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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pola konsumsi makanan pokok masyarakat Indonesia pada saat ini 

didominasi kelompok padi-padian (padi, jagung, terigu) yang ketergantungannya 

pada negara lain masih cukup besar. Upaya untuk mengurangi ketergantungan 

pada negara lain, diperlukan adanya diversifikasi makanan pokok. Selain itu juga 

perlu adanya upaya peningkatan produksi pangan dengan cara mengembangkan 

dan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada. Negara Indonesia sebagai 

salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia, memiliki banyak tanaman pangan 

yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan lebih optimal, diantaranya adalah 

umbi-umbian yang berpotensi sebagai sumber karbohidrat, salah satu umbi-

umbian yang layak untuk dikembangkan sebagai bahan pangan adalah keladi 

dengan beberapa jenisnya seperti Kimpul, Suweg, Enthik, dan Iles-iles. 

Umbi-umbian tersebut merupakan bahan makanan yang sudah banyak 

digemari dan dikenal. Di negara barat berbagai referensi seringkali menunjukan 

jenis keladi yang bisa dimakan umbinya, walaupun umbinya sangat kecil untuk 

dikonsumsi. Daun umbi keladi dahulu juga banyak dikonsumsi, misalnya diolah 

menjadi buntil. Di Negeri  kita yang biasa dimakan umbinya  adalah jenis 

Alocasia rabusta atau keladi, rata-rata semua bagian keladi beracun, akan tetapi 

memiliki kadar yang berbeda-beda di tiap bagian, diantaranya adalah enthik dan 

kimpul, yang memiliki kadar racun yang rendah sehingga biasanya di rebus, dan 

digoreng menjadi makanan.  
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Varietas keladi jenis Kimpul merupakan jenis keladi yang mengandung 

karbohidrat cukup tinggi, yakni sekitar 34 % dari bobot segar. Kandungan 

karbohidrat keladi ini, jauh lebih tinggi dari talas yang 28,2% dan ubi jalar yang 

hanya 28,19%. (Marinih, 2005) 

Beda dengan talas, bagian umbi keladi yang dikonsumsi adalah 

anakannya. Sementara pada talas justru umbi induknya. Umbi induk keladi tidak 

lazim dimakan karena racun sapotoksinnya akan menimbulkan rasa gatal. 

Sementara anak talas tidak bisa membentuk umbi dan hanya menjadi sulur 

memanjang yang akan tumbuh menjadi individu baru.  

Upaya untuk mengetahui kandungan varian keladi, harus dilakukan 

penepungan, hal ini untuk mempermudah melakukan uji kandungan kimia, 

sehingga dapat diteliti. Antara keladi dengan talas dalam  pembuatan tepungnya 

memiliki kesamaan, yaitu melalui tahap pengupasan, pengirisan, pencucian, 

pengeringan dan penggilingan (Kay 1973). Pengeringan dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat pengering atau dengan menggunakan sinar matahari 

(Suarnadwipa dkk.,2008). Pengeringan dengan menggunakan pengering buatan 

memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan menggunakan sinar 

matahari. Hal ini dikarenakan suhu pengeringan lebih cepat dan merata (Winarno, 

1993). Selain itu kebersihan juga lebih terjaga. Salah satu pengering yang 

digunakan adalah tray drier (pengering rak). Alat ini bekerja dengan 

menggunakan bantuan panas dan mudah dioperasikan (Brown, 1950 didalam 

Budiyati, dkk.,2004) proses pengeringan dengan alat ini memanfaatkan aliran 

udara panas yang menghasilkan produk dengan penyusutan lebih besar 
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dibandingkan pengeringan dengan microwave atau dengan pengering beku 

(Heldman dkk., 2007). Hal ini dikarenakan pengeringan dengan try drier 

membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga produk akan mengalami jumlah 

penyusutan lebih besar (Heldman dkk., 2007).  

Sampai saat ini belum ada penelitian tentang karakteristik keladi, sehingga 

perlu untuk dilakukan penelitian tentang, “Karakterisasi Sifat Fisik Dan Kimia  

4 (Empat) Jenis Keladi (Alocasia Robusta) Varian  (Kimpul, Suweg,  Enthik 

Dan Iles-iles)  Serta Tepung Yang DI Hasilkan ” 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk, mengetahui karakteristik sifat fisik dan 

kimia umbi jenis keladi. Serta tepung yang dihasilkan oleh 4 jenis keladi Kimpul, 

Suweg, Enthik dan lles-iles. 


