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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Potensi ubi-ubian di Indonesia sangat baik, salah satu jenis ubi yang terdapat 

di Indonesia adalah Amorphophallus sp. Salah satu jenis Amorphophallus yang 

sangat potensial untuk dikembangkan adalah porang. Menurut BPS (2012), luas 

tanaman porang di KPH Saradan ±3,108 ha dengan produksi ubi sebanyak ±88,67 

ton, sehingga dihasilkan chips kering sebesar 15,96 ton dengan asumsi rendemen 

chips kering sebanyak 18%. Jumlah produksi ubi basah seluruh KPH Jawa Timur 

129,92 ton atau sama dengan 23,39 ton chips kering dari luas lahan budidaya 

7,006 ha. Jumlah porang yang terdapat pada wilayah desa-desa Kabupaten 

Malang tersebar banyak di pekarangan atau hutan di sekitar desa tersebut 

Pemanfaatan porang di bidang pangan hanya sebatas sebagai chip porang 

atau keripik porang dan juga tepung porang. Keunggulan tersebut adalah porang 

memiliki kandungan kimia bernama glukomannan. Menurut Sumarwoto (2004) 

kadar glukomannan pada porang berkisar antara 35-55%. Glukomannan 

merupakan serat pangan larut air yang bersifat hidrokoloid kuat dan rendah  kalori 

sehingga dapat menjadi bahan pengenyal dan pengisi. Glukomannan dapat 

diekstrak dari tepung porang menggunakan pelarut air atau etanol. Pemurnian  

tepung  porang dengan etanol merupakan metode  yang  paling banyak digunakan  

karena etanol merupakan pelarut yang aman jika hasil olahan (tepung 

glukomannan) diaplikasikan untuk pangan dan kesehatan. Menurut Rahayu dkk. 

(2013) metode-metode  ini  memiliki keterbatasan  hampir  sama,  antara  lain  

waktu ekstraksi  lama,  serta  kadar  glukomannan dan rendemen masih rendah. 

Oleh karena itu diperlukan bahan alternatif pelarut lainnya, salah satunya adalah
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isopropanol. Isopropanol atau Isopropil alkohol (IPA) memiliki sifat kepolaran 

mirip dengan etanol sehingga kemampuannya dalam mengekstraksi glukomannan  

dimungkinkan tidak jauh berbeda dengan etanol. 

Permasalahan lain yang dihadapi selain pelarut dan rendemen yang 

dihasilkan yaitu kondisi ekstraksi yang dapat berpengaruh pada karakteristik fisik 

dan kimia glukomannan tepung porang. Suhu memegang peranan penting dalam 

menghasilkan glukomannan dengan sifat yang baik. Penelitian pengaruh suhu 

ekstraksi terhadap glukomannan yang dihasilkan sudah dilakukan oleh Harijati 

dkk. (2013) bahwa pada suhu ekstraksi 55°C merupakan kondisi suhu yang baik 

untuk memperoleh karakteristik glukomannan Amorphophalus mulleri Blume 

yang optimum yaitu tampilan fisik yang masih mencerminkan nature ubi 

glukomannan yaitu coklat muda, transparansi tepung yang sudah dilarutkan air 

yang lebih baik dibanding perlakuan suhu 35°C dan 75°C. Nugraheni (2015)  

melaporkan bahwa rendemen glukomannan pada ubi porang jenis 

Amorphophallus  Konjac  Koch. adalah 15,49% dengan suhu ekstraksi 75-78ºC. 

Sumarwoto (2007) melaporkan  rendemen glukomannan  dari  ubi  porang  jenis 

Amorphophalus  Muller  Blume  rendemen glukomannannya adalah 64,22% 

dengan suhu ekstraksi 45ºC. Ekstraksi KGM (Konjac Glucomannan) dari ubi 

Amorphopallus di Indonesia  telah  dilakukan oleh beberapa peneliti (Faridah 

dkk., 2014). Namun demikian,  penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan 

pada 1 jenis ubi  porang  saja.  Penelitian ini akan difokuskan mengenai ekstraksi 

glukomannan dari dua jenis ubi porang yang berasal dari ubi porang non-budidaya 

dan ubi porang yang dibudidayakan. Hal tersebut didasarkan karena perbedaan 

cara pertumbuhan porang yang dapat mempengaruhi kandungan glukomannan di 
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dalam ubi porang, sehingga perlu diteliti. Berdasarkan penelitian sebelumnya 

pula, maka pada penelitian ini akan dilakukan ekstraksi dengan rentang suhu yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu suhu 45ºC, 55ºC, 65ºC, dan 75ºC. 

Glukomannan dapat membentuk gel yang bersifat elastis, dimana sifat 

tersebut dapat diaplikasikan pada pangan olahan berbasis daging seperti bakso. 

Bakso merupakan produk emulsi yang memerlukan bahan tambahan dalam proses 

pembuatannya. Salah satu bahan yang ditambahkan dalam  proses pembuatan 

bakso adalah bahan pengisi yang berfungsi untuk memperbaiki stabilitas emulsi 

bakso. Bahan pengisi yang umum digunakan adalah STPP (Sodium 

Tripolyposphat). Penggunaan STPP memiliki pembatas (self limiting) karena pada 

konsentrasi lebih besar dari 0,5% menimbulkan rasa pahit dan merupakan bahan 

kimia an-organik. Oleh karena itu, diperlukan bahan alternatif pengganti STPP 

dalam pembuatan bakso yang merupakan bahan alami dan tersedia di alam. 

Glukomannan yang berkadar serat cukup tinggi dan berfungsi sebagai gelling 

agent, mampu membentuk dan menstabilkan struktur gel sehingga bisa digunakan 

sebagai pengenyal makanan menggantikan boraks dan STTP (Haryono, 2008). 

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

ekstraksi glukomannan dari ubi porang non budidaya dan budidaya dengan 

berbagai suhu ekstraksi yang diaplikasikan sebagai bahan pengisi (filler) bakso 

ayam. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh variasi sumber porang terhadap karakteristik fisik dan 

kimia glukomannan 
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2. Mengetahui pengaruh interaksi suhu ekstraksi dalam sumber ubi terhadap 

karakteristik fisik dan kimia glukomannan 

3. Mengetahui pengaruh penambahan glukomannan porangterhadap 

karakteristik fisik, kimia dan organoleptik bakso ayam 

4. Mengetahui perlakuan terbaik dari masing-masing tahap penelitian. 

1.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh dari variasi sumber porang terhadap karakteristik fisik dan 

kimia glukomannan  

2. Terdapat pengaruh interaksi suhu ekstraksi dalam sumber ubi terhadap 

karakteristik fisik dan kimia glukomannan 

3. Terdapat pengaruh penambahan glukomannan tepung porang terhadap 

karakteristik fisik, kimia dan organoleptik bakso ayam 

4. Terdapat perlakuan terbaik dari masing-masing tahap. 

 


