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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Derajat Putih 

Warna merupakan salah satu atribut tepung yang dapat menentukan pemanfaatan tepung 

di dalam produksi pangan. Warna sering kali diukur dengan derajat putih. Tepung kimpul 

umumnya memiliki warna yang kurang cerah jika dibandingkan dengan tepung terigu 

maupun tepung beras. Hal tersebut menjadikan pemanfaatan tepung kimpul menjadi 

sangat terbatas. Pigmen warna yang terdapat di dalam bahan pangan dapat mengalami 

kerusakan atau bahkan hilang apabila bahan pangan tersebut mengalami proses 

pemanasan, perubahan pH dan oksidasi selama proses penyimpanan. Pengukuran warna 

pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kromameter. Prinsip dari kromameter 

adalah mendapatkan warna berdasarkan daya pantul dari tepung terhadap cahaya yang 

diberikan alat tersebut (Amanto dkk, 2015).  

 

Hasil pengujian derajat putih yang dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 4, 

menunjukkan bahwa perlakuan gelombang mikro dapat menurunkan derajat putih tepung 

kimpul jika dibandingkan dengan tepung kimpul tanpa perlakuan. Warna pada tepung 

memiliki hubungan dengan pericarp, floresensi aleuron dan ukuran partikel, oleh karena 

itu peningkatan granula pati pada tepung yang terjadi setelah perlakuan gelombang mikro 

menyebabkan nilai L* (kecerahan) pada tepung akan menurun sehingga derajat putih 

tepung setelah perlakuan gelombang mikro menurun (Symons dan Dexter, 1991). 

Penurunan derajat putih juga disebabkan karena terjadinya reaksi pencoklatan yang 

berlangsung selama proses perlakuan gelombang mikro. Reaksi pencoklatan (reaksi 

maillard) terjadi karena gula pereduksi bereaksi dengan gugus amin bebas pada saat 

perlakuan gelombang mikro berlangsung (Rasyid dkk, 2013). 

 

Derajat putih tepung kimpul perlakuan daya 450 Watt lebih tinggi dibandingkan dengan 

derajat putih tepung kimpul perlakuan daya 100 Watt. Penurunan derajat putih 

dipengaruhi oleh daya dan waktu, semakin tinggi daya dan semakin lama waktu perlakuan 

gelombang mikro, maka akan semakin rendah derajat putih tepung kimpul.  Namun dari 

hasil penelitian dapat dilihat bahwa daya 100 Watt dan waktu 1 menit pada perlakuan 

gelombang mikro menghasilkan tepung kimpul dengan derajat putih yang rendah pula. 
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Besarnya penurunan derajat putih dipengaruhi oleh besarnya penyerapan energi selama 

proses perlakuan gelombang mikro (Rasyid dkk, 2013). Daya yang tinggi akan 

memperbesar energi panas yang dihasilkan selama proses perlakuan gelombang mikro. 

Energi panas yang tinggi dan dikombinasi dengan lama waktu yang tinggi pula maka 

akan memperbesar intensitas terjadinya pencoklatan pada tepung kimpul. Besarnya 

penyerapan energi pada saat perlakuan gelombang mikro dipengaruhi oleh besarnya 

volume, luas permukaan dan sifat dielektrik dari bahan pangan, hal tersebut dapat menjadi 

beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan nilai derajat putih tepung kimpul yang 

diperoleh pada penelitian kali ini.  

 

4.2. Bentuk dan Ukuran Granula Tepung Kimpul 

Pengujian bentuk dan ukuran granula tepung kimpul dilakukan dengan mikroskop 

trinokuler, hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Gambar 5 menunjukkan hasil 

pengujian ukuran dan granula tepung kimpul. Jika dilihat secara umum granula tepung 

memiliki ukuran yang semakin kecil seiring dengan semakin tinggi daya dan semakin 

lama waktu yang digunakan pada perlakuan gelombang mikro. 

  

Pada perlakuan tanpa gelombang mikro, panas akan mempengaruhi permukaan granula 

saja. Namun, perlakuan gelombang mikro panas akan mempengaruhi granula secara 

keseluruhan akibat adanya gelombang mikro yang mempengaruhi molekul air di dalam 

granula untuk keluar dari granula yang mengakibatkan menurunnya integritas, sehingga 

meningkatkan kemungkinan terjadinya pemecahan granula (Xie dkk, 2013). Rusaknya 

granula pati dapat disebabkan karena adanya kenaikan suhu dan terjadinya reorganisasi 

struktur granula akibat kehilangan air selama proses perlakuan gelombang mikro 

(Lewicka, 2015). Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi 

daya dan waktu yang digunakan maka akan semakin banyak granula yang mengalami 

pemecahan dari bentuk elips utuh menjadi bentuk yang tidak utuh dan ukuran semakin 

kecil.  

