grafik Rerata Hasil Analisa Derajat Warna Putih Akibat Penambahan H2O2 

pada Proses Pencucian dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik 
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Lampiran 5. Data Hasil Analisa Residu H2O2 Akibat Penambahan H2O2 pada Proses 

Pencucian dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik 

Tabel Data 

Konsentrasi 

H2O2 (%) Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Total Rerata (ppm) 

0.5 138.46 138.56 138.88 415.9 138.63 

1 144.74 144.06 184.63 473.43 157.81 

1.5 185.16 186.07 184.91 556.14 185.38 

2 188.59 185.16 184.63 558.38 186.13 

2.5 189.63 185.01 185.91 560.55 186.85 

3 233.59 185.54 186.87 606 202.00 

Total 1080.17 1024.4 1065.83 3170.4 

Rerata 180.03 170.73 177.64 

 
Tabel Analisa Ragam 

FK 558413.12 

JK Total 10732.94 
 

Sumber 

keragaman db JK KT F Hitung 

F Tabel 

Notasi 5% 1% 

Perlakuan 5 8133.88 1626.78 7.51 3.11 5.06 ** 

Galat 12 2599.06 216.59 

total 17 10732.94 
Keterangan :  tn = tidak berbeda nyata 
  * = berbeda nyata pada α = 0.05 
  **= berbeda sangat nyata pada α = 0.01 
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Tabel Uji Lanjut BNT 1% 

138.63 157.81 185.38 186.13 186.85 202 KTG t 1% BNT 1% 

138.63  - tn * * * * 216.59 3.06 36.77 

157.81    - tn tn tn *       

185.38      - tn tn tn       

186.13        - tn tn       

186.85          - tn       

202            -       

Notasi a a b b b c       
Konsentrasi 

H2O2(%) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
Keterangan :  
- Angka yang didampingi notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata  
- Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata  pada BNT 1% 
(36.77) 
 

 

 

Gambar Grafik Rerata Hasil Analisa Residu H2O2 Akibat Penambahan H2O2 pada 

Proses Pencucian dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik 
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Lampiran 6. Data Hasil Analisa Kadar Glukomanan Akibat Penambahan H2O2 pada 

Proses Pencucian dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik  

Tabel Data 

Konsentrasi 

H2O2 (%) Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Total 

Rerata 

(%) 

0.5 84.34 84.18 84.79 253.31 84.44 

1 82.58 83.11 83.73 249.42 83.14 

1.5 80.4 80 81.23 241.63 80.54 

2 80.16 78.61 79.23 238 79.33 

2.5 79.14 78.28 77.63 235.05 78.35 

3 78.4 76.48 75.55 230.43 76.81 

Total 485.02 480.66 482.16 1447.84 

Rerata 80.84 80.11 80.36 

 
Tabel Analisa Ragam 

FK 116457.81 

JK Total 134.37 
 

Sumber 

keragaman db JK KT F Hitung 

F Tabel 

Notasi 5% 1% 

Perlakuan 5 126.13 25.23 36.74 3.11 5.06 ** 

Galat 12 8.24 0.69 

total 17 134.37 
Keterangan :  tn = tidak berbeda nyata 
  * = berbeda nyata pada α = 0.05 
  **= berbeda sangat nyata pada α = 0.01 
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Tabel Uji Lanjut BNT 1% 

76.81 78.35 79.33 80.54 83.14 84.44 KTG t  1% BNT 1 % 

76.81 - tn * * * * 0.69 3.06 2.07 

78.35 - tn * * * 

79.33 - tn * * 

80.54 - * * 

83.14 - tn 

84.44 - 

Notasi a ab b b c c 
Konsentrasi 

H2O2(%) 3 2.5 2 1.5 1 0.5 

Keterangan :  
- Angka yang didampingi notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata  
- Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata  pada BNT 1% (2.07) 
 
 

 
 
 

Gambar Grafik Rerata Hasil Analisa Kadar Glukomanan Akibat Penambahan H2O2 

pada Proses Pencucian dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik 
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Lampiran 7. Data Hasil Analisa Kadar Kalsium Oksalat Akibat Penambahan H2O2 

pada Proses Pencucian dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik 

Tabel Data 

Konsentrasi 

H2O2 (%) Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Total 

Rerata 

(%) 

