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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kimpul (Xanthosoma sagittifolium) merupakan salah satu komoditi pangan yang banyak 

diproduksi di berbagai daerah di Indonesia namun kurang mendapat perhatian. Produksi 

kimpul pada tahun 2013 mencapai 825 ton yang dieroleh dari 55 ha dari 7 wilayah di 

Indonesia (Tidore dkk, 2013). Pada umumnya, kimpul hanya diolah dengan perebusan 

atau penggorengan menjadi keripik untuk langsung dikonsumsi. Dengan kandungan 

karbohidrat sebesar 77,90%, kimpul dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan 

tepung.  

 

Tepung kimpul pada umumnya diproduksi melalui beberapa tahap, yaitu pengeringan, 

penghalusan/penepungan dan pengayakan. Proses produksi tepung kimpul pada 

umumnya hanya memperhatikan kadar air tepung yang dihasilkan namun tidak 

memperhatikan sifat fisik dan kimiawi lainnya. Pada penelitian Sulistiawati dkk (2015) 

dilakukan pembuatan tepung kimpul dengan menggunakan berbagai suhu pengeringan 

dan diperoleh hasil bahwa suhu pengeringan yang tinggi akan mempercepat tercapainya 

kesetimbangan kadar air. Selain itu, suhu pengeringan yang tinggi juga dapat 

mempersingkat waktu pengeringan. Namun pada penelitian tersebut tidak mengukur 

kualitas tepung lainnya seperti warna, kadar pati, kapasitas pembentukan gel dan 

sebagainya.  

 

Salah satu aplikasi tepung kimpul dalam produk pangan adalah pembuatan biskuit dengan 

penambahan tepung kimpul. Berdasarkan penelitian Nurani dan Yuwono (2014) 

diperoleh hasil bahwa penambahan tepung kimpul  memberikan pengaruh pada 

karakteristik fisik, kimia dan organoleptik dari biskuit yang dihasilkan. Semakin banyak 

proporsi tepung kimpul yang ditambahkan menyebabkan terjadinya penurunan daya 

patah dan peningkatan kerenyahan. Namun, penambahan tepung kimpul yang terlalu 

banyak menurunkan kesukaan panelis terhadap warna karena dengan penambahan tepung 

kimpul yang semakin banyak, warna biskuit akan semakin buram. Pada artikel yang 

ditulis Román dkk, (2015) disimpulkan bahwa perlakuan gelombang mikro dapat 

menghasilkan modifikasi tepung jagung yang lebih dapat diterima konsumen karena 
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dapat memodifikasi bentuk kristal granula pati, memperbaiki kemampuan 

pengembangan, dan formasi kompleks amilosa-lemak tanpa menyebabkan gelatinasi pati 

sehingga tepung dapat dimanfaatkan dalam berbagai produk pangan. Oleh karena itu 

perlakuan gelombang mikro diduga dapat menghasilkan tepung kimpul modifikasi 

dengan kualitas yang lebih baik sehingga akan berpengaruh baik pula pada produk pangan 

yang dihasilkan.  

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan gelombang mikro 

terhadap sifat fisikokimia maupun fungsional tepung kimpul. Adapun parameter yang 

diuji yaitu parameter fisik, kimia dan fungsional. Parameter pengujian fisik terdiri dari 

pengukuran derajat putih dan bentuk serta ukuran granula pati. Sedangkan parameter 

pengujian kimia dilakukan dengan mengukur kadar air tepung, kadar pati, kadar 

amilopektin dan kadar amilosa. Paramater fungsional yang terdiri dari kapasitas 

pembentukan gel dan indeks penyerapan air.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Kimpul 

Kimpul (Xanthosoma sagittifolium) merupakan salah satu umbi lokal Indonesia yang 

banyak dikonsumsi langsung dengan cara dikukus, dipanggang, digoreng atau direbus. 

