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BAB III 

DASAR TEORI 

3.1 Talas 

Talas kimpul (Xanthosoma sagittifolium)atau sering juga disebut talas 

belitung termasuk jenis tanaman talas-talasan yang berasal dari benua Asia. Dari 

daerah tersebut talas menyebar keseluruh dunia. Pada penyebarannya tersebut, 

talas ternyata tumbuh sepanjang tahun di wilayah tropis, sedang, maupun 

subtropis. Beberapa kultivarnya dapat beradaptasi pada tanah kering sampai basah 

(Ridal, 2003). Talas kimpul disajikan pada Gambar 1; 

 

Gambar 1. Talas Kimpul 

Talas memiliki berbagai nama umum diseluruh dunia, yaitu Taro, Old 

cocoyam, Abalong, Taioba, Arvi, Keladi, Satoimo, dan Yu-tao. Tanaman ini 

diklasifikasikan sebagai tumbuhan berbiji (Spermatophyte) dengan biji tertutup 

(Angiospermae) dan berkeping satu (Monocotyledonae). Bentuk umbi talas 

belitung silinder sampai agark bulat, terdapat ruas dengan beberapa bakal tunas 

(Indrasti, 2004). 

Talas umumnya tumbuh subur di daerah tropika basah bersuhu optimum 

13-29 
o
C dengan curah hujan merata sepanjang tahun. Tanaman ini dapat tumbuh 
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baik di tanah kering dengan pH 5,5-6,5 yang terlindungi dari sinar matahari. 

Bagian yang dapat dipanen dari talas adalah umbinya dengan umur panen berkisar 

antara 10-12 bulan dan ditandai dengan daun yang tampak mulai menguning dan 

mengering. Talas belitung dipanen hanya dengan menggali tanah di sekitar umbi 

induk. Umbi anakan diambil dan tanaman induk ditimbun kembali untuk 

dibiarkan berproduksi lagi. Pada musim kemarau, saat pelepah dan daun sudah 

layu dan mati, umbi induk dapat dipanen kemudian diolah. Berikut adalah jenis-

jenis talas di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jenis-jenis Talas di Indonesia 

Gambar  Jenis Talas Sifat fisik 

 

Talas Bogor  

(Colocasia  

esculenta L. Schoott) 

Pelepah daunnya 

tertancap agak ketengah 

helai daun sebelah 

bawah. Bunga terdiri atas 

tangkai seludang dan 

tongkol. Bunga betinanya 

terletak di pangkal 

tongkol, bunga jantan di 

sebelah atasnya, sedang 

diantaranya terdapat 

bagian yang menyempit. 

Tanaman dipanen setelah 

berumur 6-9 bulan. Hasil 
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per rumpun sangat 

bervariasi yaitu berkisar 

0,25-6 kg.  

 

Talas Banten 

(Xanthosoma undipes K. 

Koch)  

 

Batang umbi (panjangnya 

dapat mencapai 120 cm 

dengan berat 42 kg dan 

ukuran lingkar luar 50 

cm), kandungan 

oksalatnya yang tinggi. 

 

Talas Kimpul/ Talas 

Belitung 

(Xanthosoma  

sagitifolium) 

Kimpul tergolong 

tumbuhan berbunga 

”Agiospermae ” dan 

berkeping satu 

“Monocotylae“. Daunnya 

hijau muda karena 

tangkai daunnya yang 

hijau muda mempunyai 

garis ungu. Bentuk umbi 

kimpul silinder hingga 

agak bulat, terdapat ruas 

dengan beberapa bakal 

tunas. Kulit umbi 

mempunyai tebal sekitar 
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0,01–0,1 cm, sedangkan 

korteksnya setebal 0,1 

cm.  

 

Talas Ketan Hitam  

 

Talas jenis ini tangkai 

daunnya berwarna 

ungu tua. Umbinya 

bulat lonjong dan 

daging umbinya putih. 

Umur panen sekitar 7 

bulan.  

 

 

Talas Semir   

 

Talas khas Sumedang. 

Talas ini memiliki ciri 

khas pada pangkal ujung 

daunnya berwarna 

kemerah-merahan. 

Umbinya bulat, umur 

panen sekitar 7 bulan. 

 

Talas Sutera   

 

Ciri khasnya terletak 

pada permukaan atas 

helaian daunnya yang 

hijau mengkilat seperti 

minyak, sehingga mudah 

dibedakan dari talas-talas 
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lainnya. Umbinya bulat 

lonjong, beratnya antara 

0,5-3 kg. Umur panen 

sekitar 6-7 bulan. 