0.5 0.68 0.67 0.68 2.03 0.68 

1 0.34 0.68 0.22 1.24 0.41 

1.5 0.34 0.34 0.12 0.80 0.27 

2 0.12 0.22 0.12 0.46 0.15 

2.5 0.12 0.12 0.01 0.25 0.08 

3 0.06 0.01 0.12 0.19 0.06 

Total 1.66 2.04 1.27 4.97 

Rerata 0.28 0.34 0.21 

 
Tabel Analisa Ragam 

FK 1.37 

JK Total 1.00 
 

Sumber 

keragaman db JK KT F Hitung 

F Tabel 

Notasi 5% 1% 

Perlakuan 5 0.83 0.17 11.94 3.11 5.06 ** 

Galat 12 0.17 0.01 

total 17 1.00 
Keterangan :  tn = tidak berbeda nyata 
  * = berbeda nyata pada α = 0.05 
  **= berbeda sangat nyata pada α = 0.01 
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Tabel Uji Lanjut BNT 1% 

  0.06 0.08 0.15 0.27 0.41 0.68 KTG t1% BNT 1% 

0.06 - tn tn tn * * 0.01 3.06 0.29 

0.08 - tn tn * *   

0.15 - tn tn *   

0.27 - tn *   

0.41 - tn   

0.68 -   

Notasi  a a a a ab b       

Konsentrasi 

H2O2(%) 3 2.5 2 1.5 1 0.5       

Keterangan :  
- Angka yang didampingi notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata  
- Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata  pada BNT 1% (0.29) 
 
 

 
 
 

Gambar Grafik Rerata Hasil Analisa Kadar Kalsium Oksalat Akibat Penambahan 

H2O2 pada Proses Pencucian dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik 
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Lampiran 8. Data Hasil Analisa Viskositas Akibat Penambahan H2O2 pada Proses 

Pencucian dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik 

Tabel Data 

Konsentrasi 

H2O2 (%) Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Total 

Rerata 

(%) 

0.5 9500 10000 10000 29500 9833.33 

1 9000 9500 9500 28000 9333.33 

1.5 9000 9000 9500 27500 9166.67 

2 8500 8500 8000 25000 8333.33 

2.5 8000 8500 8000 24500 8166.67 

3 8000 8500 7500 24000 8000 

Total 52000 54000 52500 158500 

Rerata 8666.67 9000 8750 
 

Tabel Analisa Ragam 

FK 1395680555.56 

JK Total 9569444.44 
 

Sumber 

keragaman db JK KT F Hitung 

F Tabel 

Notasi 5% 1% 

Perlakuan 5 8236111.11 1647222.22 14.83 3.11 5.06 ** 

Galat 12 1333333.33 111111.11 

total 17 9569444.44 
Keterangan :  tn = tidak berbeda nyata 
  * = berbeda nyata pada α = 0.05 
  **= berbeda sangat nyata pada α = 0.01 
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Tabel Uji Lanjut BNT 1% 

  8000 8166.67 8333.33 9166.67 9333.33 9833.33 KTG 

t  

1% 

BNT 

1 % 

8000  - tn tn * * * 111111.11 3.06 831.47 

8166.67    - tn * * *       

8333.33      - * * *       

9166.67        - tn tn       

9333.33          - tn       

9833.33            -       

Notasi  a a a b b b       
Konsentrasi 

H2O2(%) 3 2.5 2 1.5 1 0.5       
Keterangan :  
- Angka yang didampingi notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata  
- Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata  pada BNT 1% 
(831.47) 
 

 
 
 

Gambar Grafik Rerata Hasil Analisa Viskositas Akibat   Penambahan H2O2 pada 

Proses Pencucian dengan Etanol Bertingkat Metode Ultrasonik 
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Lampiran 9. Data dan Analisa untuk Perlakuan Terbaik  

Data Nilai Perlakuan Terbaik 

Panelis 

 

Parameter 

Residu 

H2O2 

Derajat 

Putih Glukomanan Viskositas 

Kalsium 

Oksalat 

1 5 4 3 2 1 

2 5 4 3 2 1 

3 5 4 3 2 1 

4 5 4 2 1 3 

5 4 5 3 1 2 

6 3 5 4 1 2 

7 5 4 2 1 3 

8 4 5 2 1 3 

9 5 4 2 1 3 

10 3 5 4 2 1 

11 4 5 3 1 2 

12 3 5 4 1 2 

13 5 4 3 2 1 

14 5 4 3 1 2 

15 5 3 4 1 2 

16 5 3 4 1 2 

17 5 4 3 1 2 

Total 76 72 52 22 33 

Rata-rata 4.47 4.24 3.06 1.29 1.94 

Rangking 1 2 3 5 4 

Bobot 

Variabel 1 0.95 0.68 0.29 0.43 

 