Berikut merupakan taksonomi dari kimpul menurut Rukmana (1998) : 

Divisio   : Spermatophyta 

Sub Divisio  : Angiospermae 

Kelas             : Monocotyledoneae 

Ordo   : Arales/Spadiciflorae 

Familia  : Araceae 

Genus   : Xanthosoma 

Spesies  : Xanthosoma spp 

 

Ukuran dan bentuk umbi kimpul tergantung pada jenis bahan tanam dan juga faktor 

ekologi terutama tanah. Kimpul yang memiliki bentuk bulat memanjang biasanya 

merupakan kimpul yang tumbuh di dataran tinggi. Umbi kimpul memiliki tiga bagian 

utama yaitu kulit, korteks dan inti. Umbi kimpul termasuk dalam salah satu komoditi 
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sumber pangan karbohidrat karena memiliki kandungan karbohidrat yang berkisar antara 

70-80%. 

 

 

Gambar 1. Bahan Penelitian berupa Kimpul 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Tabel 1. Komposisi Gizi Umbi Kimpul 

Komponen Gizi Prosentase (%) 

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/100g bahan) 0,00083 

Sumber : Arisandy dan Estiasih (2016) 

 

Selain kandungan komponen gizi, kimpul juga memiliki kandungan zat antigizi yang 

berupa kalsium oksalat yang dapat menimbulkan rasa gatal pada kulit, mulut, 

tenggorokan dan saluran cerna ketika dikonsumsi. Kandungan asam oksalat yang terdapat 

pada kimpul dapat dikurangi baik secara fisik, mekanis maupun kimiawi. Mengurangi 

kandungan oksalat secara fisik dapat dilakukan dengan melakukan perebusan pada umbi 

kimpul dengan api besar hingga kulitnya terkelupas. Sedangkan secara fisik dapat 

dilakukan dengan bantuan alat stamp mill dan blower yang dapat mengecilkan ukuran 

partikel menjadi lebih kecil dan mengekstrak komponen bahan pangan dari matriks bahan 

pangan utuh. Perlakuan kimia yang dapat digunakan untuk mengurangi kandungan asam 
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oksalat adalah dengan perendaman kimpul di dalam larutan garam sehingga akan terjadi 

penarikan air di dalam jaringan kimpul menuju ke luar jaringan (Arisandy dan Estiasih, 

2016).  

 

1.2.2. Tepung Kimpul  

Pengolahan kimpul menjadi tepung merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan guna 

mencegah terjadinya kerusakan kimpul setelah proses pemanenan karena pengeringan 

dapat menyebababkan terhentinya proses metabolisme dan penurunan kadar air. Tepung 

kimpul merupakan hasil pengolahan kimpul melalui proses pengeringan dan 

penggilingan atau penepungan. Proses pengeringan akan memperkecil kandungan air 

yang ada pada umbi kimpul sehingga umur simpan tepung kimpul menjadi lebih panjang 

(Arisandy dan Estiasih, 2016).  Selain umur simpan yang lebih panjang, pengolahan 

menjadi tepung akan mempermudah dalam pemanfaatan kimpul menjadi bentuk lain dan 

meningkatkan nilai ekonomisnya.  

 

Tabel 2. Komposisi Gizi Tepung Kimpul 

Komponen Gizi  Prosentase (%) 

Protein  6,69 

Lemak 0,18 

Air 7,69 

Abu 1,76 

Karbohidrat 83,68 

Pati 58,82 

Serat kasar 1,28 

Serat pangan larut air 1,92 

Serat pangan tidak larut air 4,97 

PLA (Polisakarida Larut Air) 4,33 

Diosgenin (mg/100g bahan) 0,02 

Sumber : Jatmiko (2013) dalam Arisandy dan Estiasih (2016) 

 

Pada aplikasinya, tepung kimpul akan berpengaruh terhadap sifat produk yang dihasilkan. 

