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I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Suweg (Amorphophallus campanulatus) merupakan salah satu jenis ubi 

komoditas lokal Indonesia. Umumnya, suweg hanyak dikonsumsi dengan cara 

direbus, dan diolah menjadi tepung. Namun demikian pengolahannya menjadi 

pangan fungsional masih kurang. Pada tepung suweg mengandung tinggi 

glukomanan (serat larut air) dan rendah kalori. Menurut pendapat Kasno (2007) 

ubi suweg mengandung glukomanan sebanyak 30% yang terdiri dari polisakarida 

manose dan glucose. Keunggulan lain dari tepung suweg yaitu kalsium oksalat 

yang terdapat dalam tepung suweg mudah untuk dihilangkan. 

Glukomanan dapat diekstrak dari tepung suweg menggunakan pelarut air 

atau etanol kemudian dilakukan pencucian dengan cara pencucian menggunakan 

etanol. Pencucian  tepung  suweg dengan etanol  merupakan  metode  yang  paling 

banyak  digunakan  karena  etanol  merupakan pelarut  yang  aman  jika  hasil  

olahan  (tepung glukomanan) diaplikasikan untuk pangan dan kesehatan. Selain 

itu, pencucian menggunakan etanol menghasilkan rendemen glukomanan yang 

cukup tinggi. Berdasarkan penelitian Nita dan Kharis (2015) menyatakan bahwa 

ekstraksi glukomannan dengan etanol menghasilkan rendemen sebesar 68,184%-

69,408%.  

Permasalahan yang dihadapi dalam mendapatkan glukomanan yaitu 

kondisi ekstraksi dari tepung suweg, apabila perlakuan yang dilakukan tidak 

sesuai akan berpengaruh pada karakteristik fisik dan kimia dari glukomanan yang 

dihasilkan, salah satunya adalah tingkat kecerahan pada glukomanan. Faktor yang 

dapat mempengaruhi kondisi ekstraksi glukomanan adalah waktu pencucian 
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tepung suweg dan konsentrasi pelarut yang digunakan. Penelitian pengaruh 

konsentrasi etanol dan waktu ekstraksi terhadap glukomanan yang dihasilkan 

telah dilakukan oleh Eka Andi dkk. (2014) menyatakan bahwa konsentrasi etanol 

tertinggi (60%) menghasilkan kadar glukomanan yang lebih tinggi dibandingkan 

konsentrasi 40% dan 50% dan variasi waktu 30 menit menghasilkan kadar 

glukomannan yang lebih tinggi dibandingkan dengan waktu pencucian 60 dan 90 

menit. Adelya dan Simon melaporkan bahwa perlakuan terbaik yaitu ekstraksi 

tepung porang yang melalui konsentrasi etanol 80%. Namun demikian, penelitian 

tersebut dilakukan terhadap ubi porang. Maka pada penelitian kali ini akan 

dilakukan ekstraksi tepung glukomanan dari ubi suweg menggunakan faktor 

waktu pemurnian dan konsentrasi pelarut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

karakteristik fisik dan kimia pada glukomanan yang dihasilkan.  

Glukomannan memiliki sifat istimewa, diantaranya dapat membentuk 

larutan kental dalam air, dapat mengembang dengan daya mengembang yang 

cukup besar, dan dapat membentuk gel. Dimana sifat tersebut dapat diaplikasikan 

dalam produk makanan salah satunya adalah mi basah. Mi basah merupakan salah 

satu produk makanan favorit di Indonesia yang sudah dijadikan alternatif 

pengganti nasi. 

Mi yang berkualitas baik memiliki karakteristik yaitu permukaan tidak 

lengket, kenyal, elastis dan tekstur mudah patah karena tanpa penambahan bahan 

pengenyal (Koswara, 2009). Berdasarkan penelitian sebelumnya Habibi (2017) 

menyatakan bahwa penambahan glukomanan tepung gembili pada mi basah 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas fisik dan kimia dari mi basah 

dengan perlakuan terbaik yaitu dengan penambahan 1,5%.  Maka dapat dilakukan 
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penelitian mengenai pengaruh penambahan glukomannan tepung suweg pada mi 

basah.  

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh variasi waktu yang digunakan dalam pencucian tepung 

suweg terhadap karakteristik fisik dan kimia glukomanan 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi etanol yang digunakan sebagai 

pencucian tepung suweg terhadap karakteristik fisik dan kimia glukomanan 

3. Mengetahui pengaruh penambahan glukomanan dengan konsentrasi berbeda  

terhadap karakteristik fisik dan kimia miebasah 

1.3. Hipotesis 

Hipotesa dari penelitian ini adalah : 

1. Terdapat pengaruh antara waktu yang digunakan dalam pencucian tepung 

suweg terhadap karakteristik fisik dan kimia glukomannan 

2. Terdapat pengaruh antara konsentrasi etanol yang digunakan dalam 

pencucian tepung suweg terhadap karakteristik fisik dan kimia glukomannan 

3. Terdapat pengaruh penambahan glukomannan dengan konsentrasi berbeda 

terhadap karakteristik fisik dan kimia mi basah 

 


