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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Talas Kimpul (Xanthosoma sagittifolium)  

Talas kimpul termasuk dalam jenis tanaman talas-talasan yang berasal dari 

benua Amerika. Talas ini memiliki nama ilmiah yaitu Xanthosoma sagittifolium. 

Talas kimpul sering disebut juga dengan talas Belitung. Talas ini merupakan 

tumbuhan yang dapat tumbuh sepanjang tahun di wilayah tropis maupun 

subtropis. Talas kimpul merupakan tanaman yang mudah ditanam, sehingga 

sangat layak untuk dikembangkan. Umumnya talas kimpul ditanam sebagai 

tanaman sela di antara tanaman palawija lain atau di pekarangan (Wariyah, 2012). 

  

Gambar 1. Talas Kimpul (Xanthosoma sagittifolium)(Jia-xiang.biz) 

 

Tinggi tanaman talas kimpul dapat mencapai dua meter, tangkai daun tegak, 

tumbuh dari tunas yang berasal dari umbi yang merupakan batang dari bawah 

tanah. Secara anatomi, umbi talas kimpul tersusun atas parenkim yang tebal, 

terbungkus kulit berwarna coklat pada bagian luar dan umbi berpati pada bagian 

dalamnya (Jatmiko dkk., 2014).  
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Menurut Rodriguez., et al (2009), taksonomi dari tanaman talas kimpul 

adalah :  

Kingdom   : Plantae  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  

Ordo  : Arales  

Famili  : Araceae  

Genus  : Xanthosoma  

Spesies  : Xanthosoma sagittifolium 

2.1.1. Kandungan Kimia Talas kimpul 

Talas Belitung atau talas kimpul termasuk jenis umbi-umbian yang 

mempunyai sumber karbohidrat sebesar 34.2 gram dari total umbi mentah. 

Komposisi gizi dan kimia talas kimpul tergantung dari varietas, iklim, kesuburan 

tanah dan umur panen, sedangkan menurut Jatmiko., dkk (2014) salah satu 

keunggulan yang terdapat pada umbi kimpul adalah adanya kandungan senyawa 

bioaktif yaitu senyawa diosgenin. Senyawa diosgenin diketahui bermanfaat 

sebagai anti kanker.  

Talas kimpul juga mengandung senyawa antigizi berupa kalsium oksalat 

yang dapat menimbulkan rasa gatal, sensasi terbakar dan iritasi pada kulit, mulut, 

tenggorokan dan saluran cerna pada saat dikonsumsi (Ayu., dkk, 2014). Senyawa 

antigizi adalah senyawa kimia yang dapat mengganggu fungsi dan atau 

ketersediaan hayati zat gizi. Konsentrasi asam oksalat dalam dosis tinggi bersifat 

merusak karena dapat menyebabkan gastroenteritis, shok, kejang, rendahnya 



 

6 
 

kalsium plasma, tingginya oksalat plasma dan kerusakan jantung. Efek yang dapat 

disebabkan jika mengkosumsinya yaitu terjadinya endapan kristal kalsium oksalat 

dalam ginjal dan membentuk batu ginjal. Adapun dosis yang dapat menyebabkan 

efek kronis adalah antara 10-15 gram. Sedangkan pada umbi kimpul kalsium 

oksalat yang terkandung masih di bawah titik aman yaitu 1.83 mg dalam 100 

gram bahan. Dan komposisi gizi umbi kimpul dalam 100 gram bahan dapat dilihat 

di Tabel 1. 

Tabel  1. Komposisi Gizi Umbi Kimpul dalam 100 gram bahan 

Komposisi Gizi Jumlah (%) 

Protein   2,81  

Lemak   0,08 

Air 67,26  

Abu   1,19 

Karbohidrat  28,66 

Pati   0,56 

Serat kasar  1,31 

Serat pangan tidak larut air  6,93 

PLA (Polisakarida Larut Air)  0,99 

Diosgenin (mg/ 100 g bahan)        0,00083 

Sumber: Jatmiko (2013) 

