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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Bengkuang  

Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) adalah tanaman polong yang berasal 

dari Amerika tropis dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman pangan 

sumber karbohidrat sekaligus protein nabati (Kurniawan dan Wicaksana, 2006). 

Bengkoang memiliki kulit berwarna coklat muda dan daging buah yang warnanya 

mendekati putih tumbuh baik di daerah tropis, dan juga akan tumbuh di daerah 

tanah yang tidak berawa. Tanaman ini dapat merambat di atas tanah atau dapat 

merambat ke atas ajir. Tingginya mencapai 2 sampai 6 meter dan diameter akar 

tunggang sekitar 5-30 cm, serta memiliki batang berbulu. Bengkoang berdaun 

majemuk, dengan 3 anak daun dan bertulang daun menyirip. Tanaman ini juga 

menghasilkan bunga dengan kelopak berwarna biru atau putih serta buah legum 

yang berbulu ketika muda. Tanaman ini juga menghasilkan bunga dengan kelopak 

berwarna biru atau putih serta buah legum yang berbulu ketika muda (Sorensen 

1996). 

Klasifikasi tanaman bengkuang menurut Van Stenis, (2005) adalah sebagai 

berikut:  

Kingdom         : Plantae 

Divisio             : Spermatophyta 

Sub Divisio     : Angiospermae 

Kelas               : Dicotyledoneae 

Ordo                : Fabales 

Family             : Fabaceae (polong-polongan) 

Genus              : Pachyrhizus 

Spesies            : Pachyrhizus erosus L. 
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Tanaman bengkuang tumbuh dengan baik di daerah panas pada 

lingkungan yang lembab serta sinar matahari penuh. Tanaman ini biasanya 

diperbanyak dengan biji. Perbanyakan dengan biji membantu mencegah akar yang 

berbonggol dari pertumbuhan jamur. Bengkuang tumbuh optimum pada pH 4,8 – 

7,3. Benih bengkuang ditanam 2,5 cm dari permukaan tanah dengan jarak tanam 

15-30 cm. Perkecambahan terjadi dalam waktu 6-12 hst (hari setelah tanam) 

(Echo Plant Information Sheet, 2006)   

Bengkuang merupakan tanaman tahunan yang dapat mencapai panjang 4-

5m, sedangkan akarnya dapat mencapai 2 m. Batangnya menjalar dan membelit, 

dengan rambut-rambut halus yang mengarah ke bawah. Daun majemuk menyirip 

beranak daun 3, bertangkai 8,5-16 cm, anak daun bundar telur melebar, dengan 

ujung runcing dan bergigi besar, berambut di kedua belah sisinya; anak daun 

ujung paling besar, bentuk belah ketupat, 7-21 × 6-20 cm (Yanto, 2013).  

Gambar 1. Morfologi tanaman bengkuang (Kartono, 2010)  

Bunga berkumpul dalam tandan di ujung atau di ketiak daun, sendiri atau 

berkelompok 2-4 tandan, panjang hingga 60 cm, berambut coklat. Tabung 
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kelopak bentuk lonceng, kecoklatan, panjang sekitar 0,5 cm, bertaju hingga 0,5 

cm. Mahkota putih ungu kebiru-biruan dan gundul. Tangkai sari pipih, dengan 

ujung sedikit menggulung; kepala putik bentuk bola, di bawah ujung tangkai 

putik, tangkai putik di bawah kepala putik berjanggut. Buah polong bentuk garis, 

pipih, panjang 8-13 cm, berambut, berbiji 4-9 butir. Bentuk dari bunga bengkuang 

dapat dilihat pada Gambar 2.  

Gambar 2. Bunga tanaman bengkuang.  

