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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil pertaniannya. Banyak jenis 

tumbuhan dapat hidup dengan subur termasuk umbi-umbian. Umbi-umbian diolah 

menjadi produk pangan dengan berbagai metode. Produk dapat berupa hasil olahan siap 

konsumsi maupun produk setengah jadi yang masih memerlukan pengolahan lanjutan. 

Salah satu produk pangan setengah jadi yaitu pati umbi. Pati merupakan jenis 

karbohidrat yang diperoleh dari berbagai bagian tubuh tanaman di antaranya akar, 

batang, biji ataupun sereal. Beberapa jenis pati yang banyak digunakan industri adalah 

pati jagung, singkong, gandum dan kentang (Deka dan Sit, 2016).  

 

Salah satu sumber pati di Indonesia yang masih kurang dalam pemanfaatannya adalah 

pati kimpul. Talas kimpul (Xanthosoma sagittifolium) adalah jenis umbi-umbian yang 

memiliki kandungan vitamin C, karbohidrat, thiamin, riboflavin, zat besi, fosfor, zinc, 

niacin, potassium, tembaga, mangan, dan serat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. 

Kandungan karbohidrat yang tinggi pada talas kimpul dimanfaatkan sebagai sumber 

pati. Pati memiliki bentuk kristal granula yang tidak larut air pada suhu ruang dan  

memiliki ukuran serta bentuk yang berbeda-beda tergantung dari jenis tanaman.  Pati 

dapat dihasilkan dari berbagai cara isolasi, antara lain: alkaline steeping, protease 

digestion, chrastil-enzymatic, and  high intensity ultrasound combined with the neutral 

protease method (Wibowo et al, 2008) 

 

Secara umum, isolasi pati umbi yang telah dilakukan masih sederhana yaitu 

menggunakan pelarut air. Perlu dilakukan pengembangan metode dengan pelarut yang 

berbeda untuk meningkatkan kualitas fisikokimia dan fungsional kimpul. Metode yang 

dipilih antara lain adalah metode alkaline steeping yaitu dengan perendaman 

menggunakan pelarut larutan basa, metode isolasi dengan menggunakan pelarut Na2SO3 

dan menggunakan pelarut aquades. Ketiga metode tersebut akan dibandingkan untuk 

mengetahui kualitas pati yang paling optimum. Berdasarkan penelitian sebelumnya 

(Wibowo et al, 2008) dengan bahan pisang kepok yang diisolasi dengan menggunakan 

aquades menghasilkan nilai yield yang tinggi dibandingkan dengan isolasi dengan alkali 
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atau basa namun karakteristik fisikokimia dan fungsionalnya kurang maksimal. 

Diharapkan isolasi dengan menggunakan larutan basa dan Na2SO3 mampu 

meningkatkan kualitas dari segi fungsional dan fisikokimia pati kimpul. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya (Wibowo et al, 2008), keunggulan dari metode perendaman 

menggunakan larutan basa ialah menunjukkan karakteristik yang terbaik dibandingkan 

dengan pelarut lainnya dalam hal ini adalah aquades. Namun belum terdapat penelitian 

yang membandingkan penggunaan pelarut basa dengan larutan Na2SO3 serta pelarut 

aquades dalam bahan baku umbi kimpul. Maka penelitian ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui pelarut yang dapat menghasilkan kualitas dan sifat fisikokimia serta 

fungsional terbaik dari pati kimpul.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Umbi kimpul ( Xanthosoma Sagittifolium) 

Kimpul merupakan jenis tanaman menahun yang berbentuk umbi batang ataupun 

batang palsu yang sebenarnya merupakan tangkai daun. Tangkai memiliki daun yang 

tegak dengan tinggi tanaman mencapai 2 meter, tumbuh dari tunas yang berasal dari 

batang bawah tanah. Kimpul memiliki parenkim yang tebal dengan bagian luar kulit 

berwarna coklat dan bagian dalam yang berpati. Kimpul merupakan tanaman berbiji 

tertutup (Angiospermae), memiliki bunga (Spermathophyta) serta berkeping satu 

(Monocotylae) (Jatmiko dan Estiasih, 2014). Berdasarkan survei oleh Departemen 

Pertanian (Deptan), pada tahun 2013 produksi umbi kimpul di Indonesia pada 6 

provinsi, 6 kabupaten/kota dengan luas 55 ha adalah sebesar 825 ton ( Jatmiko dan 

Estiasih, 2014).  

