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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia menjadi salah satu negara dengan hasil sumber daya alam yang melimpah. 

Khususnya untuk jenis umbi-umbian, salah satunya adalah umbi kimpul. Pemanfaatan 

umbi kimpul masih sangat sederhana yaitu dikukus, direbus atau digoreng saja. Di 

Indonesia umbi kimpul sampai sekarang masih kurang mendapat perhatian, baik 

pembudidayaan serta pengolahannya. Umbi kimpul merupakan komoditi sumber 

karbohidrat. Kandungan karbohidrat umbi kimpul yang tinggi dapat digunakan sebagai 

bahan pembuatan tepung. Pengolahan umbi menjadi tepung mempunyai kelebihan yaitu 

lebih tahan disimpan, mudah dicampur dengan bahan lain, dapat diperkaya dengan zat 

gizi, lebih praktis dan mudah digunakan untuk proses pengolahan lanjutan (Atmaka, 

2010). 

 

Tepung umbi kimpul memiliki karakteristik warna yang lebih gelap dibandingkan 

dengan tepung terigu, kadar air serta amilosa yang cukup tinggi. Oleh karena itu, jika 

diaplikasikan dalam produk pangan akan mempengaruhi produk pangan yang 

dihasilkan. Pada cookies dengan menggunakan tepung kimpul, memiliki karakteristik 

yang keras serta warna yang lebih gelap (Nurani, 2014). Selain itu roti tawar yang 

dihasilkan dari subtitusi tepung umbi kimpul menunjukan bahwa volume 

pengembangan roti tawar yang kecil, tekstur roti tawar yang padat dan keras (Dwi et al, 

2017). Ada berbagai macam cara untuk memodifikasi tepung, salah satunya yaitu 

dengan bantuan gelombang ultrasonik.  

 

Gelombang ultrasonik akan diteruskan oleh media cair ke medan yang dituju melalui 

fenomena kavitasi. Beberapa efek dari peristiwa kavitasi ini adalah terputusnya rantai 

polimer menjadi sederhana, membran akan mengalami pemecahan (Wardiyati, 2004). 

Penggunaan gelombang ultrasonik pada pati tergantung pada frekuensi, suhu, waktu 

proses dan sifat suspensi pati (Zheng et al.2013). Oleh karena itu diperlukan perlakuan 

frekuensi dan waktu gelombang ultrasonik untuk memodifikasi tepung kimpul. 

Modifikasi gelombang ultrasonik sudah banyak digunakan dalam dunia pangan, salah 

satunya pada pati jagung. Karakteristik pati jagung mengalami perubahan yaitu 

peningkatan pembengkakan pada pati (Airlangga, 2018). Hu et al. (2013), menunjukan 
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bahwa penggunaan gelombang ultrasonik meningkatkan kadar amilosa. menunjukan 

bahwa gelombang ultasonik mengakibatkan pemutusan rantai amilosa dan amilopektin 

yang bercabang. Percabangan pada amilopektin dapat terputus sehingga meningkatkan 

jumlah amilosa dalam pati (Hu et al. 2013). Selain itu modifikasi pada pati ubi 

menghasilkan pati yang memiliki viskositas lebih rendah (Zheng et al., 2013). Zhu 

(2018), menyatakan bahwa modifikasi tepung quinoa dengan gelombang ultrasonik 

menurunkan suhu gelatinasi serta viskositas tepung. Beberapa keuntungan penggunaan 

gelombang ultrasonik dalam modifikasi suatu bahan yaitu menghasilkan produk yang 

lebih berkualitas, waktu pemrosesan yang lebih singkat, mengurangi biaya operasi dan 

pemeliharaan, memperbaiki atribut kualitas, mengurangi patogen (Patist & Bates, 2008 

dalam Zhu, 2015). Setelah melihat beberapa keuntungan gelombang ultrasonik jika 

diterapkan pada tepung quinoa, pati jagung dan pati ubi, maka gelombang ultrasonik 

dipilih dalam memodifikasi tepung kimpul dalam penelitian ini. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Umbi Kimpul 

Kimpul (Xanthosoma sagittifollium) merupakan salah satu jenis umbi yang masih 

melimpah ketersediaanya di Indonesia khususnya, di daerah Jawa Tengah. Permenhut 

P.35/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK, tanaman pangan talas 

dikelompokkan ke dalam tanaman pati-patian. Kimpul menunjukkan karakter 

pertumbuhan paling kuat di bawah tegakan pohon jika dibanding talas, suweg, garut dan 

ganyong sehingga sangat berpotensi untuk ditingkatkan produksinya dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan karbohidrat, terutama pada sistem agroforestri ataupun sistem 

tumpangsari lainnya. Pada umumnya kimpul ditanam di pedesaan sebagai tanaman sela 

diantara tanaman palawija lain. Kimpul merupakan umbi–umbian dengan sumber 

karbohidrat yang sangat potensial. Mahmud et al., dalam Paramita (2017), menunjukan 

kandungan nilai gizi yang terkandung dalam 100 gram kimpul segar diantaranya 1,90% 

protein, 0,20% lemak, dan 23,70% karbohidrat. Selain kaya akan karbohidrat, kimpul 

juga banyak mengandung mineral seperti K, Zn, Mg, P dan Ca. Umbi kimpul biasanya 

diolah secara sederhana dengan dikukus, direbus atau dengan sedikit variasi dibuat 

berbagai produk olahan, antara lain getuk, keripik, perkedel dan sebagainya 

(Anggrawulan dalam Wariyah, 2012).  
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Klasifikasi kimpul dapat dilihat di bawah ini : 