Tumbuhan ini membentuk umbi akar (cormus) berbentuk bulat atau 

membulat seperti gasing dengan berat dapat mencapai 5kg. Kulit umbinya tipis 

berwarna kuning pucat dan bagian dalamnya berwarna putih dengan cairan segar 

agak manis. Umbinya mengandung gula dan pati serta fosfor dan kalsium. Umbi 

ini juga memiliki efek pendingin karena mengandung kadar air 86-90%. Rasa 

manis berasal dari suatu oligosakarida yang disebut inulin, yang tidak bisa dicerna 

tubuh manusia. Sifat ini berguna bagi penderita diabetes atau orang yang berdiet 

rendah kalori. Umbi bengkuang biasa dijual orang untuk dijadikan bahan rujak, 

asinan, manisan, atau dicampurkan dalam masakan tradisional seperti tekwan.  
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Bila diperhatikan bentuk umbinya, ternyata ada dua macam yaitu bulat 

pipih dan bulat panjang. Umbi yang berbentuk bulat pipih lebih baik dari pada 

yang berbentuk bulat panjang. Kelebihan umbi yang bentuknya bulat pipih antara 

lain : kulitnya tipis, mudah dikupas, berwarna putih, berair banyak, serat sedikit, 

mudah dipecah dan rasanya manis. Sedang umbi yang berbentuk bulat panjang 

kulitnya lebih tebal, sulit dikupas, berwarna sedikit kekuningan, berkadar air 

rendah, berserat, sulit dipecah dan rasanya tawar (Dike, 2011).  

 Bengkuang (Pachyrhizus erosus L.) merupakan jenis tanaman polong-

polongan yang umbinya kaya akan kandungan air (sekitar 80-90%) serta zat gizi 

seperti karbohidrat, vitamin C, B1, mineral Ca, P, K dan inulin yang merupakan 

golongan fruktan dengan sifat serat pangan larut. Bengkoang memiliki komposisi 

yang bervariasi sesuai dengan jenis kultivar dan kematangan bagian tanaman. 

Pada bentuk umbi siap panen, bengkoang mengandung 80 – 90% air, 10 – 17% 

karbohidrat, 1 – 2,5% protein, 0,5 – 1% serat, 0,1 – 0,2% lemak dan vitamin C. 

Pada buah muda bengkoang mengandung 86% air, 10% karbohidrat, 2,6% 

protein, 0,9% serat, 0,3% lemak dan vitamin C. Pada bentuk benih yang sudah 

matang, mengandung 30% minyak/lemak, pachyrrizon, asam pachyrrizon, 0,5 – 

1% rotenon dan 0,5 – 1% rotenoid. Pada bagian daun bengkuang mengandung 

kurang dari 0,01% rotenon dan rotenoid, tetapi pada bagian umbi tidak memiliki 

senyawa ini (Chooi, 2008). 
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Tabel 1. Komposisi zat gizi umbi bengkuang (Kadar per 100 gram) 

Zat Gizi Kadar per 100 g 

 Energi (kkal) 

 Protein (g) 

 Lemak (g) 

 Karbohidrat (g) 

 Kalsium (mg)  

 Fosfor (mg)      

 Besi (mg) 

 Vitamin C (mg) 

 Vitamin B1 (mg) 

 Vitamin A (IU) 

 Air (g) 

 55 

 1,4 

 0,2 

 12,8 

 15 

 18 

 0,6 

 20 

 0,04 

 0,5 

 85,1 

Sumber: Direktorat Depkes Gizi (1992) 

 

Walaupun umbinya dapat dimakan, bagian bengkuang yang lain seperti 

biji sangat beracun karena mengandung rotenon, sama seperti tuba. Racun ini 

sering dipakai untuk membunuh serangga atau menangkap ikan, terutama yang 

diambil dari biji-bijinya. Biji bengkuang yang telah masak kaya akan lipid yaitu ± 

30% namun tidak dapat dimakan karena memiliki isoflavonoid yang tinggi yaitu 

rotenone, isoflavanon dan furano-3-fenil kumarin yang sangat beracun bagi 

manusia (Kay, 1973).  

Pemanenan bengkuang tergantung pada kondisi pertumbuhannya, akan 

membutuhkan waktu antara 4-8 bualan untuk menghasilkan ukuran umbi yang 

diinginkan pasar. Umbi yang baik memiliki diameter sekitar 5-15 cm dengan berat 

umbi 0,5-2 kg. Umbi bengkuang yang besar cenderung berserat dan bertepung. 