 

Kimpul merupakan salah satu komoditas sumber karbohidrat yang pengolahannya 

belum mendapat perhatian yang baik. Kandungan karbohidrat pada kimpul berkisar 

antara 70-80% (Arisandy dan Teti, 2016).  Selain itu, umbi kimpul mengandung 

protein, lemak, vitamin, dan mineral. Salah satu keunggulan yang terdapat pada umbi 

kimpul adalah kandungan senyawa bioaktif yaitu senyawa diosgenin. Senyawa 

diosgenin bermanfaat sebagai anti kanker, menghambat poliferase sel, dan memiliki 

efek hipoglikemik. Selain itu umbi kimpul juga mengandung Polisakarida Larut Air 

file:///G:/jurnal%20yg%20dipakai/mie%20kimpul%20jatmiko%20dan%20teti%202014.pdf
file:///C:/Users/DELL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/jurnal%20yg%20dipakai/data%20produksi%20kimpul.pdf
file:///C:/Users/DELL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/jurnal%20yg%20dipakai/data%20produksi%20kimpul.pdf
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(PLA) yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan populasi 

Bifidobacterium dalam kolon (Jatmiko dan Estiasih, 2014) 

 

Gambar 1. Umbi Kimpul 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Tabel 1. Komposisi Gizi Kimpul dalam 100 Gram Bahan 

Komponen Gizi JumLah (%) 

Protein 2,81 

Lemak 0,08 

Air 67,26 

Abu 1,19 

Karbohidrat 28,66 

Pati 20,87 

Serat kasar 0,56 

Serat pangan larut air 1,31 

Serat pangan tidak larut air 6,93 

PLA (Polisakarida Larut Air) 0,99 

Diosgenin (mg/100 g bahan) 0,00083 

(Arisandy dan Teti, 2016).   

 

Kimpul mengandung asam oksalat yang dapat menimbulkan rasa gatal. Menurut Rafika 

et al (2012), asam oksalat yang menyebabkan rasa gatal dapat dihilangkan dengan 

merendam kimpul selama 20 menit menggunakan larutan NaCl. Berdasarkan penelitian 

Ulhaq (2015) penggunaan NaCl dapat menurunkan total asam oksalat sebesar 15,44% 

pada umbi suweg. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kimpul banyak diolah menjadi 

tepung kimpul. Kandungan air yang tinggi dan proses metabolisme yang masih terjadi 

file:///G:/jurnal%20yg%20dipakai/karya%20tulis%20penurunan%20asam%20oksalat%20pada%20umbi%20suweg.PDF


4 

 

setelah panen pada semua jenis umbi dapat memicu terjadinya kerusakan. Perlu 

dilakukan perlakuan lanjutan pada bahan untuk mencegah kerusakan, memperpanjang 

umur simpan, yaitu dengan produk pati kimpul. 

 

1.2.2. Pati  

Pati (starch) adalah jenis karbohidrat yang diperoleh dari bagian tubuh tumbuhan di 

antaranya seperti akar, biji, batang maupun sereal. Pati merupakan merupakan bahan 

yang dipakai sebagai bahan baku dalam inustri kosmetik, farmasi dan pangan. Beberapa 

pati yang banyak dipakai adalah pati kentang, pati gandum dan pati singkong (Deka dan 

Sit, 2016). Pati merupakan karbohidrat yang tersusun dari amilosa dan amilopektin. 