 

4.3. Kadar Air 

Hasil pengujian kadar air tepung kimpul yang terdapat pada Tabel 4 dan Gambar 6, 

menunjukkan terjadinya penurunan kadar air tepung kimpul setelah perlakuan gelombang 
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mikro. Perlakuan gelombang mikro dengan daya 450 Watt menghasilkan kadar air tepung 

kimpul yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kadar air tepung kimpul dengan 

perlakuan gelombang mikro dengan daya 100 Watt. Pada saat proses perlakuan 

gelombang mikro berlangsung terjadi peningkatan suhu yang mengakibatkan kehilangan 

air pada tepung kimpul. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan kadar air adalah 

besarnya energi, semakin besar energi yang digunakan maka energi panas yang dihasilkan 

akan semakin tinggi. Dengan energi panas yang tinggi maka akan semakin besar 

penguapan air pada tepung kimpul. Oleh karena itu, semakin besar daya dan waktu yang 

digunakan maka kadar air pada tepung kimpul semakin rendah. Penurunan kadar air 

dipengaruhi oleh aktifitas medan listrik dan medan elektromagnetik yang menggerakkan 

molekul air dengan cepat sehingga terbentuk energi panas. Energi panas yang terbentuk 

akan terserap ke dalam tepung kimpul, semakin besar energi panas yang terserap ke dalam 

tepung kimpul maka semakin besar kenaikan suhu pada tepung kimpul. Terjadinya 

peningkatan suhu tersebut menyebabkan peningkatan tekanan uap air pada permukaan 

sehingga sebagian air pada tepung kimpul akan hilang (Zhang dan Datta, 2011).  

 

Pada perlakuan daya 450 Watt, semakin lama waktu perlakuan gelombang mikro pada 

tepung kimpul, kadar air tepung kimpul semakin rendah. Hal tersebut terjadi karena 

semakin lama waktu perlakuan gelombang mikro, maka akan semakin lama terjadinya 

kontak antara tepung kimpul dan panas yang dihasilkan selama proses perlakuan 

gelombang mikro. Sedangkan pada perlakuan daya 100 Watt, semakin lama waktu 

perlakuan gelombang mikro maka kadar air tepung kimpul semakin rendah, meskipun 

penurunan kadar air yang terjadi tidak signifikan.  

 

4.4. Kadar Amilosa  

Amilosa memiliki ukuran yang lebih kecil dan struktur yang tidak bercabang. Sedangkan 

amilopektin merupakan molekul berukuran besar yang memiliki struktur bercabang. 

Kandungan amilosa pada tepung akan menentukan sifat fungsional dari tepung itu sendiri, 

seperti menentukan kekuatan gel. Kadar amilosa yang tinggi pada pati akan menghasilkan 

gel yang kokoh, begitu pula sebaliknya apabila kadar amilosa pada pati rendah maka gel 

yang terbentuk tidak kokoh. Hasil penelitian (Tabel 5 dan Gambar 7) menunjukkan 

tejadinya penurunan kadar amilosa tepung kimpul setelah perlakuan gelombang mikro 
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jika dibandingkan dengan tepung kimpul tanpa perlakuan. Besarnya daya yang digunakan 

dalam proses perlakuan gelombang mikro tidak berpengaruh terhadap kadar amilosa 

(Uthompon dkk, 2016). Namun hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kadar 

amilosa setelah proses perlakuan perlakuan gelombang mikro.  

 

Pada menit ke-1 terjadi penurunan kadar amilosa yang signifikan Namun, pada menit ke-

2 kembali terjadi peningkatan kadar amilosa. Proses perlakuan gelombang mikro akan 

terjadi pelemahan ikatan amilosa – amilopektin, peningkatan dispersi dan pemisahan 

serta rantai pati menjadi lebih mudah bereaksi dengan yodium. Apabila rantai pati mudah 

bereaksi dengan yodium, maka ketika dilakukan pengujian yang menggunakan larutan 

yodium akan diperoleh kadar amilosa yang lebih tinggi. Selain itu, semakin lama waktu 

perlakuan gelombang mikro terjadi degradasi molekul berbobot tinggi yaitu amilopektin 

dan terjadi peningkatan molekul berbobot rendah yaitu amilosa (Lu dkk, 1996). Namun, 

dari hasil dapat dilihat bahwa amilosa di dalam tepung kimpul mengalami penurunan 

setelah proses perlakuan gelombang mikro jika dibandingkan dengan tepung kimpul 

tanpa perlakuan.  