Umbi bengkuang dipanen dengan penggalian tangan atau mencangkul. Panen 

umbi bengkuang harus dilakukan dengan hati-hati karena kulit umbi tipis dan 

mudah rusak. Umbi bengkuang yang dipanen secara bertahap akan kehilangan 

rasa manisnya seteleh dipanen, sehingga disarankan umbi segera dikonsumsi 
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setelah dipanen. Umbi dapat bertahan selama 1 bulan jika tidak terjadi kerusakan 

saat panen berlangsung (Echo Plant Information Sheet, 2006).   

Kebanyakan masyarakat mengenal manfaat bengkuang hanya sebatas 

sebagai kosmetik pemutih wajah atau kulit saja. Hal ini memang tidak juga salah 

karena sesuai dengan sifat bengkuang yang memiliki banyak kandungan air yang 

bervitamin dan mengandung antioksidan, sehingga sering digunakan oleh industri 

kosmetik dalam pembuatan krim pemutih atau penghalus wajah (Dike, 2011).  

Kandungan mineral kalsium pada bengkuang bermanfaat untuk kesehatan 

tulang dan gigi, mencegah terjadinya keropos tulang (osteoporosis), melenturkan 

otot, menyetimbangkan tingkat keasaman darah, menurunkan risiko kanker usus, 

mencegah penyakit jantung, meminimalkan penyusutan tulang saat hamil dan 

menyusui, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sementara kandungan 

fosfornya bermanfaat untuk memperbaiki fungsi saraf dan otot, membantu 

penyerapan lemak di usus, mengoptimalkan fungsi jantung dan ginjal, atau dapat 

mengatasi kelelahan (Dike, 2011). 

2.2. Umur Panen Umbi Bengkuang 

Tanaman sayur dan buah-buahan memiliki umur panen masing-masing 

yang mempengaruhi kenampakan fisik maupun kandungan kimia tanaman yang 

dihasilkan. Bengkuang memiliki rata-rata umur panen 6 bulan. Menurut Lintang 

et al. (2014), perbedaan umur panen umbi bengkoang memberikan pengaruh 

berbeda sangat nyata terhadap kadar serat kasar tepung bengkoang. Pada umur 

anen 3 bulan umbi bengkuang memiliki kadar serat kasar 12,68%, pada umur 

panen 4 bulan umbi memiliki kadar serat 20,29% dan pada umur panen 6 bulan 
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memiliki kadar serat kasar sebanyak 22,93%. Umbi bengkoang yang dipanen pada 

umur 5 bulan memiliki tekstur yang lebih berserat dibandingkan bengkoang yang 

lebih muda (umur panen 3 dan 4 bulan). Hal ini disebabkan terbentuknya jaringan 

selulosa yang lebih banyak pada umbi yang sudah tua (Maulani, et al., 2012). 

Selama peningkatan umur panen terjadi peningkatan komponen non-pati seperti 

serat dan lignin yang menyebabkan tekstur lebih keras dan berkayu (Nurdjanah et 

al., 2007) akibat terbentuknya polisakarida yang berfungsi sebagai penguat tekstur 

(Winarno, 2004). Umur panen umbi bengkoang dapat berpengaruh terhadap 

keadaaan fisik dari umbi bengkuang. Selama proses pertumbuhan terjadi 

pembesaran umbi secara terus menerus yang disebabkan oleh penyerapan nutrisi 

oleh akar di dalam tanah, semakin tinggi umur panen maka umbi bengkuang akan 

mengalami penambahan berat umbi selain itu semakin tinggi usia umbi maka 

semakin tinggi pula tingkat kekerasan umbi tersebut (Nurdjanah et al., 2007).  

Pada kandungan kimia umbi bengkuang beberapa hasil penelitian 

menunjukkan umur panen umbi bengkoang memberikan pengaruh terhadap 

komposisi kimia umbi bengkoang Umur panen umbi bengkoang memberikan 

pengaruh terhadap kadar air tepung bengkoang. Menurut (Lintang dkk, 2014).  

