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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki jenis umbi-umbian yang beragam dan tersebar di seluruh daerah, 

walaupun umbi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Penggunaannya hanya direbus, 

digoreng, dibakar, bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali. Dari aspek ketersediaan 

umbi-umbian tersebut dapat menjadi salah satu alternatif  dalam memenuhi bahan 

pangan penduduk. Sebagai bahan yang mengandung karbohidrat tinggi, umbi-umbian 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tepung umbi. Umbi-umbian yang memiliki potensi 

sumber bahan baku tepung lokal salah satunya adalah umbi ganyong. Umbi ganyong 

mudah dibudidayakan pada semua jenis tanah. Produksi ganyong dapat mencapai 30 ton 

per hektar, sehingga dapat membantu menyediakan karbohidrat yang diperlukan 

penduduk. Pembuatan tepung merupakan bentuk pengolahan produk antara yang dapat 

memperpanjang masa simpan umbi ganyong. Selain itu akan memudahkan dalam 

pengolahan makanan dan distribusi (Hermayani, 2011). 

 

Tepung umbi ganyong dapat digunakan sebagai bahan campuran pembuatan bihun dan 

biskuit. Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan tepung umbi ganyong adalah 

terbentuknya warna kecoklatan (browning) (Ramadhani et al., 2014). Hal ini disebabkan 

karena terjadi proses pencoklatan secara enzimatis selama proses pembuatan tepung. 

Penggunaan tepung ganyong dalam pembuatan bihun menghasilkan warna bihun 

ganyong yang cenderung berwarna lebih gelap dibandingkan dengan bihun dari tepung 

beras (Hasanah, 2013). Pada pembuatan mie kering, semakin tinggi konsentrasi tepung 

ganyong yang digunakan, warna mie kering yang dihasilkan semakin cokelat 

(Budiarsih, 2010). Biskuit yang menggunakan tepung ganyong sebagai pengganti 

tepung terigu memiliki sifat fisik rasio pengembangan (6,351%) dan tingkat kekerasan 

(18,25 N) yang lebih rendah dibandingkan biskuit tepung terigu (Riskiani et al., 2014).  

 

Saat ini, telah banyak modifikasi tepung dilakukan dalam dunia pangan. Salah satu 

metode modifikasi fisik yang telah digunakan dalam modifikasi pati dan tepung adalah 

dengan gelombang ultrasonik (Zheng et al., 2013). Gelombang ultrasonik merupakan 

gelombang mekanik longitudinal yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia karena 

memiliki frekuensi tinggi, dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas (Zhou et 
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al. 2009). Peralatan ultrasonik tidak hanya sederhana dan mudah dikendalikan, tetapi 

juga tidak akan mengarah ke pencemaran lingkungan. Efek gelombang ultrasonik pada 

granula pati tergantung pada beberapa faktor seperti frekuensi gelombang, waktu 

perlakuan, suhu, dan intensitas dari perlakuan ultrasonikasi. Oleh karena itu diperlukan 

perlakuan frekuensi dan waktu gelombang ultrasonik untuk memodifikasi tepung 

ganyong. Diperkirakan teknologi gelombang ultrasonik berpotensi digunakan dalam  

pengembangan modifikasi pati dan pengolahan makanan (Zheng et al., 2013).  

 

Proses modifikasi menggunakan gelombang ultrasonik telah dikonfirmasi berlaku untuk 

berbagai jenis pati (jagung, kentang, tapioka, dan ubi jalar) yang telah dilakukan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya. Gelombang ultrasonik dapat meningkatkan swelling 

power pati dari berbagai sumber termasuk kentang, gandum, tapioka, jagung dan beras 

(Alcázar-alay et al. 2015, Herceg et al., 2010 dan Manchun et al., 2012). Zheng et al. 