 

Perubahan kadar amilosa yang terjadi antara tepung kimpul perlakuan gelombang mikro 

dengan daya 100 Watt dan tepung kimpul dengan perlakuan daya 450 Watt tidak 

signifikan.  Kadar amilosa yang diperoleh pada penelitian ini berbeda dengan kadar 

amilosa yang diperoleh pada penelitian Pérez dkk, (2007) yang mengungkapkan bahwa 

kadar amilosa pada tepung kimpul sebesar 17,42% sedangkan kadar amilosa tepung 

kimpul yang diperoleh dari penelitian ini lebih dari 20%, hal tersebut dapat terjadi karena 

perbedaan umur panen tanaman kimpul sehingga kandungan amilosa di dalam umbi pun 

berbeda. 

 

4.5. Kadar Amilopektin  

Amilopektin merupakan salah satu komponen penyusun pati yang memiliki prosentase 

30-83% dalam pati alami (Robyt, 2008).   Jumlah amilopektin yang lebih tinggi di dalam 

pati akan mengakibatkan tidak terbentuknya gel pada pati namun akan terjadi pengentalan 

suspensi. Seperti yang dapat dilihat pada hasil penelitian kali ini bahwa kadar amilopektin 

tepung kimpul lebih tinggi dibandingkan kadar amilosa, oleh karena itu pasta pati hanya 
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dapat mengental namun tidak membentuk gel. Kandungan amilopektin yang tinggi dapat 

menurunkan kemampuan pengembangan granula pati sehingga suspensi pati memiliki 

ketahanan terhadap pengadukan yang lebih tinggi (Anderson dan Guraya, 2006) 

 

Perlakuan gelombang mikro dengan daya 100 Watt, kadar amilopektin tepung kimpul 

tidak mengalami perubahan yang signifikan baik pada menit ke-1, menit ke-2 maupun 

menit ke-4. Proses perlakuan gelombang mikro tidak berpengaruh terhadap kadar pati 

(Uthompon dkk, 2016). Oleh karena itu, amilopektin yang merupakan salah satu 

komponen pati juga tidak mengalami perubahan. Pada tepung kimpul dengan perlakuan 

gelombang mikro dengan daya 450 Watt, kadar amilopektin tepung kimpul mengalami 

peningkatan yang signifikan pada menit ke-2 dan menit ke-4. Kadar amilopektin yang 

diperoleh pada penelitian ini relatif lebih kecil dibandingkan kadar amilopektin tepung 

kimpul pada penelitian Pérez dkk, (2007) yang mengungkapkan bahwa kadar amilopektin 

pada tepung kimpul sebesar 82,58%. Kadar amilopektin memiliki hubungan dengan 

kapasitas pembentukan gel. Pada uji korelasi yang terdapat pada Tabel 10, dapat dilihat 

bahwa kadar amilopektin memiliki hubungan berbanding terbalik yang sangat kuat 

dengan kapasitas pembentukan gel. Semakin tinggi kadar amilopektin maka akan 

semakin rendah kapasitas pembentukan gel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar 

amilopektin tepung kimpul lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar amilosa. Oleh 

karena itu pada penelitian ini juga dapat dilihat bahwa kapasitas pembentukan gel akan 

menurun seiring dengan peningkatan kadar amilopektin pada tepung kimpul. 

  

4.6. Kadar Pati Total 

Pati merupakan salah satu komponen yang berperan besar dalam tekstur berbagai produk 

pangan dan memiliki banyak fungsi seperti bahan pengental, stabilizer, agen gelling dan 

perekat (Gbadamosi dan Oladeji, 2013). Tabel 7 dan Gambar 9 menunjukkan hasil 

pengujian kadar pati tepung kimpul. Pada perlakuan gelombang mikro dengan daya 100 

Watt terjadi penurunan kadar pati tepung kimpul yang tidak signifikan. Sedangkan kadar 

pati tepung kimpul pada perlakuan gelombang mikro dengan daya 450 Watt mengalami 

penurunan yang signifikan pada menit ke-1 dan kemudian mengalami peningkatan 

kembali pada menit ke-4. Penurunan kadar pati selama proses perlakuan gelombang 

mikro terjadi karena dengan adanya panas yang semakin tinggi dan juga waktu perlakuan 
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yang semakin lama akan terjadi pembukaan granula, pemutusan ikatan hidrogen antara 

amilosa-amilosa, amilosa-amilopektin dan amilopektin-amilopektin. Ikatan tersebut 

kemudian digantikan oleh ikatan hidrogen dengan air yang mengakibatkan terlepasnya 

amilosa ke luar granula dan terjadi penurunan kadar pati (Tanak, 2016). Selain itu, dengan 

adanya pemanasan yang tinggi pati akan tergelatinisasi sehingga akan semakin banyak 

pati yang rusak sehingga terjadi penurunan kadar pati (Kurniawan dkk, 2015).  