Berdasarkan penelitian Rafika dkk., (2012) warna adalah salah satu atribut yang dapat 

dipengaruhi oleh penambahan tepung kimpul dalam cookies yang dihasilkan. Di dalam 

tepung kimpul, terdapat komponen warna saponin yang dapat menyebabkan warna coklat 

apabila mengalami pemanasan. Pada umumnya, semakin banyak penambahan tepung 

kimpul maka warna cookies akan semakin pucat. Selain warna, penambahan tepung 

kimpul juga dapat mempengaruhi tekstur cookies. Tekstur cookies akan semakin padat 
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dengan semakin banyak tepung kimpul yang ditambahkan. Hal tersebut disebabkan 

karena tidak adanya kandungan gluten pada tepung kimpul sehingga tidak terjadi 

pengembangan pada produk bakery sehingga teksturnya lebih keras jika dibandingkan 

dengan produk yang berbasis tepung terigu karena adanya kandungan gluten. Tekstur 

padat dari cookies juga akan mempengaruhi cita rasa dari produk. Semakin kental bahan 

maka penerimaan rasa dan bau dari cookies akan menurun. Dengan adanya penambahan 

tepung kimpul menyebabkan rasa cookies cenderung memiliki rasa khas dari kimpul itu 

sendiri.  

 

1.2.3. Microwave Oven 

Microwave oven merupakan perangkat dengan energi nonionisasi yang dapat  

menyebabkan kenaikan temperatur di antara media yang terpenetrasi sebagai akibat 

perubahan cepat molekul elektromagnetik pada frekuensi tinggi (Lewandowiczet dkk, 

2000). Microwave oven memanaskan bahan pangan menggunakan energi dielektrik  yang  

mempengaruhi  kutub  positif dan negatif khususnya pada air yang merupakan komponen 

yang banyak terkandung dalam bahan pangan. Microwave oven dapat menciptakan 

keadaan yaitu energi listrik yang tercipta akan menyebabkan molekul dipolar secara terus 

menerus bergerak sehingga menghasilkan gesekan yang menimbulkan panas. Dalam 

industri pangan, gelombang mikro pada microwave oven  banyak dimanfaatkan dalam 

berbagai proses, seperti proses pengeringan produk pasta, dehidrasi, blanching, sterilisasi, 

pasteurisasi dan thawing.  

 

Ada beberapa keuntungan penggunaan microwave dalam pengolahan bahan pangan 

antara lain waktu yang lebih singkat, menghasilkan yield yang tinggi dan menghasilkan 

produk akhir dengan kualitas yang lebih baik. Teknologi gelombang mikro telah banyak 

berperan dalam proses pengeringan di industri pangan karena proses pemanasan yang 

cepat, mudah digunakan, tidak menimbulkan polusi, penetrasi panas lebih baik dan 

absorpsi lebih selektif (Rajkó dkk, 1997). Umumnya radiasi gelombang mikro pada 

rentang frekuensi 915 MHz - 2450 MHz untuk pemrosesan industri makanan 

(Lewandowicz dkk., 1997).  
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Kualitas produk yang lebih baik juga diharapkan dapat dicapai dengan memberi 

perlakuan gelombang mikro terhadap tepung ubi kimpul. Beberapa parameter yang 

menentukan kualitas tepung antara lain kadar pati, kadar air, ukuran dan bentuk granula, 

derajat putih, pasting properties dan water holding capacity. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya  oleh Román dkk, (2015) perlakuan microwave efektif untuk mengubah sifat 

fisikokimia dan fungsional jagung dan tepung beras. Perlakuan microwave dapat 

memodifikasi bentuk granula pati, memperbaiki kemampuan pengembangan dan formasi 

kompleks amilosa-lemak tanpa menyebabkan gelatinasi pati (Uthomporn dkk, 2016). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

 Mengetahui pengaruh gelombang mikro terhadap kualitas tepung kimpul.  

 Mengetahui kombinasi daya dan waktu perlakuan gelombang mikro yang 

menghasilkan karakteristik fisikokimia dan fungsional yang tertinggi.  

  