Amilosa merupakan rantai linier yang berasal dari unit D-glukosa yang dihubungkan 

dengan ikatan α 1-4. Amilosa merupakan fraksi gerak, yang berarti granula pati tidak 

terletak pada satu tempat namun bergantung pada jenis pati. Umumnya amilosa terletak 

di antara molekul molekul amilopektin dan secara acak berada selang-seling di daerah 

amorf dan kristal (Oates, 1997).  

 

Viskositas atau tingkat kekentalan amilosa cukup tinggi serta tingkat kelarutan dalam 

pelarut sangat rendah. Kandungan amilosa dapat dilihat dengan tes iodimetri yang akan 

memberikan warna biru tua pada pati. Sedangkan amilopektin merupakan polimer yang 

berasal dari unit glukosa bercabang yang dihubungkan dengan ikatan α-D-(1-4) dengan 

cabang α-D-(1-6) yang terbentuk setiap 24-30 unit glukosa. Ketika pati dipanaskan 

dalam air, amilopektin akan membentuk lapisan yang transparan, yaitu larutan dengan 

viskositas yang tinggi serta membentuk lapisan seperti untaian tali (Belitz dan Grosch 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur Rantai Amilosa Ikatan 1,4 α-D-Glikosidik 

(Sumber : kimia.upi.edu) 
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Gambar 3 Struktur Rantai Amilopektin yang dibentuk dari Percabangan Amilosa 1,4 α-

D-glikosidik dan dihubungkan melalui Ikatan 1,6 α-D-glikosidik 

(Sumber : kimia.upi.edu) 

 

1.2.3. Isolasi Pati  

Secara umum, pati diisolasi dari akar dan umbi melalui pengupasan, pengayakan dan 

sentrifugasi (Daiuto et al, 2005). Beberapa metode yang dilakukan untuk isolasi pati, 

antara lain alkaline steeping, protease digestion, high intensity ultrasound combined 

with the neutral protease, and chrastil-enzymatic method. Alkaline steeping adalah 

metode yang menggunakan pelarut yang mudah ditemukan. Bahan baku untuk pelarut 

yang digunakan adalah NaOH 0,1%. Cara kerjanya yaitu dengan merendam bahan baku 

dengan pelarut pada suhu ruang selama 18 jam (Wibowo et al, 2008). Berdasarkan 

penelitian Wibowo et al (2008), metode isolasi dengan alkaline steeping pada bahan 

pisang kepok menghasilkan pati yang berkualitas baik. Hal ini ditunjukkan dari 

karakteristik pati pisang kepok yang memberikan hasil optimum, antara lain kandungan 

protein yang rendah, jumLah kadar amilopektin rendah dan kadar amilosa yang  tinggi.  

Penggunaan isolasi dengan metode yang berbeda akan menghasilkan sifat fisik, kimia 

serta fungsional yang berbeda pula.  

 

Mekanisme isolasi dengan basa yaitu pati akan mengalami proses ekstraksi selama 

perendaman didalam larutan. Larutan pengekstrak akan masuk ke granula pati 

(berdifusi), kemudian komponen bahan akan berdifusi keluar karena terdapat energi 
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yang mendorong komponen untuk keluar. Proses ini akan terjadi hingga konsentrasi 

bahan sama dengan konsentrasi larutan perendam. Proses ekstraksi terjadi pada suhu 

ruang, bila proses ekstraksi dilakukan pada suhu >50˚C, kemungkinan dapat terjadi 

proses gelatinisasi yang menyebabkan struktur pati tersebut rusak sehingga mengurangi 

perolehan pati (Gareis, 2007). Mekanisme isolasi dengan basa, aquades maupun Na2SO3 

pada prinsipnya adalah sama, tergantung konsentrasi dan sifat dari tiap larutan 

perendam.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

 Membandingkan pengaruh jenis larutan untuk isolasi pati yang berbeda terhadap 

karakteristik fisikokimia dan fungsional pati kimpul.  

 