Klasidikasi Kingdom  : Plantae – Plants 

Subkingdom   : Tracheobionta – Vascular plants 

Superdivision   : Spermatophyta – Seed plants 

Division   : Magnoliophyta – Flowering plants 

Class    : Liliopsida – Monocotyledons 

Subclass   : Arecidae 

Order    : Arales 

Family    : Araceae – Arum family 

Genus    : Xanthosoma Schott – elephant's ear 

Specie : Xanthosoma sagittifolium (L.) Schot-arrowleaf 

elephant's 

  ear  

(USDA) 

 

Candra (2014), menunjukan bahwa Kimpul merupakan komoditi holtikultura yang 

mudah mengalami kerusakan mikrobiologis, karena kandungan air yang cukup tinggi 

yaitu 63.1 gram dari total kimpul mentah.  Biasanya masyarakat mengonsumsi kimpul 

dengan cara yang sederhana yaitu, dikukus, dijadikan keripik atau digoreng saja. 

Kekurangan kimpul yaitu mengandung asam oksalat yang menimbulkan rasa gatal. 

Namun asam oksalat dapat dihilangkan dengan perendaman serta pemanasan (Rafika, 

2012). Pada saat perendaman tekanan air terhadap dinding sel meningkat sehingga 

kristal kalsium oksalat yang berbentuk jarum terdesak keluar, kadar oksalat selama 

perendaman akan terus menurun karena peristiwa osmosis yang terus berlangsung 

sehingga kalsium oksalat akan keluar (Nurani, 2014). 

 

1.2.2. Tepung Kimpul (Xanthosoma sagittifollium) 

Tepung kimpul merupakan produk olahan dari umbi kimpul yang mengalami proses 

pengeringan, penghalusan, dan pengayakan. Pengolahan umbi kimpul menjadi tepung 

akan memperpanjang umur simpan dari umbi kimpul karena menurut Candra (2014), 

kimpul merupakan komoditi holtikultura yang mudah mengalami kerusakan 
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mikrobiologis, karena kandungan air yang cukup tinggi yaitu 63.1 gram dari total 

kimpul mentah. Tepung kimpul mengandung karbohidrat, protein, lemak yang baik. 

Kadar pati pada tepung kimpul yaitu sekitar 69,45%, protein sebanyak 4,88%, serta 

kadar air sebanyak 10,53% selain itu kandungan amilosa pada tepung kimpul yaitu 

sekitar 15-25% (Aji, 2014). Pati kimpul memiliki suhu gelatinasi yang berkisar antara 

69
0
C (Aryanti, 2017). Amilosa mempunyai struktur lurus yang dominan dengan ikatan 

alfa-(1,4)-D-glukosa, sedangkan amilopektin mempunyai titik percabangan dengan 

ikatan cabang alfa-(1-6)-D-glukosa (Warkoyo et al 2014).  

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tepung kimpul dimanfaatkan sebagai campuran 

cookies serta cake. Semakin besar konsentrasi tepung kimpul yang digunakan 

menunjukan bahwa tekstur dari cookies yang semakin keras dan tekstur cake yang 

semakin padat (Nurani, 2014). Viskositas tepung sangat mempengaruhi hasil akhir 

produk, viskositas tepung yang tinggi maka produk yang dihasilkan akan mengeras 

setelah dingin. Hal ini tidak diharapkan pada produk cake dan cookies (Richana, 2004).  

Sifat fisik yang terlihat, warna tepung kimpul yang agak gelap sehingga kurang 

diterima. Rafika (2012), menunjukan bahwa penggunaan tepung kimpul dengan 

persentasi semakin banyak menunjukan warna cake yang semakin pucat dan gelap 

sehingga kurang diterima oleh konsumen. 

 

1.2.3. Gelombang Ultrasonik 

Ultrasonik merupakan gelombang dengan frekuensi tinggi yang sering digunakan dalam 

dunia pangan untuk mengekstrasi senyawa tertentu dari bahan makanan. Terdapat dua 

jenis ultrasound yang biasa digunakan yaitu ultrasound probe dan ultrasound bath. 

Pada Ultrasound probe memiliki beberapa keunggulan yaitu dayanya dapat dikontrol 

karena menggunakan horn yang telah dimodifikasi, sehingga tidak terdapat kontaminasi 

oleh fragmen logam dari probe yang dicelupkan. Namun dalam penggunaan ultrasound 

jenis probe ini memiliki kekurangan yaitu ukuran wadah reaksinya yang terbatas. 