Kadar air tepung bengkoang tertinggi terdapat pada umbi bengkoang umur panen 

3 bulan yaitu sebesar 10,49% dan terendah pada umur 5 bulan yaitu sebesar 

8,84%. Jika dibandingkan dengan standar maksimum kadar air dari beberapa jenis 

tepung seperti tepung terigu sebesar 14,5%; tepung ketan 12%; tepung sagu 13%; 

dan tepung beras 11% maka kadar air tepung bengkoang berada diantara 8,84-

10,49% dan masih memenuhi standar dari beberapa jenis tepung tersebut. 
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Semakin tinggi umur panen umbi bengkoang maka kadar air tepung bengkoang 

cenderung menurun  

Perbedaan kadar air tepung bengkoang dikarenakan selama masa 

pertumbuhan terjadi pembesaran umbi secara terus-menerus. Ketika umbi mulai 

membesar maka tudung akar tidak lagi berfungsi menyerap unsur hara dan air, 

tetapi terus menerus menimbun cadangan makanan atau pati sehingga umbi 

mengalami pertambahan jumlah pati, pembesaran ukuran granula pati, dan 

pertambahan berbagai komponen nonpati yang menyebabkan terjadinya 

peningkatan bobot kering umbi (Susilawati, et al., 2008). Hal inilah yang 

menyebabkan semakin tua umur panen umbi kandungan airnya cenderung 

semakin rendah. Kadar serat kasar dapat dipengaruhi juga oleh umur panen umbi 

bengkuang.   

Perbedaan umur panen umbi bengkuang memberikan pengaruh terhadap 

kadar serat kasar umbi bengkuang. Hubungan antara umur panen umbi bengkuang 

bahwa semakin tinggi umur panen umbi bengkoang maka kadar serat kasar 

tepung bengkoang yang dihasilkan cenderung semakin tinggi (Lintang dkk, 2014). 

Umbi bengkuang yang dipanen lebih tua memiliki tekstur yang lebih berserat 

dibandingkan bengkoang yang lebih muda. Hal ini disebabkan terbentuknya 

jaringan selulosa yang lebih banyak pada umbi yang sudah tua (Maulani, et al., 

2012). Selama peningkatan umur panen terjadi peningkatan komponen non-pati 

seperti serat dan lignin yang menyebabkan tekstur lebih keras dan berkayu 

(Nurdjanah et al., 2007) akibat terbentuknya polisakarida yang berfungsi sebagai 

penguat tekstur. 
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Umur panen yang berbeda pada tanaman anggur akan mengahsilkan kadar 

gula yang berbeda. Berdasarkan tiga perlakuan umur panen yang berbeda yaitu 

100, 106, 112 hst, terdapat perbedaan kadar gula pada anggur berdasarkan derajat 

brix. Buah anggur yang dipanen 100 hst, rata-rata mempunyai kadar gula 

mencapai 3,20 , kemudian meningkat pada hari ke 106 dan 112 setelah tanam 

yaitu 3,24 dan 3,30. Peningkatan kadar gula di sebabkan karena semakin tua umur 

panen maka pematangan pati dirombak secara enzimatis menjadi glukan-glukan 

(Darsana et al., 2005)  

2.3. Penyimpanan Umbi Bengkuang  

Penyimpanan perlu dilakukan untuk mempertahankan mutu umbi dan 

menekan laju kemunduran umbi. Bengkuang yang memiliki kualitas baik adalah 

segar,  tegas, bulat, berukuran menengah. Bengkuang memiliki umur 

penyimpanan yang sangat baik, dan tetap baik disimpan di tempat yang sejuk, 

kering, gelap selama sekitar 3-4 minggu. Suhu dingin di bawah 10 ° C akan 

membuat perubahan dalam warna dan tekstur. Selain itu, penyimpanan yang lama 

akan mengkonversi pati bengkuang menjadi gula, jadi akan merubahnya menjadi 

makanan yang tak cocok untuk diet rendah gula.  

Suhu dan kelembaban adalah faktor utama pada penyimpanan umbi. Suhu 

ruang simpan berperan dalam mempertahankan struktur dari umbi tersebut. 