Memiliki kandungan pati 

70-80%. 

(Sumber : Ermayuli, 2011) 

Tanaman talas memiliki variasi yang besar baik karakter morfologi seperti, 

umbi, daun, dan tempat talas ditanam. Umbi talas kimpul mengandung berbagai 

macam gizi, namun komponen terbesar umbi talas kimpul adalah air dan 

karbohidrat (Kay, 1973). Umbi talas kimpul memiliki komposisi kimia yang telah 

diteliti sebagai berikut ; 

Tabel 2. Komposisi Kimia Talas Kimpul Per 100 gram Bahan Mentah 

Komposisi Kimia Talas Belitung/ Kimpul 

Air (%) 63,1 

Protein (%) 1,2 

Lemak (%) 0,4 

Karbohidrat (%) 34,2 

Pati (%) 70,73 

Serat (%) 1,5 

Abu (%) 1,0 

Vitamin C (mg) 2,0 

Kalsium (mg) 26,0 

Fe (mg) 1,4 

        (Sumber : Ridal, 2003) 
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3.2 Lactobacillus plantarum 

Bakteri yang terdapat dalam pencernaan dibagi dalam dua kelompok, yaitu 

bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan karena merusak dan 

menyebabkan penyakit pada sel-sel usus. Bakteri baik yang menguntungkan 

dikenal sebagai bakteri probiotik. Bakteri probiotik ini memiliki peran penting 

dalam menjaga kesehatan tubuh. Flora bakteri usus yang ideal adalah yang 

didominasi oleh bakteri yang menguntungkan seperti Lactobacillus. Bakteri 

Lactobacillus plantarum disajikan pada Gambar 2; 

 

Gambar 2. Bakteri Lactobacillus plantarum yang sedang diaktivkan 

Lactobacillus plantarum merupakan bakteri asam laktat dari famili 

Lactobacillaceae. Bakteri ini berbentuk batang dan pada umumnya berukuran 

tunggal atau membentuk rantai pendek. Lactobacillus plantarum adalah salah satu 

jenis bakteri asam laktat dan termasuk dalam : 

Kingdom : Bacteria 

Divisi : Firmicutes 

Kelas : Bacilli 
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Famili : Lactobacillaceae 

Genus : Lactobacillus 

Sub genus : Streptobacterium 

Pembentukan asam yang cepat dalam jumlah yang tinggi oleh aktivitas starter 

Lactobacillus plantarum baik dalam bentuk tunggal maupun campuran dengan 

bakteri asam laktat lain, telah diketahui dapat menyebabkan bakteri perusak dan 

bakteri patogen terhambat pertumbuhannya atau bahkan tidak dapat bertahan 

hidup. 

 Lactobacillus plantarum salah satu spesies Bakteri Asam Laktat yang 

dapat menggunakan selobios sebagai sumber nutrisinya, dimana selubiosa ini 

adalah komponen penyusun selulosa. Hal ini sangat diharapkan terjadi selama 

proses fermentasi, dengan terdegradasinya selulosa oleh enzim selulase sebagai 

salah satu komponen penyusun dinding sel talas, akan menyebabkan pati terbebas. 

Hal ini memperbaiki sifat tepung talas termodifikasi yang dihasilkan. 

 

3.3 Fermentasi 

 Fermentasi merupakan proses perubahan biokimia dari substrat karena 

adanya aktivitas dari mikroba dan enzim yang dikeluarkan oleh mikroba tersebut. 

Pada proses fermentasi terjadi pengikatan nutrisi dan kualitas organoleptik. Pada 

dasarnya fermentasi merupakan proses enzimatik dimana enzim yang bekerja 

mungkin sudah dalam keadaan terisolasi yaitu dipisahkan dari selnya atau masih 

dalam keadaan terikat di dalam sel. Pada beberapa proses fermentasi yang 

menggunakan sel mikroba, reaksi enzim mungkin terjadi sepenuhnya di dalam sel 
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mikroba karena enzim yang bersifat intraselular. Pada proses lainnya reaksi enzim 

terjadi di luar sel karena enzim yang bekerja bersifat ekstra seluler. 

Pengolahan bahan utama dengan memotong menjadi ukuran kecil akan 

mempercepat proses fermentasi, karena dengan pengecilan ukuran maka 

permukaan bahan menjadi luas sehingga mempercepat proses hidrolisis pati yang 

merupakan komponen utama dalam bahan. Proses fermentasi juga dapat 

mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa oleh aktivasi kultur starter 

sehingga akan mengurangi gangguan pencernaan saat dikonsumsi (Affriani, 

2010). 

