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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Fermentasi Tepung Umbi Talas Menggunakan Lactobacillus plantarum 

 Aktivitas Lactobacillus plantarum dalam penelitian ini adalah sebagai 

sumber energi, dimana selubilosa sebagai sumber nutrisinya. Selubilosa adalah 

komponen penyusun selulosa. Dengan demikian, Lactobacillus plantarum dapat 

menghasilkan enzim selobiase yang dapat mendegradasi komponen selulosa. Hal 

ini sangat diharapkan terjadi saat proses fermentasi untuk menghasilkan talas 

termodifikasi, karena dengan terdegradasinya selulosa oleh enzim penyusun 

dinding sel talas, akan menyebabkan pati terbebas. Semakin banyak serat yang 

terhidrolisis, akan semakin banyak pati yang terbebas. Bakteri asam laktat tersebut 

juga menghasilkan enzim-enzim yang menghidrolisis pati menjadi gula dan 

selanjutnya mengubahnya menjadi asam-asam organik, terutama asam laktat. Hal 

inilah yang menyebabkan perubahan karakteristik dari talas yang dihasilkan. 

 Waktu fermentasi merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan 

dalam penelitian ini, sehingga dilakukan variasi waktu fermenetasi yaitu 6 jam, 12 

jam,  24 jam, dan kontrol (tanpa penambahan bakteri).  Hasil fermentasi umbi 

talas termodifikasi disajikan pada Gambar 9; 

 

Gambar 9. Umbi Talas Hasil Fermentasi
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 Gambar 9 meunjukkan umbi talas yang telah dipotong tipis-tipis kemudian 

difermentasi dengan suhu ruangan. Tujuan dari pengirisan tipis agar memperbesar 

luas permukaan umbi, sehingga dapat mempercepat proses fermentasi maupun 

pengeringan. Selanjutnya umbi direndam dengan bakteri Lactobacillus plantarum 

yang telah diaktifasi lalu difermentasi dengan variasi waktu 6 jam, 12 jam, 24 

jam, dan kontol (tanpa penambahan bakteri). Selama fermentasi loyang ditutup 

dengan plastik warp karena proses fermentasi berlangsung secara anaerob. Bakteri 

Asam Laktat adalah bakteri yang dapat menghasilkan asam laktat jika 

difermentasi secara anaerob. Setelah difermentasi talas dipindahkan ke loyang 

yang telah dilapisi dengan kertas yang tidak menyerap minyak, hal tersebut 

bertujuan agar saat pengeringan lemak tidak hilang, kemudian dilakukan 

pengeringan dengan oven. Pengeringan menggunakan alat pengering seperti oven 

lebih baik jika dibandingkan dengan sinar matahari. Kelebihannya antara lain 

suhu pengeringan dan laju alir udara panas yang dapat dikontrol, kebersihan yang 

lebih terjaga, dan pemenasan dapat terjadi secara merata. Selanjutnya, dilakukan 

proses penepungan dengan cara diblender. 

 

5.2 Analisis Kadar Serat Kasar 

  Serat kasar tidak memiliki nilai gizi bagi manusia karena manusia tidak 

memiliki enzim selulase untuk mencernanya, namun serat kasar berperan dalam 

menghindari terjadinya susah buang air besar, mengabsorbsi zat karsinogenik 

dalam pencernaan yang kemudian akan terbuang dari dalam tubuh bersama feses. 

 Prinsip dari metode SNI 01-2891-1992 sampel dihidrolisis dengan asam kuat 

dan basa kuat encer, sehingga karbohidrat, protein, dan zat-zat lain terhidrolisis 
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dan larut, kemudian disaring dan dicuci dengan air panas yang mengandung asam 

dan alkohol, selanjutnya dikeringkan dan ditimbang sampai bobot konstan. Dalam 

penelitian ini tepung umbi talas yang dianalisis kadar seratnya dihilangkan 

kandungan lemaknya terlebih dahulu dengan soxhlet, selanjutnya sampel 

ditambahkan larutan H2SO4 1,25% dan dipanaskan dengan pendingin balik selama 

30 menit. Hal ini dilakukan untuk melarutkan kandungan dalam sampel yang 

dapat larut dalam larutan asam. Setelah dingin, sampel disaring dan dinetralkan 

dengan akuades hingga netral. Selanjutnya, sampel dioven selama 2 jam 

dilanjutkan dengan pencucian sampel menggunakan larutan NaOH 1,25%, 

sehingga mengubah suasana larutan yang semula asam menjadi netral. Kemudian 

sampel disaring dan dicuci dengan K2SO4 10% dikarenakan dalam larutan 

tersebut mengandung sulfat sehingga memiliki kemampuan mempermudah 

lepasnya senyawa lain yang berikatan dengan serat kasar, selanjutnya pencucian 

menggunakan akuades yang bertujuan memecah komponen karbohidrat lainnya 

serta melarutkan serat larut air yang masih tersisa sehingga terbawa menjadi 

filtrat. Pembilasan yang terakhir menggunakan alkohol 95% bertjuan untuk 

menghilangkan sisa-sisa lemak dan mempercepat proses pengeringan dioven. 