Selama penyimpanan beberapa factor dapat mempengarui keadaan atau mutu 

umbi akan mengalami penurunan kualitas fisik umbi semakin lama proses 

penyimpanan dapat berpengaruh dalam hal berat umbi hal ini di karenaka 
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kandungan air yang ada di dalam umbi bengkuang akan menguap dan terjadinya 

penyusutan berat umbi dan penyusupan kulit umbi (Kusdibyo, 2004).  

Penurunan kualitas umbi ini dipengaruhi oleh faktor: kelembaban tempat 

penyimpanan, suhu tempat penyimpanan, sifat-sifat keturunan, kerusakan 

mekanisme pada waktu panen, serangan hama dan jasad renik, kemudian oleh 

panas dan susunan kimia dari umbi. Semakin lama penyimpanan bengkuang 

menyebabkan penurunan kadar komponen serat pangan larut seperti inulin. Inulin 

dan serat dalam bengkuang dapat meningkatkan viskositas makanan dalam 

pencernaan. Peningkatan viskositas dalam saluran pencernaan dianggap sebagai 

faktor utama yang mempengaruhi kecepatan penyerapan glukosa. Inulin tidak 

berinteraksi dengan enzim pencernaan dan tetap utuh hingga mencapai usus besar 

(Kusumaningsih, 2005).  

Umbi bengkuang sebaiknya disimpan pada tempat kering bersuhu 12°C 

hingga 16°C. 7 Suhu lebih rendah mengakibatkan kerusakan. Penyimpanan yang 

baik dapat membuat umbi bertahan hingga 2 bulan. 

2.4. Inulin 

Inulin adalah salah satu jenis fruktan atau polimer yang mengandung 35 

unit fruktosa yang dihubungkan satu sama lain dalam rantai lurus oleh ikatan β-

2,1 glikosida (2 karbon dari salah satu fruktosa dihubungkan ke 1 karbon fruktosa 

sebelumnya). Struktur inulin berupa rantai lurus dan bercabang. Inulin banyak 

terdapat pada umbi dahlia dan jerusalem articok dan juga beberapa spesies 

lainnya (Roberfroid, 2005).  
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Inulin merupakan serbuk berwarna putih, tidak berasa, tidak berbau, dan 

tahan panas. Struktur kimia inulin dapat dilihat pada gambar 3.  

 
Gambar 3. Struktur kimia inulin 

Inulin didefinisikan sebagai komponen pangan yang tidak dapat dicerna 

dan dapat merangsang secara selektif pertumbuhan dan aktivitas bakteri yang 

menguntungkan dalam saluran pencernaan. Inulin dapat bertahan di saluran 

pencernaan atas dan kemudian difermentasi di usus besar. Selain itu, karakter 

inulin yang juga memperbaiki dan melindungi usus, inulin dapat mengurangi 

risiko penyakit di saluran cerna di usus (Roberfroid, 2005). 

Inulin digunakan dibeberapa negara sebagai pengganti gula dan penurun 

kalori makanan seperti es krim, produk susu, dan roti. Inulin tidak dapat dicerna 

oleh enzim dalam usus manusia sehingga melewati mulut hingga usus tanpa 

melalui proses metabolisme. Inulin akan mengalami fermentasi dalam usus besar 

oleh mikroflora usus menjadi asam lemak rantai pendek dan laktat, dengan hasil 

samping proses fermentasi berupa biomasa bakteri dan gas. Sifat inulin adalah 

tidak dapat tercerna oleh usus manusia, sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita 

diabetes (Hidayat, 2009). 