 

3.4 Metode Soxhletasi 

 Soxhletasi merupakan ekstraksi padat-cair digunakan untuk memisahkan 

analit yang terdapat padapadatan menggunkan pelarut organik. Padatan yang akan 

diekstrak dilembutkan terlebih dahuludengan cara ditumbuk atau juga diiris-iris. 

Kemudian padatan yang telah halus dibungkus dengan kertas saring. Padatan yang 

terbungkus kertas saring dimasukkan kedalam alat ekstraksi soxhlet. Pelarut 

organik dimasukkan kedalam labu alas bulat. Kemudian alat ektraksi soxhlet 

dirangkai dengan kondensor. Ekstraksi dilakukan dengan memanaskan pelarut 

organik sampai semua analit terekstrak (Khamnidal, 2009). 

Prinsip soxhletasi ialah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, 

sehingga terjadi ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya 

pendingin balik. Penetapan kadar lemak dengan metode soxhlet ini dilakukan 

dengan cara mengeluarkan lemak dari bahan dengan pelarut anhidrous. Pelarut 

anhidrous merupakan pelarut yang benar-benar bebas air. Hal tersebut bertujuan 
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supaya bahan-bahan yang larut air tidak terekstrak dan terhitung sebagai 

lemak serta keaktivan pelarut tersebut tidak berkurang. Pelarut yang biasa 

digunakan adalah pelarut hexana (Darmasih, 1997). 

Metode ini terbatas pada ekstraksi dengan pelarut murni atau campuran 

ozotropik dan tidak dapat digunakan ekstraksi dengan campuran pelarut, misalnya 

heksa : diklorometan = 1:1 atau pelarut yang diasamkan atau dibasakan, karena 

uapnya akan mempunyai komposisi yang berbeda dalam pelarut cair di dalam 

wadah. Keuntungan ekstraksi dengan cara sokletasi adalah pelarut yang 

digunakan lebih sedikit dan waktu yang dibutuhkan lebih sedikit daripada dengan 

maserasi atau perkolasi. Kerugian cara ini adalah tidak dapat digunakan untuk 

senyawa-senyawa yang termolabil (Harbone, 1996) 

 

3.5 Pati 

Pati merupakan cadangan makanan yang terdapat di dalam biji-bijian atau 

umbi-umbian. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-1,4-

glikosidik. Granula pati tersusun atas dua polimer yaitu amilosa dan amilopektin 

(Haryadi, 1993). Pati tersusun paling sedikit oleh tiga komponen utama yaitu 

amilosa dan amilopektin dan material antara seperti, protein dan lemak. 

Umumnya mengandung 15-30% amilosa, 70-85% amilopektin, dan 5-10% 

material antara (Koswara, 2009). Berikut struktur amilosa dan amilopektin ; 
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Gambar 3. Struktur Amilosa 

Gambar 3 menunjukkan struktur dari amilosa. Amilosa merupakan 

homogilikan D-glukosa dengan ikatan α-(1,4). Struktur karakteristik dari amilosa 

dalam suatu larutan adalah kecenderungan membentuk koil yang sangat panjang 

dan fleksibel yang selalu bergerak melingkar. 

 

Gambar 4. Struktur Amilopektin  

Gambar 4 menunjukkan struktur dari amilopektin. Amilopektin juga 

mempunyai ikatan α-(1,4) pada ratai lurusnya, serta ikatan β-(1,6) pada titik 

percabangannya. Biasanya amilopektin mengandung 1000 atau lebih unit molekul 

glukosa untuk setiap rantai. Amilosa lebih mudah larut dalam air dibandingkan 
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amilopektin. Pada produk makanan amilopektin bersifat merangsang terjadinya 

proses mekar pada makanan. Produk makanan yang mengandug amilopektin yang 

tinggi akan memberi sifat ringan, porus, garing, renyah. Sedangkan jika 

kandungan amilosa tinggi maka cenderung memberi sifat keras, pejal, karena 

proses mekarnya terjadi secara terbatas. 

Granula pati tidak larut dalam air dingin, tetapi akan mengembang dalam 

air panas. Pengembangan granula pati tersebut bersifat bolak-balik (reversible) 

jika tidak melewati suhu gelatinisasi dan akan menjadi tidak bolak-balik 

(irreversible) jika telah mencapai suhu gelatinisasi. Granula pati dapat dibuat 

membengkak luar biasa tetapi bersifat tidak dapat kembali lagi pada kondisi 

semula, perubahan tersebut disebut gelatinisasi (Winarno, 1997). 