 

Pada perlakuan gelombang mikro dengan daya 450 Watt pada menit ke-2 terjadi 

peningkatan kadar pati yang signifikan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan adanya 

penurunan derajat putih tepung kimpul akibat perlakuan gelombang mikro. Perlakuan 

gelombang mikro menyebabkan terjadinya reaksi Maillard yang menghasilkan senyawa 

melanoidin sehingga tepung kimpul berbubah warna menjadi kecoklatan. Terjadinya 

penurunan derajat putih pada tepung kimpul akan mempengaruhi warna larutan pati 

ketika pengujian pati total menjadi semakin gelap. Oleh karena itu, absorbansi yang 

dihasilkan tinggi dan kadar pati yang dihasilkan tinggi.  Salah satu faktor yang 

mempengaruhi nilai absorbansi sehingga menyebabkan kesalahan pengukuran adalah 

adanya zat pengganggu (Neldawati dkk, 2013). Sehingga dengan derajat putih tepung 

kimpul yang rendah dapat menyebabkan kesalahan pengujian kadar pati total yaitu 

diperoleh kadar pati yang tinggi.  

 

Kadar pati tepung kimpul tanpa perlakuan (71,35%) lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kadar pati pada penelitian Pérez dkk, (2007) yang mengungkapkan kadar pati 

pada tepung kimpul sebesar 67,57%. Sedangkan, standar kadar pati pada tepung kimpul 

yaitu sebesar 75% (Zuhro, 2015). Namun pada penelitian kali ini diperoleh hasil 

penurunan kadar pati pada perlakuan daya 100 Watt menjadi 69,89% dan peningkatan 

kadar pati pada perlakuan 450 Watt hingga mencapai 89,19%. Hal tersebut diduga terjadi 

karena dengan perlakuan daya yang tinggi ikatan pati akan terdegradasi sehingga lebih 

mudah terukur ketika pengujian kadar pati  

 

4.7. Kapasitas Pembentukan Gel 

Hasil pengujian kapasitas pembentukan gel dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 10 

menunjukkan bahwa tepung kimpul dengan perlakuan gelombang mikro dengan daya 450 
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Watt memiliki kapasitas pembentukan gel yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

tepung kimpul dengan perlakuan gelombang mikro dengan daya 100 Watt. Hal tersebut 

disebabkan karena tepung kimpul dengan perlakuan daya 450 Watt juga memiliki indeks 

penyerapan air yang tinggi jika dibandingkan dengan tepung kimpul dengan perlakuan 

daya 100 Watt. Dengan indeks penyerapan air yang tinggi maka air yang terserap ke 

dalam tepung kimpul akan semakin banyak sehingga akan membantu dalam proses 

pembentukan gel.  

 

Perlakuan gelombang mikro pada menit ke-2 baik dengan daya 100 Watt maupun 450 

Watt terjadi penurunan kapasitas pembentukan gel yang signifikan. Penurunan viskositas 

gel dari hasil penelitian sesuai dengan oleh Lewicka dkk, (2015) yang menyatakan bahwa 

perlakuan gelombang mikro akan berpengaruh besar pada sifat rheologi terutama 

penurunan viskositas. Penurunan viskositas tersebut disebabkan karena adanya 

peningkatan shear rate dari pati. Peningkatan shear rate yang disebabkan karena 

rusaknya ikatan-H yang terbentuk dalam struktur amilosa amilopektin-air dapat 

menyebabkan degradasi pati sehingga terjadi penurunan viskositas. Daya dan waktu yang 

tinggi akan menyebabkan degradasi pati yang lebih tinggi sehingga terjadi penurunan 

viskositas (Xie dkk, 2013). Penelitian Lestari dkk., (2015) mengenai perlakuan heat 

mositure treatment (HMT) yang dilakukan pada tepung jagung untuk melihat profil 

gelatinisasi dari tepung jagung tersebut diperoleh hasil bahwa semakin lama waktu dan 

tinggi suhu yang digunakan maka akan semakin rendah viskositas suspensi tepung 

jagung. Selain itu, viskositas juga mengindikasikan kapasitas pengikatan air dan dapat 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas produk, salah satunya adalah 

pengembangan.  