Sifat inulin lainnya adalah sebagai serat makanan. Sifat tersebut 

bepengaruh pada usus dan perbaikan lemak dalam darah. Inulin mempengaruhi 
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fungsi usus dengan menigkatkan masa feses dan meningkatkan frekuensi buang 

air besar pada penderita sembelit. Inulin disebut sebagai prebiotik karena secara 

selektif merangsang pertumbuhan dan aktifitas beragam jenis bakteri usus yang 

dapat meningkatkan kesehatan. Sifat inulin tersebut dikombinasikan dengan 

sediaan probiotik yaitu bakteri hidup yang ditambahkan pada makanan inang 

untuk meningkatkan kesehatan (Widowati et al., 2005)   

Kandungan inulin dalam bengkuang cukup tinggi untuk memberi efek 

pada metabolisme dalam tubuh, namun lama penyimpanan dapat mempengaruhi 

kualitasnya. Umbi bengkuang dapat disimpan dengan suhu 12.5 - 15oC dalam 

ruangan gelap selama 4 minggu (Mecardo, 2006). Menurut (Anggriawan, 2013) 

kadar ekstraksi inulin pada 100 gram umbi bengkuang segar (setelah panen) 

dengan etanol 50% adalah. 1,9%. Kadar tersebut lebih tinggi dibandingkan 

ekstraksi inulin dalam 500 gram umbi dahlia dalam konsentrasi etanol yang sama 

hanya didapatkan 0,9%. 

2.5. Pati dan Tepung 

Tepung dan pati meruakan produk yang saling berkaitan namun berbeda 

cara pembuatan maupun sifat fisikokimia serta pemanfaatannya. Pati merupakan 

penyusun utama tepung yang mengandung amilosa, amilopektin, serta lipid, 

protein, fosfor dan mineral dalam jumlah yang sedikit. Pada pembuatan tepung, 

seluruh komponen yang terkandung di dalam bahan pangan dipertahankan 

keberadaannya, kecuali air sehingga tepung tidak murni hanya mengandung pati, 

melainkan tercampur dengan protein, serat dan sebagainya. Sedangkan pada 
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pembuatan pati pada prinsipnya hanya mengekstrak kandungan patinya saja 

(Rosa, 2010).  

  Berbagai umbi di produksi untuk menghasilkan tepung dan pati 

diantaranya adalah umbi ganyong, suweg, ubi kelapa, dan gembili dengan kadar 

tepung dan pati yang berbeda. Menurut Richana dan Sunarti (2004), rendemen 

tepung terendah adalah pada ganyong sebesar11,43%. Rendahnya rendemen pada 

tepung ini karena ganyong berserat kasar tinggi dan sulit di haluskan, sedangkan 

rendemen tepung tertinggi pada teppung suweg, ubi kelapa dan gembili berurut-

turut adalah 18,42%, 23,93% dan 24,28%, yang berarti ketiga umbi tersebut 

berpotensi dikembangkan menjadi tepung. Pati pada ubikelapa mempunyai 

rendemen yang sangat rendah yaitu 4,56% sedangkan umbi suweg, ganyong, dan 

gembili berturut-turut ialah 11,56%, 12,93% dan 21,44%. Berdasarkan hasil 

tersebut ubikelapa mengandung lendir yang sangat tinggi sehingga pada proses 

dekantasi tidak dapat mengendap. 

Starch atau pati merupakan polisakarida hasil sintesis dari tanaman hijau 

melalui proses fotosintesis. Pati memiliki bentuk kristal bergranula yang tidak 

larut dalam air pada temperatur ruangan, memiliki ukuran dan bentuk tergantung 

pada jenis tanamannya. Pati digunakan sebagai pengental dan penstabil dalam 

makanan. Pati alami (native) menyebabkan beberapa permasalahan yang 

berhubungan dengan retrogradasi, kestabilan rendah, dan ketahanan pasta yang 

rendah. Hal tersebut menjadi alasan dilakukan modifikasi pati. 

 Pati merupakan polimer dari D-glukosa dan ditemukan sebagai pabrik 

karbohidrat penyimpanan. Itu terjadi sebagai butiran kecil dengan berbagai ukuran 
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dan karakteristik penampilan untuk setiap jenis tanaman. Pati terdiri dari dua 

polimer yang berbeda yaitu amilosa dan amilopektin.  Derajat polimerisasi setiap 

molekul amilosa adalah 102 -104 dan derajat polimerisasi setiap molekul 

amilopektin adalah 104 -105 (De Man, 1999). 