Suspensi pati yang dipanaskan pada suhu 60 
o
C sampai 70 °C akan 

menyebabkan granula pati yang berukuran relatif besar membengkak sangat 

cepat. Granula yang lebih kecil ikut membengkak hingga seluruh granula pati 

membengkak secara maksimal jika suhu pemanasan terus meningkat. Molekul 

amilosa dan amilopektin secara fisik hanya dipertahankan oleh ikatan hidrogen 

yang lemah dimana atom hidrogen dari gugus hidroksil akan tertarik pada muatan 

negatif dan gugus hidroksil yang lain. Suhu yang semakin naik mengakibatkan 

ikatan hidrogen melemah dan molekul air mempunyai energi kinetik yang 

semakin besar sehingga akan memudahkan molekul-molekul air untuk 

berpenetrasi masuk ke dalam granula (Koswara, 2009) 
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 Granula-granula pati akan pecah dan molekul-molekul pati keluar dan 

terlepas dari granula serta masuk dalam sistem larutan saat larutan pati mencapai 

suhu gelatinisasi. 

 

3.6 Lemak 

 Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur 

karbon (C), hidroen (H), dan oksigen (O) yang mempunyai sifat dapat larut dalam 

pelarut lemak. Berikut struktur lemak ; 

 

Gambar 5. Struktur Lemak 

Gambar 5 menunjukkan struktur dari lemak. Lemak di dalam bahan makanan 

yang memegang peran penting ialah disebut lemak netral atau trigliserida yang 

molekulnya terdiri atas satu molekul gliserol dan tiga asam lemak. Lemak 

merupakan golongan senyawa organik kedua yang menjadi sumber makanan, 

merupakan kira-kira 40% dari makanan yang dimakan setiap hari. Lemak 

mempunyai sifat umum sebagai berikut : 

1. Tidak larut dalam air 
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2. Larut dalam pelarut organik seperti benzen, eter, aseton, kloroform, dan 

karbontertra klorida 

3. Mengandung unsur karbon, hidrogen dan oksigen, kadang-kadang juga 

mengandung nitrogen dan fosfor 

4. Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak 

5. Berperan pada metabolisme tumbuhan dan hewan 

Berbeda dengan karbohidrat dan protein, lemak bukan suatu polimer, tidak 

mempunyai satuan yang berulang. Pembagian yang didasarkan atas hasil 

hidrolisanya, lemak digolongkan menjadi lemak sederhana, lemak majemuk, dan 

sterol. 

Lemak terdapat hampir pada semua bahan makanan dengan kandungan 

yang berbeda-beda. Minyak goreng adalah lemak yang berbentuk cair pada suhu 

kamar. Lemak seringkali ditambahkan dengan sengaja ke bahan makanan dengan 

berbagai tujuan. Dalam pengolahan bahan pangan, lemak berfungsi sebagai media 

penghantar panas, seperti minyak goreng, mentega, dan margarin. Disamping itu, 

penambahan lemak dimaksudkan juga untuk menambah kalori serta memperbaiki 

tekstur da citarasa bahan pangan (Winarno, 1997). 

Kelebihan atau kekurangan lemak akan menimbukan akibat-akibat 

tertentu. Kekurangan lemak dapat menimbulkan pengurangan ketersediaan energi, 

kekurangan asam lemak dapat juga berpengaruh pada pertumbuhan tubuh, seperti 

kelainan pada kulit. Sedangkan kelebihan lemak dapat menimbulkan adanya 

obesitas yang merupakan faktor resiko dalam penyakit kardiovaskuler karena 

dapat menyebabkan hipertensi dan penyakit diabetes, kelebihan asam lemak juga 
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dapat menyebabkan meningkatnya kadar kolesteerol dalam darah. Asam lemak 

bersifat lengket pada saluran darah sehingga darah mudah menggumpal. Serat 

juga merusak dinding saluran darah (arteri) sehingga terjadi penyempitan pembulu 

darah (Winarno, 1999). 

 

3.7 Serat Kasar 

 Menurut Winarno (1997), dietary fiber merupakan komponen jarringan 

tanaman yang tahan terhadap proses hidrolisis oleh enzim dalam lambung dan 

usus kecil. Serat tersebut banyak berasal dari dinding sel sebagai sayuran dan 

buah-buahan. Secara kimia dinding sel tersebut terdiri dari berbagai jenis 

karbohidrat, seperti selulosa, hemiselulosa, pektin, dan non karobihidrat seperti 

polimer lignin berupa gumia dan mucilage. 