2.2. Tepung Umbi Kimpul dan Pemanfaatan/ Aplikasi ke Pangan 

Tepung merupakan bentuk hasil pengolahan bahan dengan cara 

penggilingan atau penepungan (Ridal, 2003). Menurut Winarno (2004) tepung 

merupakan produk yang memiliki kadar air rendah. Kadar air yang rendah 

berperan penting terhadap keawetan bahan pangan. Cara yang paling umum 

dilakukan untuk menurunkan kadar air adalah dengan pengeringan, baik dengan 

penjemuran atau dengan alat pengering biasa. Proses pembuatan tepung dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari jenis umbi-umbian yang 

digunakan. 
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Peneletian terdahulu juga pernah memanfaatkan umbi kimpul atau talas 

menjadi produk flakes dengan perlakuan terbaik proporsi terbaik tepung terigu 

20%: tepung talas 65%: tepung tempe 15%. Sedangkan, pemanfaatan lebih lanjut 

dari tepung kimpul selain diolah menjadi flakes adalah dapat digunakan sebagai 

bahan industri makanan seperti cookies talas dengan proporsi maksimal 

penggunaan umbi kimpul sebesar 60% (Nurani, S dan Yuwono, S.S., 2014), bolu 

kukus kimpul dengan tingkat pengembangan optimal tepung umbi kimpul sebesar 

12,5% (Inayah, N.R., 2017) dan pengolahan tepung umbi kimpul menjadi roti 

memiliki tingkat pengembangan yang optimal pada penambahan sebesar 30% 

(Ligo, H. dkk, 2016). 

2.2.1. Proses Pembuatan Tepung Umbi Kimpul 

Proses pembuatan tepung talas diawali dengan pencucian dan pengupasan 

umbi segar, yang kemudian diiris. Pengirisan dimaksudkan untuk mempercepat 

proses pengeringan. Setelah itu dilakukan perendaman  dengan air, perendaman 

juga merupakan proses pencucian karena secara tidak langsung mempunyai efek 

membersihkan. Kemudian dilakukan proses pengeringan pasa suhu sekitar 50-60
o
 

C yaitu, pada saat kadar air mencapai 12%. Pengeringan dilakukan selama 6 jam 

dan biasanya umbi yang dikeringkan tersebut dibolak-balik agar kering secara 

merata. Hasil dari pengeringan adalah berupa keripik talas yang kemudian 

digiling untuk menghasilkan tepung talas yang seragam dilakukan proses 

pengayakan (Novita, 2010). Komposisi gizi tepung kimpul dalam 100 gram dapat 

dilihat dalam Tabel 2. 
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Tabel  2. Komposisi Gizi Tepung Kimpul dalam 100 gram bahan 

Komposisi Gizi Jumlah (%) 

Protein 6,69 

Lemak 0,18 

Air 7,69 

Abu  1,76 

Karbohidrat 83,68 

Pati  58,82 

Serat kasar  1,28 

Serat pangan larut air 1,92 

Serat pangan tidak larut air 4,97 

PLA (Polisakarida Larut Air) 4,33 

Diosgenin (mg/ 100 g bahan) 0,02 

Sumber: Jatmiko (2013) 

 

2.3. Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.)  

2.3.1. Klasifikasi Tanaman Ubi Jalar Ungu  

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas) mengandung pigmen antosianin yang 

lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. Pigmennya lebih stabil bila dibandingkan 

antosianin dari sumber lain seperti kubis merah, elderberries, blueberries, dan 

jagung merah (Kumalaningsih, 2007).  

 

Gambar 2. Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas) (Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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Ubi jalar mempunyai nama ilmiah Ipomea batatas L. Berikut taksonomi 

dan klasifikasi tanaman ubi jalar (Malik, 2003) adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Sub divisi : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae  

Ordo   : Concolvulales  

Famili  : Concolvulaceae  

Genus  : Ipomea  

Species  : Ipomea batatas L Sin  

Varietas ubi jalar yang dikenal di Indonesia umumnya dikelompokkan 

berdasarkan warna daging ubi jalar yaitu berwarna putih, kuning, merah, dan ungu 

(Rosidah, 2010). 

2.3.2. Deskripsi Tanaman Ubi Jalar Ungu 

Ubi jalar ungu tumbuh baik di daerah berikilim panas dan lembab, dengan 

suhu optimum 27
o
C dan lama penyinaran sekitar 11 – 12 jam per hari. Tanaman 

ini dapat tumbuh sampai ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut. Ubi jalar 

ungu juga tidak membutuhkan tanah yang subur sebagai media pertumbuhannya. 