Nilai Rataan Masing-Masing Variabel Dari Seluruh Perlakuan 

Konsentrasi 

H2O2 (%) Residu H2O2 Derajat Putih Glukomanan Viskositas 

Kalsium 

Oksalat 

0.5 138.63** 50.87* 84.44** 9833.33** 0.68* 

1 157.81 51.47 83.14 9333.33 0.41 

1.5 185.38 52.29 80.54 9166.67 0.27 

2 186.13 52.83 79.33 8333.33 0.15 

2.5 186.85 53.38 78.35 8166.67 0.08 

3 202.00* 54.11** 76.81* 8000* 0.06** 
Keterangan : * Nilai Terjelek,   ** Nilai Terbaik
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Nilai Hasil Perhitungan Perlakuan Terbaik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variabel 

BV 
 

BN 
 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 
Residu 
H2O2 1 0.30 1 0.30 0.70 0.21 0.26 0.08 0.25 0.07 0.24 0.07 0 0 

Derajat Putih 0.95 0.28 0 0 0.19 0.05 0.44 0.12 0.60 0.17 0.77 0.22 1 0.28 

Glukomanan 0.68 0.20 1 0.20 0.83 0.17 0.49 0.10 0.33 0.07 0.20 0.04 0 0 

Viskositas 0.29 0.09 1 0.09 0.73 0.06 0.64 0.05 0.18 0.02 0.09 0.01 0 0 

Oksalat 0.43 0.13 0 0 0.44 0.06 0.66 0.09 0.85 0.11 0.97 0.13 1 0.13 

Bobot Total 3.36 0.59 0.55 0.44 0.44 0.46 0.41 

Rangking 1 2 4 5 3 6 
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Lampiran 10. Contoh Perhitungan Residu H2O2 (Ulangan 1) 

 

Standarisasi KMnO4 

Reaksi :    2MnO4
- + 6H+ + 5H2O2 � 5O2 + 8H2O +2Mn+ 

N KMnO4     =          gram Na-oksalat 

                          0.067007xmL KMnO4 titer                    

N KMnO4     =              0.12 g              

               0.067007x33.3 mL  

                     =  0.054 N 

mmol MnO4
-   =  M KMnO4 x Volume KMnO4 

                         = 0.054 N x 0.15 mL  =  1.6  x 10-3 mmol  

       5 

mol  MnO4
-    = 1.6  x 10-3 mmol  x  10-3 mol = 1.6  x 10-6 mol   

mol H2O2           = 5/2 x 1.6  x 10-6 mol  = 4.047 x 10-6 mol  

Berat H2O2  = mol H2O2  x BM H2O2   

                     = 4.047 x 10-6 mol  x 34 g/mol  = 1.3846 x 10-4 g / 0.1 g 

 

% Residu H2O2 =           Berat H2O2                    x 100%    

                             Berat Larutan sampel                             

                          =  1.3846 x 10-4   x 100%    

 9.9375 g 

                          =  0.0013846 % / 0.1 g 

                          =  0.013846 % / 1 g 

 Residu H2O2  (mg/kg)     = 0.013846 % x 104 ppm 

                                         = 138.46 ppm 
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Lampiran 11.Pembuatan Tepung Porang Kasar (Modifikasi dari Thomas, 1997)  

 

1.  Umbi porang disortasi (berat umbi 3 (±0,2) Kg, diameter umbi 19-25 cm, dan 

umur umbi ±3 tahun) untuk mendapatkan umbi porang yang ukurannya dan 

umur yang seragam 

2. Umbi porang dicuci untuk menghilangkan tanah yang menempel pada umbi 

porang, setelah itu dilakukan penimbangan agar ukuran menjadi seragam. 

3. Umbi porang yang telah bersih diiris dengan ketebalan 1-2mm. Pengirisan 

bertujuan untuk mengecilkan ukuran sehinga mempermudah dalam proses 

pengeringan. 

4 Pengeringan dengan menggunakan pengering kabinet dengan suhu 55 ± 50C 

selama 18 jam sehingga diperoleh chip porang kering 

5. Chip porang ditimbang kemudian dilakukan penumbukan selama 7 jam 

sehingga diperoleh tepung porang 

6. Tepung porang diayak dengan menggunakan ayakan 30 mesh kemudian 80 

mesh. 
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dan Pencucian Etanol Bertingkat 
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