(2013), menjelaskan bahwa pada pati ubi, gelombang ultrasonik menyebabkan 

penurunkan viskositas secara signifikan. Chan (2010) menunjukan bahwa perlakuan 

ultrasonik meningkatkan kadar amilosa dari pati jagung dan kentang. Zhu (2018) 

melaporkan bahwa gelombang ultrasonik dapat menurunkan viskositas, suhu 

gelatinisasi dan kandungan fenol pada tepung quinoa. Melihat potensinya dalam 

memodifikasi pati, maka gelombang ultrasonik digunakan dalam penelitian ini untuk 

memodifikasi tepung ganyong. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Umbi Ganyong 

Ganyong merupakan salah satu bahan pangan non beras yang bergizi cukup tinggi, 

terutama kandungan karbohidratnya. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih 

mengkonsumsi ganyong sebagai nyamikan misalnya dengan direbus (rasanya pulen 

kemanis-manisan). Produksi ganyong dapat mencapai 30 ton ubi per hektar, sehingga 

dapat membantu menyediakan karbohidrat yang diperlukan penduduk. Panen ganyong 

dapat disesuaikan dengan tujuan penggunaan hasil umbi tersebut. Jika digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan pati atau tepung,panen ganyong dilakukan pada stadium 

umbi tua umur 15-18 bulan setelah tanam (Rukmana, 2000) 
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Tabel 1. Kandungan Gizi dalam 100 g Umbi Ganyong 

Komponen Satuan Jumlah 

Kalori Kal 95 

Protein g 1 

Lemak g 0,1 

Karbohidrat g 22,6 

Kalsium mg 21 

Fosfor mg 70 

Besi mg 20 

Vitamin B1 mg 100 

Vitamin C mg 10 

Air g 75 

Bahan yang dapat dikonsumsi % 65 

 (Direktorat  Gizi Dipkes RI, 1981 dalam Rukmana, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanaman ganyong mempunyai beberapa keunggulan untuk dibudidayakan. Tanaman ini 

tumbuh pada semua jenis tanah dan tempat terlindung. Cocok ditanam di lahan-lahan 

pekarangan sebagai lumbung hidup, di lahan tegalan yang ditumpangsarikan dengan 

tanaman palawija lainnya, atau dijadikan tanaman sela di antara tanaman tahunan. 

Tanaman ganyong berfungsi sebagai tanaman penutup tanah, pengendali erosi, tanaman 

hias, sekaligus sebagai bahan pangan sumber karbohidrat. Umbi ganyong dapat diolah 

menjadikan produk antara, misalnya pati atau tepung. Produk pati atau tepung ganyong 

dapat digunakan dalam pembuatan biskuit, keripik, mie, dan lain-lain (Rukmana, 2000). 

Gambar 1. Umbi Ganyong (sumber: Dokumentasi pribadi) 
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Tanaman ganyong merupakan tumbuhan semak berbatang basah yang bersifat 

merumpun dan menahun. Batang ganyong tumbuh tegak, dengan tinggi 0.9 m – 1.8 m, 

bahkan pada tanah yang subur dapat mencapai 3 m. Bentuk batang bulat sampai agak 

pipih, merupakan kumpulan pelepah daun yang secara terartur saling menutupi 

(tumpang tindih), sehingga disebut batang semu atau batang palsu. Daunnya lebar 

berwarna hijau atau kemerah-merahan. Letak daun berselang seling dengan satu helai 

daun pada setiap satu tangkai daun. Tanaman ganyong menghasilkan akar tongkat 

(bonggol) yang sering disebut umbi ganyong. Bentuk umbi ganyong beraneka macam, 

mulai dari panjang lonjong, bulat, agak pipih sampai tidak berarturan. Pada umumnya 

umbi ganyong berukuran panjang 60 cm dengan diameter 10 cm, dan dikelilingi oleh 

bekas-bekas sisik serta akar tebal berserabut. Umbi ganyong berdaging tebal dan 

berwarna putih atau keungu-unguan. Ujung umbi ganyong bertunas, sehingga 

menghasilkan anakan sebagai bahan perbanyakan secara vegetatif. Dalam sistematika 

(taksonomi) tumbuhan, kedudukan tanaman ganyong diklasifikasikan sebagai berikut. 

Kingdom  : Plantae (tumbuh-tumbuhan)  

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas  : Monocotyledonae (biji berkeping satu) 

Famili  : Cannaceae 

Spesies : Canna Edulis Ker.  