Sampel dioven dan dapat ditentukan kadar serat kasar. Dari hasil analisis dengan 

dua kali pengulangan sebagai perbandingan kemudian diambil rata-ratanya untuk 

menentukan kadar serat kasar. Seperti yang disajikan pada Tabel 3 ; 
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Tabel 3. Hasil Analisis Kadar Serat Kasar pada Umbi Talas Termodifikasi 

No Sampel  Kadar serat (%) Rata-rata (%) 

1 Kontrol 1,839 1,871 

2 Kontrol 1,903 

3 6 jam 1,239 1,214 

4 6 jam 1,189 

5 12 jam 0,954 0,969 

6 12 jam 0,984 

7 24 jam 0,969 0,884 

8 24 jam 0,799 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat dibuat grafik kadar pati pada talas terfermentasi 

berdasarkan variasi waktu fermentasi yang dilakukan, sebagai berikut; 

 

Gambar 10. Grafik Hasil Analisis Kadar Pati pada Tepung Umbi Talas 

Termodifikasi 
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Tabel 3 dan Gambar 10 memperlihatkan kadar serat kasar pada umbi talas 

termodifikasi pada perlakuan variasi lama waktu fermentasi. Kadar serat kasar 

dinyatakan dalam bentuk persen (%) serta terkandung dalam 100 gram umbi talas. 

Hasil yang didapat menunjukkan kadar serat kasar pada kontrol sebesar 1,87% 

dan fermentasi selama 6 jam sebesar 1,21%, 12 jam sebesar 0,96% dan 24 jam 

sebesar 0,88%. Berdasarkan hasil, dapat dilihat bahwa semakin lama waktu 

fermentasi, kadar serat yang didapatkan semakin kecil. Jika dibandingkan dengan 

kadar serat kasar pada penelitian Kurniati dkk, 2012, didapatkan kadar serat kasar 

pada tepung umbi talas termodifikasi yang lebih kecil. Hasil serat kasar disajikan 

pada Gambar 11; 

 

Gambar 11. Hasil Serat Tepung Umbi Talas 

Gambar 11  menunjukkan hasil serat pada tepung umbi talas. Serat yang 

terbentuk berwarna putih dan berserat. Dapat disimpulkan bahwa waktu 

fermentasi mempengaruhi kadar serat makanan yang dapat terbentuk. Dengan 

waktu fermentasi 6 jam, 12 jam, 24 jam dan kontrol (tanpa penambahan bakteri) 

menunjukkan semakin kecil kadar serat kasar yang didapatkan. Hal tersebut 
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dikarenakan Lactobacillus plantarum dapat menghasilkan enzim selobiase yang 

dapat mendegradasi komponen polisakarida (selulosa), menjadi monosakarida 

(glukosa). Dengan terdegradasinya selulosa oleh enzime penyusun dinding sel 

talas, akan menyebabkan pati terbebas. Semakin banyak serat yang terhidrolisis 

akan semakin banyak pati yang terbebas. Serat yang rendah akan membuat 

viskositas tepung menjadi rendah sehingga, memiliki karakteristik lembut serta 

ukuran granula yang kecil. 

 

5.2 Analisis Kadar Pati 

 Analisis kadar pati dalam tepung umbi talas termodifikasi sangat penting 

mengingat pati memegang peran penting dalam industri pengolahan pangan. Pati 

pada umumnya hanya memberi rasa kenyang dan tidak dapat memberikan nutrisi 

lain bagi tubuh seperti protein atau lemak. Bahan makanan yang mengandung pati 

biasanya dijadikan sebagai sumber karbohidrat dengan jumlah kalori yang cukup 

tinggi.  

 Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menentukan kadar pati 

adalah metode oksidasi dengan larutan ferisianida. Sampel tepung umbi alkalis 

talas dioksidasi dengan larutan K4Fe(CN)6 dan zink sulfat, hal tersebut bertujuan 

agar ferrosianida yang terbentuk akan diendapkan sebagai senyawa kompleks, 

berdasarkan reaksi : 

2K4Fe(CN)6  + 3ZnSO4  K2Zn3[Fe(CN)6]2 + 3K2SO4 

Gula pereduksi dapat ditentukan berdasarkan jumlah iodin yang dibebaskan 

dengan menitrasi menggunakan Na tiosulfat standar. Jumlah iodin ekuivalen 

dengan gula dan dapat dihitung berdasarkan jumlah tio yang dipergunakan untuk 
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titrasi. Bila diketahui tiap milimeter tio standar ekuivalen dengan gula pereduksi 

(berdasarkan percobaan standarisasi) maka mudah diketahui dan dihitung gula 

dalam sampel. Titrasi berakhir setelah ada perubahan warna larutan dari biru 

menjadi putih dengan indikator amilum yang menandakan hilangnya warna biru 

iod-amilum. Metoda oksidasi dengan larutan ferisianida alkalis lebih baik 

daripada oksidasi dengan larutan kupri sulfat karena ferisianida dalam larutan 

alkalis lebih stabil daripada kuprooksida. Hasil analisis kadar pati pada tepung 

umbi talas termodifikasi seperti yang disajikan pada Tabel 4 ; 

No Waktu Fermentasi Kadar Pati 

1 Kontrol 56,83% 

2 6 jam 58,97 % 

3 12 jam 61,80 % 

4 24 jam 61,32% 

  Tabel 4. Hasil Analisis Kadar Pati pada Umbi Talas Termodifikasi 

 Berdasarkan tabel 4 dapat dibuat grafik kadar pati pada tepung umbi talas 

termodifikasi sebagai berikut ; 

 

 Gambar 12. Grafik Hasil Analisis Kadar Pati pada Umbi Talas 

Termodifikasi. 
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 Gambar 12 dapat menunjukkan bahwa hasil analisis kadar pati pada umbi 

talas termodifikasi mengalami kenaikan dari kontrol sampai fermentasi pada jam 

ke 6, dan puncaknya pada fermentasi 12 jam, namun pada fermentasi ke 24 jam 

mengalami penurunan. Pada kontrol menghasilkan kadar pati sebesar 56,83%, 

pada 6 jam menghasilkan kadar pati sebesar 58,97 %, fermentasi 12 jam kadar 

pati naik menjadi 61,80 % sedangkan fermentasi 24 jam mengalami penurunan 

menjadi 61,32 % kenaikan pada waktu fermentasi 12 jam merupakan waktu 

fermentasi yang optimum untuk menghasilkan pati, artinya pada jam ke 12 terjadi 

fase stasioner, yaitu seimbangnya laju pertumbuhan bakteri dengan kematian 

bakteri, sehingga jumlah bakteri yang hidup akan tetap. Pada jam ke 24 sudah 

terjadi kematian bakteri, hal tersebut dikarenakan bakteri kehabisan nutrisi yang 

menyebabkan jumlah bakteri yang mati lebih besar dibandingkan jumlah bakteri 

yang hidup. Hal ini juga menunjukkan bahwa fermentasi serta variasi waktu 

fermentasi memberi perubahan pada kadar pati pada talas. Jika dibandingkan 

dengan kadar pati pada MOCAF menurut penelitian Kurniati dkk, 2012 

didapatkan kadar MOCAF sebesar 55,4%, lebih kecil jika dibandingkan dengan 

tepung umbi talas termodifikasi. 

 Proses penepungan juga berpengaruh terhadap kadar pati, karena pada 

keadaan kering dan digiling dengan mesin giling hingga benar-benar halus maka 

akan memperbesar jumlah pati yang hilang, sehingga jika dibandingkan dengan 

pati yang diparut kadar pati akan sedikit lebih tinggi dibandingkan yang diblender. 

Selain itu adanya  pemanasan dalam proses pengolahan tersebut serta adanya 
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degradasi yang terjadi selama proses hidrolisis dengan asam juga mempengaruhi 

kadar pati (Rahmawati, 2012). 