Bentuk ubi jalar ungu biasanya bulat sampai lonjong dengan permukaan rata 

hingga tidak rata. Kulit ubi jalar ungu berwarna ungu kemerahan, dan daging 

umbinya berwarna keunguan (Rukmana, 2000). Umumnya ubi jalar 

dibudidayakan pada dataran rendah di Indonesia. Sistem pertanian yang umum 

digunakan adalah sistem rotasi. Tanaman ini umumnya dipanen sekitar 4-5 bulan 

setelah masa tanam. Ubi jalar umumnya ditanam pada awal musim kemarau 
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(April-Juni) dan dipanen pada awal atau menjelang musim penghujan (Agustus-

Oktober) di daerah sentra produksi. Namun karena daya adaptasinya yang luas, 

tanaman ini dapat ditanam sepanjang tahun asalkan kebutuhan air pada awal 

pertumbuhannya tercukupi (Hassanudin dan Wargiono, 2003). 

Terdapat beberapa kendala dalam peningkatan pemanfaatan ubi jalar, 

antara lain (1) Bulkiness dan sifat mudah rusak, (2) sistem penyuplaian yang 

belum terbentuk sempurna, (3) kandungan bahan kering, (4) serangan hama kutu, 

(5) penyakit yang disebabkan virus dan fungi, (6) biaya pengolahan per unit yang 

cukup tinggi, (7) status ubi jalar sebagai pangan masyarakat menengah ke bawah, 

dan (8) sumberdaya dan petani ubi jalar yang sedikit dan miskin (Hassanuddin 

dan Wargiono, 2003). 

2.3.3. Kandungan Tanaman Ubi Jalar Ungu  

Ubi jalar ungu kaya akan serat, mineral, vitamin dan antioksidan, seperti 

asam phenolic, antosianin, tocopherol dan β-karoten. Di samping adanya 

antioksidan, karoten dan senyawa fenol juga menyebabkan ubi jalar mempunyai 

berbagai warna (krem, kuning, jingga, dan ungu). Ubi jalar ungu mengandung 

vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti, vitamin A, 

vitamin C, kalsium dan zat besi. Sumber energi yang terkandung dalam ubi jalar 

ungu yaitu dalam bentuk gula dan karbohidrat. Selain itu, ubi jalar ungu memiliki 

kandungan zat warna yang disebut antosianin. Kandungan antosianin pada ubi 

jalar ungu ini berkisar antara 14,68 – 210 mg/100 gram bahan baku. Semakin 

ungu warna ungu pada ubi jalar, semakin tinggi kandungan antosianinnya 

(Hutabarat, 2010).  Kandungan gizi ubi jalar ungu dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel  3. Komposisi Gizi Ubi Jalar 

Kandungan Komposisi 

Energi (KJ/100 g)                                                        71,10 

Protein (%) 1,43 

Lemak (%) 0,17 

Pati (%)                                                        22,40 

Gula(%)                                                          2,40 

Serat makanan (%)                                                          1,60 

Kalsium(mg/100g)                                                        29,00 

Fosfor (mg/100g)                                                        51,00 

Besi (mg/100g)                                                          0,49 

Air (g) 83,30 

Sumber: Hendroatmojo (1990) dalam Hartoyo (2004) 

2.3.4. Pemanfaatan dan Aplikasi Ubi Jalar Ungu ke Produk Pangan 

Kandungan antosianin yang tinggi pada ubi jalar ungu menyebabkan ubi 

jalar ungu banyak dimanfaatkan oleh manusia. Dalam industri pangan, ubi jalar 

ungu sering digunakan sebagai pewarna alami (Yudiono, 2011). Sedangkan di 

bidang kesehatan, ubi jalar ungu memiliki beberapa aktivitas farmakologi seperti 

antimutagenik, antidiabetes (Terahara et al., 2004), memiliki aktivitas  

antikarsinogenik (Katsube et al., 2003), antioksidan (Jawi dkk., 2011), antiulcer, 

antiimflamasi, hepatoprotektif, imunomodulator, anttifungi, dan antimikroba 

(Panda and Sonkamble, 2012). Teknologi pengolahan ubi-ubian pada umumnya 

masih sederhana, yaitu dibuat gaplek, tepung gaplek, dan pati dengan kualitas di 

bawah standar mutu. Pengolahan produk makanan dari bahan umbi segar masih 

terbatas dengan direbus/dikukus kemudian dijadikan pasta atau digoreng. 

Bentuk olahan ubi jalar ungu menjadi pasta ungu dapat diolah kembali 

menjadi produk pangan seperti nasi sehat yang memiliki nilai terbaik dalam 

penggunaan pasta ubi jalar ungu sebesar 30% (Widyasnawan, A.K.I., 2015), kue 

pukis memiliki nilai terbaik dengan penambahan proporsi pasta ubi jalar ungu 
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sebesar 60% (Larasati, 2015), dan pemanfaatan pasta ubi jalar ungu menjadi 

cookies dengan penggunaan pasta terbaik sebesar 70% (Hayati, R.S., 2014). 