Sedangkan untuk ultrasounik jenis bath memiliki kapasitas hingga 1,5 L, serta medium 

yang digunakan merupakan cairan yang ditambahkan dengan sedikit surfactant untuk 

menurunkan tegangan permukaan (Wardiyati, 2004).  
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Tenaga ultrasonik saat dialirkan tidak bersentuhan langsung dengan medan yang 

bersangkutan, namun melalui media perantara yaitu berupa cairan. Gelombang 

ultrasonik yang dihasilkan akan diteruskan oleh media cair ke medan yang dituju 

melalui fenomena kavitasi. Kavitasi merupakan terbentuknya gelembung kecil pada 

media perantara dan akan bertambah besar seiring berjalannya waktu. Pada saat 

gelembung ini sudah membesar maka keadaan gelembung tidak stabil sehingga pada 

akhirnya gelembung akan collapse atau pecah dan mengeluarkan tenaga besar. Tenaga 

inilah yang digunakan untuk proses kimia seperti memecah membran sel (Wardiyati, 

2004). Selain memecah membran sel, biasanya di dunia pangan gelombang ultrasonik 

digunakan untuk menghilangkan mikroorgnisme dan menginaktivasi enzim melalui 

proses denaturasi protein. Ercan dan Soysal (2013), menyatakan bahwa gelombang 

ultrasonik menciptakan getaran terus menerus dan menyebabkan modifikasi struktur 

sekunder dan tersier protein akibat pemecahan ikatan hidrogen atau interaksi Van der 

Walls dalam rantai polipeptida. Perubahan ini menyebabkan banyak hilangnya aktivitas 

enzim. Gelombang 20 kHz akan merusak dinding sel dan membran sitoplasma. 

Selanjutnya akan memodifikasi struktur selulerya (Hatice, 2007). Selain itu, getaran 

ultrasonik yang dihasilkan dapat memutus rantai polimer panjang. Peristiwa ini biasa 

disebut dengan depolimerisasi, dimana rantai polimer panjang akan terputus menjadi 

lebih sederhana, sehingga mempengaruhi karakteristik bahan yaitu mempengaruhi 

viskositas bahan yang menjadi menurun (Warkoyo et al, 2014). Efek lain dari kavitasi 

jika digunakan dalam bahan yang mengandung pati yaitu memecah rantai polimer pati 

sehingga rantai polimer akan menjadi lebih sederhana, hal ini akan memberikan 

perubahan karakteristik pada bahan (Dewi et al, 2016).  

 

Gelombang ultrasonik dibagi menjadi 3 berdasarkan besar frekuensinnya, yaitu power 

ultrasound dengan frekuensi 16 - 100 kHz, high ultrasound dengan frekuensi dari 100 

kHz sampai 1 MHz serta diagnostyic ultrasound yaitu dari 1 sampai 10 MHz. Semakin 

tinggi frekuensi yang digunakan maka getaran yang dihasilkan semakin tinggi. Jenis 

power ultrasound biasanya digunakan dalam dunia pangan seperti untuk ekstraksi, 

emulsifikasi, homogenisasi, filtrasi, kristalisasi, separasi, perubahan viskositas, 

defoaming dan ekstruksi (Rezek et al, 2010).  Modifikasi gelombang ultrasonik pada 

pati tergantung pada frekuensi, suhu, waktu proses dan sifat suspensi pati. Kadar air 
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bahan dengan modifikasi gelombang ultrasonik akan menurun, hal ini disebabkan oleh 

semakin tinggi nilai frekuensi maka absorpsi getaran semakin tinggi sehingga makin 

banyak energi getaran yang diabsorpsi oleh bahan yang menyebabkan ikatan adhesi 

antar air dan bahan melemah, energi getaran ini juga melemahkan ikatan kohesi antar 

air dalam bahan sehingga memudahkan air untuk berdifusi dengan lingkungan (Hamidi, 

2017). Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan salah satunya yaitu pada 

pati jagung. Semakin tinggi frekuensi dan waktu yang digunakan menghasilkan 

karakteristik pati jagung yang mengalami perubahan yaitu kekuatan pembengkakan pati 

mengalami peningkatan. Struktur molekul kristal pati jagung yang telah rusak oleh 

gelombang ultrasonik menyebabkan molekul air terikat pada gugus hidroksil bebas 

amilosa dan amilopektin oleh ikatan hidrogen, sehingga menyebabkan peningkatan 

kekuatan pembengkakan pada pati (Rezek et al, 2010). Selain itu menurut Zheng et al 

(2013), modifikasi pati ubi menghasilkan tepung yang memiliki viskositas lebih rendah. 

Tepung pati ubi dimodifikasi menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 25 

dan 80 kHz, dan menunjukan bahwa pada frekuensi 80 kHz mengalami penurunan 

viskositas yang lebih signifikan dibandingkan dengan menggunakan frekuensi 25 kHz. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan frekuensi (45 

kHz dan 80 kHz) dan waktu (10 menit, 20 menit dan 30 menit) gelombang ultrasonik 

terhadap karakteristik fisikokimia tepung kimpul. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