(Rukmana 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Tanaman Ganyong (sumber: Dokumentasi pribadi) 
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1.2.2. Tepung Ganyong 

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keragaman plasma nutfah, 

termasuk umbi‐umbian. Lebih dari 30 jenis umbi‐umbian yang biasa ditanam dan 

dikonsumsi rakyat Indonesia (Rukmana, 2000). Sebagai bahan yang mengandung 

karbohidrat tinggi, umbi-umbian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tepung umbi. 

Umbi-umbian memiliki potensi sumber bahan baku tepung lokal salah satunya adalah 

umbi ganyong. Tepung ganyong telah diaplikasikan pada beberapa produk pangan 

diantaranya sebagai bahan subtitusi pembuatan biskuit, mie kering, dan bihun. Pada 

pembuatan mie kering, semakin tinggi konsentrasi tepung ganyong yang digunakan, 

warna mie kering yang dihasilkan semakin cokelat. Warna cokelat pada mie disebabkan 

karena tepung ganyong yang digunakan dalam penelitian ini berwarna kecokelatan 

akibat dari adanya reaksi pencoklatan (browning) (Budiarsih, 2010). 

 

Biskuit yang menggunakan tepung ganyong sebagai pengganti tepung terigu memiliki 

sifat fisik rasio pengembangan (6,351%) dan tingkat kekerasan (18,25 N) yang lebih 

rendah dibandingkan biskuit tepung terigu. Tepung ganyong memiliki karakteristik fisik 

tesktur tepung yang berserabut, sehingga menyebabkan biskuit yang dihasilkan juga 

memiliki serabut. (Riskiani, 2014). Bihun yang terbuat dari tepung ganyong memiliki 

bau, rasa dan warna yang dinyatakan normal sesuai dengan SNI 01-2975-2006 Bihun. 

Namun secara visual bihun ganyong cenderung berwarna lebih gelap dibandingkan 

dengan bihun dari tepung beras. Damayanti (2002) dalam (Hasanah, 2013)), umbi 

ganyong mempunyai total fenol yang cukup tinggi yaitu sekitar 17,7-46,9 ppm. Enzim 

fenolase mengkatalisis reaksi pencoklatan dan dapat membentuk senyawa 5 hidroksi 

metal furfural dari D-glukosa penyebab warna coklat (Fennema, 1996 dalam (Hasanah, 

2013)). Pati ganyong memiliki suhu gelatinisasi antara 71.9 
o
C- 74.8

o
C (Parwiyanti, 

2016) 

 

1.2.3. Gelombang Ultrasonik 

Gelombang ultrasonik merupakan gelombang mekanik longitudinal yang tidak dapat 

didengar oleh telinga manusia karena memiliki frekuensi tinggi, dapat merambat dalam 

medium padat, cair, dan gas. Karakteristik gelombang ultrasonik yang melewati 

medium mengakibatkan getaran partikel medium amplitudo sejajar dengan arah rambat 
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secara longitudinal, sehingga menyebabkan partikel medium membentuk rapatan 

(strain) dan regangan (stress). Gelombang ultrasonik apabila berada dalam medium cair 

dapat menyebabkan kavitasi akustik. Selama proses kavitasi berlangsung terjadi bubble 

collapse, yaitu pecahnya gelembung yang kecil akibat suara. (Zhu, 2015). Dalam 

beberapa tahun terakhir, ada ketertarikan yang cukup besar dalam menggunakan 

gelombang ultrasonik frekuensi tinggi untuk beragam penelitian makanan dan aplikasi 

komersial (Zhu, 2015). Ultrasonikasi menunjukkan efek yang menguntungkan dalam 

pemrosesan makanan seperti meningkatkan hasil produk yang lebih baik, waktu 

pemrosesan yang lebih singkat, mengurangi biaya operasi dan pemeliharaan, 

peningkatan atribut kualitas, pengurangan patogen, dan sebagainya (Patist & Bates, 

2008 dalam Zhu, 2015). Ini tidak hanya dapat meningkatkan kualitas dan keamanan 

pangan, tetapi juga menawarkan peluang untuk menciptakan produk baru dengan sifat 

unik (Awad et al., 2012; Knorr et al., 2004; Patist & Bates, 2008 dalam Zhu, 2015).  