 Menurut Kurniati dkk (2012) kandungan pati pada tepung singkong 

termodifikasi memiliki nilai yang cenderung menurun semakain bertambahnya 

waktu fermentasi, hal tersebut dikarenakan bahan organik (pati) digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan energi umtuk pertumbuhan mikroorganisme. Bahan organik 

yang diuraikan oleh mikroorganisme disebabkan oleh bekerjanya enzim amilase 

dan lipase yang bekerja dalam pemecahan amilum dan lemak dari substrat 

sehingga kandungan bahan organik selama fermentasi mengalami penurunan 

selain itu juga disebabkan oleh saat proses fermentasi berlangsung pati dihidrolisis 

menjadi gula sederhana sehingga kadar gula reduksi menjadi meningkat. 

 

5.3 Analisis Kadar Lemak 

 Kadar lemak pada tepung umbi talas termodifikasi dapat ditentukan dengan 

metode soxhletasi menggunakan pelarut n-heksana pada suhu sekitar 70 
o
C 

selama 4 jam. Metode ini sering juga disebut dengan metode lemak kasar karena 

yang terestrak bukanlah lemak murni. Prinsip metode ini adalah lama diekstraksi 

menggunakan pelaruut organik. Setelah pelarutnya diuapkan, lemak dari bahan 

dapat ditimbang dan dihitung presentasenya. 

 Dalam soxhletasi tidak terjadi reaksi kimia, yang terjadi adalah pengikatan 

minyak oleh n-heksana pada talas. Talas diekstraksi pada suhu 70 
o
C selama 4 jam 

sehingga lemak dapat terekstrak semua. Campuran dari ekstrak lemak dan pelarut 

n-heksana kemudian dipisakan dengan evaporator untuk menghilangkan pelarut, 
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sehingga residu yang tertinggal dapat ditimbang dan diketahui beratnya. 

Berdasarkan  hasil analisis didapatkan hasil seperti yang disajikan Tabel 5 ; 

Tabel 5. Hasil Analisis Kadar Lemak pada Teepung Umbi Talas Termodifikasi 

No Waktu Fermentasi Kadar Lemak (%) 

1 Kontrol 2,25 

2 6 jam 1,02 

3 12 jam 0,75 

4 24 jam 0,68 

  

 Berdasarkan Tabel 5 dapat dibuat grafik kadar lemak pada talas 

termodifikasi, seperti yang disajikan pada Gambar 13; 

 

Gambar 13. Grafik Analisis Kadar Lemak pada Talas Termodifikasi 

 Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 13 dapat dilihat hasil analisis lemak pada 

tepung umbi talas termodifikasi pada kontrol sebesar 2,25%, fermentasi pada 6 

jam sebesar 1,02%, fermentasi 12 jam sebesar 0,75% dan untuk fermentasi 24 jam 

sebesar 0,68%. Pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin lama 
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dalam tepung umbi talas termodifikasi. Hal tersebut dikarenakan bakteri asam 

laktat memiliki aktifitas lipolitik yang dapat memecah lemak menjadi senyawa 

kimia yang lebih sederhana dengan terhidrolisisnya trigliserida menjadi gliserol 

dan asam lemak kemudian lemak dari substrat dijadikan sebagai sumber 

energinya. Aktifitas lipolitik dikendalikan oleh enzim lipase yang dimiliki oleh 

bakteri asam laktat sehingga dapat membebaskan asam lemak. 

 Jika dibandingkan dengan kadar lemak dalam talas sebelum diberi bakteri 

(kontrol), perlakuan fermentasi selama 6 jam sudah menunjukkan adanya 

penurunan kadar lemak yang terkandung dalam umbi talas termodifikasi tersebut. 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat dilihat bahwa 

untuk memproduksi umbi talas termodifikasi dengan hasil terbaik dengan 

melakukan fermentasi menggunakan bateri Lactobacillus plantarum selama 12 

jam. Kandungan pada talas termodifikasi pada kondisi optimum akan 

menghasilkan kadar pati yang cukup tinggi yaitu 61,80 %, kadar serat kasar yan 

rendah 0,96% serta kadar lemak yang cukup tinggi yaitu 0,75%.  

 Talas termodifikasi ini sangat efektif untuk dimanfaatkan karena 

menggunakan talas kimpul yang mudah didapatkan terutama di daerah pulau 

jawa. Talas termodifikasi dalam bentuk tepung ini dapat diaplikasikan dalam 

berbagai macam makanan yang umumnya menggunakan tepung sebagai bahan 

baku seperti, roti, mie atau biskuit. Pembuatan tepung talas sebagai bahan baku 

juga dapat dikombinasikan dengan tepung yang bersumber dari bahan lain 

sehingga menjadi tepung komposit. Kombinasi dilakukan untuk melengkapi 
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kandungan gizi dari tepung talas sehingga memberikan nilai tambah untuk bahan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