 

Kapasitas pembentukan gel juga dipengaruhi oleh kandungan amilosa dan amilopektin 

pada tepung kimpul. Pada penilitian ini diperoleh hasil bahwa pada tepung kimpul dengan 

perlakuan daya 450 Watt terjadi peningkatan kandungan amilopektin yang menyebabkan 

terjadingan penurunan kapasitas pembentukan gel. Hal tersebut dapat dilihat pula pada 

tabel pengujian korelasi (Tabel 10) yang menunjukkan adanya hubungan berbanding 

terbalik yang sangat kuat antara kadar amilopektin dan kapasitas pembentukan gel. Oleh 

karena itu, semakin tinggi kadar amilopektin maka akan semakin rendah kapasitas 



36 
 

 

pembentukan gel tepung kimpul. Penurunan viskositas menunjukkan bahwa tepung 

kimpul setelah proses perlakuan gelombang mikro memiliki indeks penyerapan air yang 

tinggi. Pada daya 450 Watt pada menit ke-1 dan menit ke-2 menunjukkan kapasitas 

pembentukan gel yang maksimal yang disertai dengan indeks penyerapan air cenderung 

stabil pada menit ke-1 dan menit ke-2. Kemudian pada menit ke-4 terjadi penurunan 

kapasitas pembentukan gel yang signifikan yang disertai dengan peningkatan kapasitas 

pembentukan gel yang signifikan. Penurunan kapasitas pembentukan gel tersebut 

disebabkan karena semakin banyak air yang terserap ke dalam tepung kimpul akan 

menyebabkan terbentuknya suspensi dengan viskositas rendah karena adanya air 

berlebih.  

 

4.8. Indeks Penyerapan Air 

Indeks penyerapan air adalah kemampuan bahan untuk menyerap air. Penyerapan air 

terjadi karena adanya bagian amorf yang mampu menyerap air. Indeks penyerapan air ini 

menentukan ketersediaan air yang digunakan untuk proses gelatinisasi dan juga 

menentukan tingkat kemudahan bahan untuk homogen,semakin besar indeks penyerapan 

air maka bahan akan semakin mudah homogen (Rohmah, 2012). Tabel 9 dan Gambar 11 

menunjukkan bahwa indeks penyerapan air pada tepung kimpul dengan perlakuan 

gelombang mikro pada perlakuan daya 450 Watt lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

perlakuan daya 100 Watt. Perlakuan daya yang lebih tinggi akan menyebabkan 

kehilangan air yang lebih tinggi pula, sehingga terjadi peningkatan kecenderungan 

hidrofilik yang menyebabkan meningkatnya indeks penyerapan air. 

 

Tepung kimpul dengan perlakuan daya 450 Watt mengalami peningkatan indeks 

penyerapan air seiring dengan lamanya perlakuan gelombang mikro. Peningkatan indeks 

penyerapan air terjadi karena adanya peningkatan kecenderungan hidrofilik (Adebowale, 

2005). Peningkatan kecenderungan hidrofilik terjadi akibat adanya perlakuan pemanasan 

yang menyebabkan peningkatan daerah amorf. Daerah amorf yang memiliki bentuk tidak 

beraturan akan lebih mudah menyerap air, sehingga dari hasil penelitian kali ini juga 

diperoleh hasil bahwa semakin tinggi daya dan waktu perlakuan maka akan semakin 

tinggi pula indeks penyerapan airnya. Amilosa dan amilopektin yang merupakan 

komponen pati yang dapat berpengaruh terhadap indeks penyerapan air. Perlakuan 
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gelombang  mikro menyebabkan terjadinya pemecahan amilopektin dan peningkatan 

amilosa. Tingginya kadar amilosa akan membantu penyerapan air sehingga tepung 

semakin mudah menyerap air. Oleh karena itu, semakin tinggi kadar pati tepung kimpul 

maka akan semakin tinggi pula kapasitas penyerapan air tepung kimpul. Hal tersebut 

dapat dilihat pula pada Tabel 10, yang menunjukkan bahwa adanya hubungan korelasi 

positif antara kadar pati dan kapasitas penyerapan air tepung kimpul. Semakin tinggi 

kadar pati maka akan semakin tinggi pula indeks penyerapan air tepung kimpul, begitu 

pula sebaliknya.  

 

 