 

Prinsip kerja ekstraksi ultrasonik yaitu dengan mengamati sifat akustik gelombang 

ultrasonik. Ketika ultrasonik merambat dalam suatu cairan berisi bahan, getaran 

ultrasonik berkecepatan tinggi akan menyebabkan medium yang dilewati bergetar. 

Selain itu, gelombang ultrasonik tersebut pun akan menghasilkan kavitasi gelembung 

dalam bahan pelarut. Ketika gelembung ini pecah didekat dinding sel, maka gelombang 

kejut yang dihasilkan dan secepatnya bergerak akan menyebabkan dinding sel pecah. 

Oleh karena itu, isi sel akan keluar menuju pelarut. Adanya gelembung yang pecah 

selama kavitasi dapat menyebabkan putusnya rantai polimer seperti pada pati (Sujka, 

2013). efek dari kavitasi dapat menyebabkan kerusakan granula dengan pemecahan, 

menciptakan pori-pori, dan pemutusan molekul rantai pati. Perubahan pada granula dan 

struktur pati inilah yang akan menyebabkan perubahan pada sifat fisikokimia dari 

tepung (Zhu, 2018). 

 

Iida  (2008) menunjukan bahwa penerapan gelombang ultrasonik  memiliki potensi 

besar untuk berbagai macam proses dalam industri makanan. Pada industri pangan dan 

penelitian biasanya digunakan perlakuan gelombang ultrasonik dengan intensitas tinggi 

dan rendah. Gelombang ultrasonik dengan intensitas rendah biasanya digunakan untuk 

menganalisa komposisi atau struktur suatu bahan pangan. Gelombang ultrasonik dengan 
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intensitas yang tinggi dapat mengubah sifat fisikokimia dan struktur dari suatu bahan. 

Pada umumnya frekuensi yang digunakan adalah 20-100 kHz (Kentish, 2014). Proses 

ultrasonik telah dikonfirmasi berlaku untuk berbagai jenis pati (jagung, kentang, 

tapioka, dan ubi jalar). Telah dilaporkan bahwa modifikasi menggunakan gelombang 

ultrasonik dapat meningkatkan nilai swelling power pati dari berbagai sumber termasuk 

kentang, gandum, tapioka, jagung dan beras ((Alcázar-alay et al., 2015, Sujka, 2013, 

Manchun et al.,2012 dan Jambrak et al., 2010). Zheng et al. (2013) menjelaskan bahwa 

pada pati ubi, gelombang ultrasonik  menyebabkan penurunkan viskositas secara 

signifikan. Chan (2010) menunjukan bahwa perlakuan ultrasonik meningkatkan kadar 

amilosa dari pati jagung dan kentang. Zhu (2018) melaporkan bahwa gelombang 

ultrasonik dapat menurunkan viskositas, suhu gelatinisasi dan kandungan fenol pada 

tepung quinoa.  

 

Sebagian besar hasil penilitian menunjukkan bahwa ultrasonikasi meningkatkan 

kelarutan air dan swelling power serta mengurangi suhu gelatinisasi (Zhu, 2018). Efek 

ultrasonikasi tergantung pada beberapa faktor diantaranya adalah frekuensi, intensitas, 

durasi dari ultrasonikasi, suhu dan jenis dan struktur pati.  Gelombang ultrasonik telah 

digunakan dalam berbagai aplikasi makanan yang berhubungan dengan pati, dan telah 

mencapai berbagai manfaat yaitu waktu pemrosesan dapat diperpendek, kualitas hasil 

produk yang lebih baik, kemurniannya meningkat, ramah lingkungan, mengurangi 

kebutuhan energi dan biaya produksi.(Alcázar-alay et al., 2015) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi (45 kHz 

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

terhadap karakteristik fisikokimia tepung ganyong. 