2.4. Flakes 

Flakes  merupakan produk pangan yang berbentuk pipih dengan bagian tepi 

tidak rata, ringan, mudah disimpan, relatif tahan lama karena kadar ainya yang 

relatif rendah yakni 3 - 6% dan dapat dikatakan cukup praktis dalam 

penyajiannya. Dikatakan cukup praktis karena produk ini merupakan 

produkbreakfast cereal-ready to eat sehingga untuk penyajian cukup dengan 

menambahkan cairan kedalamnya, umumnya adalah susu ataupun dapat juga 

langsung dikonsumsi sebagai makanan ringan. Produk flakes  ini umumnya dibuat 

menggunakan bahan dasar dengan kandungan pati tinggi dan cenderung kurang 

kaya akan serat yang dibutuhkan tubuh (Potter and Hutchkiss, 2005). 

Produk flakes selain berbahan baku gandum dan jagung juga dapat dibuat 

dari bahan baku lainnya seperti tepung kulit ari. Menurut Nurali dkk. (2010), yaitu 

campuran tepung kulit ari kacang kedelai dan tepung ubi jalar ungu dengan hasil 

perlakuan terbaik pada penambahan tepung kulit ari 30% dan tepung ubi jalar 

ungu 70%. Menurut Rakhmawati dkk. (2014) produk flakes dapat diolah dengan 

dari tepung komposit dengan proporsi terbaik penambahan bahan dasar Tepung 

tapioka 50%, tepung kacang merah 47% dan tepung konjac 3%. Serta, produk 

flakes substitusi dari buah sukun dan kacang hijau dengan konsentrasi optimal 

sebesar 50 gram untuk kedua jenis bahan baku tersebut(Harisina dkk., 2016). 

Sereal berbentuk flakes  pada umumnya berbahan dasar jagung dan gandum. 

Formulasi umum yang digunakan adalah 90% sereal, 8% gula, 1% garam, dan 1% 

malt. Produk sereal berbentuk flakes  mengandung sedikit bahan tambahan 
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makanan (Sugandhi, 2016). Menurut penelitian yang pernah dilakukan jenis sereal 

sarapan yang paling banyak dikonsumsi disukai oleh konsumen adalah produk 

berupa minuman sarapan, produk ekstrusi dan Flakes . Flakes  selain digunakan 

sebagai sereal sarapan dapat juga digunakan sebagai makanan tambahan balita 

karena lebih praktis dapat dimakan kapan saja, dan dapat digunakan sebagai 

kudapan (Gisca I.D dkk, 2013). Flakes  digolongkan kedalam jenis makanan 

sereal siap santap yang telah diolah dan direkayasa menurut jenis dan bentuknya. 

Syarat mutu flakes  yang sesuai dengan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel  4. Syarat mutu Flakes  (SNI 01-4270-1996) 

No. Komponen Jumlah 

1 Keadaan (bau dan rasa) Normal 

2 Air  Maksimal 3,0% 

3 Abu  Maksimal 4,0% 

4 Protein  Minimal 5,0% 

5 Lemak  Minimal 7,0% 

6 Karbohidrat  Minimal 60% 

7 Serat Kasar  Maksimal 7,0% 

8 Bahan tambahan makanan 

a. Pemanis buatan (sakarin dan siklamat) 

b. Pewarna tambahan 

 

Tidak boleh ada 

Sesuai SNI 01-0222-1995 

9 Cemaran logam 

a. Timbal (Pb) 

b. Tembaga (Cu) 

c. Seng (Zn) 

d. Timah (Sn) 

e. Raksa (Hg) 

f. Arsen  

 

Maksimal 2,0 mg/kg 

Maksimal 30,0 mg/kg 

Maksimal 40,0 mg/kg 

Maksimal 0,16 mg/kg 

Maksimal 0,03 mg/kg 

Maksimal 1,0 mg/kg 

10 Cemaran mikroba : 

a. Angka Lempeng Total 

b. Koliform 

c. Eschericia coli 

d. Salmonella 

e. Staphylococcus aureus 

f. Kapang  

 

Maksimal 5x10
5 
 

Maksimal 10
2
 APM/g 

Maksimal< 3 APM/g 

Negatif 

Negatif  

Maksimal 10
2
 koloni/g 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (1996) 