 Menurut Sudarmadji (1997), serat kasar sangat penting dalam penilaian 

kualitas bahan makanan karena angka ini merupakan indeks dan menentukan nilai 

gizi bahan makanan tersebut. Serat merupakan bagian essensial dari pola makanan 

sehat dan perbandingan tipe yang dapat larut dan tidak dapat larut. Serat yang 

tinggi akan mencegah keadaan sulit buang air besar dan kelebhan berat badan. 

Sumber serat yang baik terdapat pada buah-buahan, oat dan barlet (Almatsier, 

2003) 

 Menurut Winarno (2002), komposisi penyusun serat kasar terutaman 

lignin tahan terhadap degradasi baik secara kimia/enzimatis. Kadar serat yang 

tinggi dalam bahan makanan dapat dikatan menguntungkan karena bersifat positif 

terhadap nilai gizi dan metabolisme. Kebutuhan serat untuk orang dewasa berkisar 

antara 20-35 gram/hari atau 10-13 gram serat untuk setiap 1000 kalori. 
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 Berdasarkan jenis kelarutannya serat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

serat tidak larut dalam air dan serat yang larut dalam air. Sifat kelarutan ini sangat 

menentukan pengaruh fisologis serat pada proses-proses di dalam pencernaan dan 

metabolisme zat-zat gizi (Sulistijani, 2001). Berikut adalah struktur penyusun 

serat kasar yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin; 

 

Gambar 6. Struktur Selulosa 

Gambar 6 menunjukkan struktur selulosa. Struktur dari selulosa mirip 

dengan amilase, yaitu sama-sama terdiri dari molekul glukosa namun berbeda 

pada jenis ikatan yang terbentuk yaitu pada selulosa  β-1,4-glikosidik sedangkan 

pada amilase α-1,4-glikosidik. Selulosa merupakan serat-serat panjang yang 

terbentuk dari homopolimer glukosa rantai polimer. Rantai molekul glukosa akan 

semakin panjang seiring dengan meningkatnya umur tanaman. Di dalam tanaman, 

fungsi selulosa adalah memperkuat dinding sel tanaman sedangkan didalam 

pencernaan, berperan sebagai pengikat air, namun jenis serat ini tidak larut dalam 

air. 
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.  

Gambar 7. Struktur Hemiseslulosa 

Gambar 7 menunjukkan struktur hemiselulosa. Hemiselulosa mengandung 

heksosa dan pentosa. Hemiselulosa memiliki rantai molekul lebih pendek 

dibandingkan selulosa. Unit monomer pembentuk hemiselulosa tidak sama 

dengan unit pembentuk heteromer. Hemiselulosa berfungsi memperkuat dinding 

sel tanaman dan sebagai cadangan bagi tanaman. Sifatnya sama dengan selulosa, 

yaitu mampu berikatan dengan air. Jenis ini banyak ditemukan pada bahan 

makanan serealia, sayur-sayuran, dan buah-buahan. 

 

Gambar 8. Struktur Lignin 
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Gambar 8 adalah struktur liginin. Lignin termasuk senyawa aromatik yang 

tersusun dari polimer fenil propan. Lignin bersama-sama holoselulosa (merupakan 

gabungan antara selulolsa dan hemiselulosa) berfungsi membentuk jaringan 

tanaman, terutama memperkuat sel-sel kayu. Kandungan lignin tidak sama 

tergantung jenis dan umur tanaman. Serelia dan kacang-kacangan merupakan 

bahan makanan sumber serat lignin. 

 Serat adalah zat non gizi, ada dua jenis serat yaitu serat makanan dan serat 

kasar. Peran serat dalam makanan adalah pada kemampuannya mengikat air, 

selulosa, dan pektin. Dengan adanya serat, membentu mempecepat sisa-sisa 

makanan melalui saluran pencernaan untuk diekskresikan keluar. Tanpa bantuan 

serat, fases dengan kandungan air rendah akan lebih lama tinggal dalam saluran 

usus dan mengalami kerusakan melalui usus untuk dapat diekskresikan keluar 

karena gerakan-gerakan peristaltik usus besar menjadi lebih lamban. 

Serat kasar sangat penting dalam penilaian kualitas bahan makanan karena 

angka ini merupakan indeks dan menentukan niali gizi makanan tersebut. Selain 

itu, kandungan serat kasar dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu proses 

pengolahan. 

3.8 Hipotesis 

 Dengan mempelajari proses pembuatan tepung umbi talas termodifikasi, 

maka dapat diketahui pengaruh perlakuan fermentasi terhadap tepung umbi talas 

serta waktu optimal fermentasi.


