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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar9Belakang 

Tanaman (Amorphophallus muelleri Blume) atau yang biasa dikenal umbi 

iles-iles termasuk family Araceae, merupakan jenis tanaman berumbi dan 

tumbuh liar di hutan tropis dan subtropis. Umbi iles-iles ini sudah dikenal 

sejak zaman pendudukan Jepang untuk diolah menjadi makanan tradisional 

Jepang berupa tahu (konyaku) dan mie (shirataki) (Mutia, 2011). Namun 

setelah pendudukan Jepang berakhir, tanaman tersebut tidak popular untuk 

petani Indonesia dan menjadi langka. Tanaman yang belum banyak 

dibudidayakan ini memiliki komoditas ekspor yang cukup potensial. Produksi 

umbi (Amorphophallus muelleri Blume) di Indonesia diekspor ke berbagai 

negara, antara lain Tiongkok, Jepang, dan Taiwan dalam bentuk chips atau 

umbi segar dengan nilai jual relatif rendah. Padahal jika diolah dan diproses 

lebih lanjut, umbi iles-iles akan memberikan nilai tambah bagi petani salah 

satunya dengan menjadikan tepung dikarenakan umbi iles-iles memiliki 

kandungan glukomanan. Menurut (Nurjanah, 2010) keistimewaan 

glukomanan yaitu mampu menghasilkan gel, dapat membentuk larutan kental 

di dalam air, daya mengembang yang cukup besar, serta memiliki sifat yang 

dapat mencair seperti media untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti agar.  

Umbi iles-iles tidak dapat dikonsumsi secara langsung karena memiliki 

kandungan Kristal kalsium oksalat yang berkisar 0,15% - 0,23% yang 



2 
 

menyebabkan rasa gatal. Oleh karena itu petani umbi iles-iles biasanya 

mengelolanya menjadi tepung iles-iles atau tepung glukomanan (Mutia, 2011). 

Pada proses pengirisan umbi menjadi tepung iles-iles atau tepung glukomanan 

sering terjadi browning atau pencoklatan. Hal ini dikarenakan umbi iles-iles 

memiliki senyawa fenol dan enzim oksidase. Enzim tersebut dapat 

mengkatalis oksidasi senyawa fenol menjadi quinon yang selanjutnya 

dipolimerasi untuk membentuk pigmen melaniadin sehingga membentuk 

warna menjadi coklat.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi browning atau pencoklatan 

pada umbi iles-iles dengan menggunakan natrium bisulfit. Menurut Pasaribu, 

et al., (2017) natrium bisulfit dapat menghambat reaksi pencokelatan dengan 

mencegah aktivitas dari fenolase tersebut. Vitamin C dan sulfit merupakan 

inhibitor yang banyak digunakan. Natrium bisulfit berikatan dengan CU 

(kofaktor yang mengefektifkan enzim) dan proses kerja enzim terhenti. 

Pengolahan umbi iles-iles menjadi tepung iles-iles membutuhkan 

pengeringan. Proses pengeringan ini berguna untuk mengurangi kadar air, 

sehingga aktivitas penyebab kerusakan dan pertumbuhan mikroorganisme 

pada tepung glukomanan dapat terhambat (Nurjanah, 2010). Selain untuk 

mengurangi kadar air, pengeringan juga bertujuan untuk dapat mengetahui 

banyaknya kandungan mineral pada umbi seperti abu. 



3 
 

Menurut Nurjanah (2010) abu merupakan unsur mineral zat anorganik dari 

sisa yang tertinggal setelah diabukan hingga kehilangan karbon dan air. Kadar 

abu juga termasukhasil dari pembakaran bahan-bahan organik dan hasil sisa 

timbangan mineral.  

Penelitian terdahulu oleh Choirunisa, et al., (2014) natrium bisulfit dan 

suhu pengeringan memiliki pengaruh terhadap kadar air, kadar abu dan derajat 

putih. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi apabila 

memenuhi syarat kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar. 

Informasi ini dapat mendukung proses pencapaian pembelajaran dan 

menambah pengetahuan. Hasil penelitian diharapkan peserta didik mampu 

menambah pengetahuan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu adanya 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Konsentrasi Natrium 

Bisulfit dan Suhu Pengeringan terhadap Mutu Tepung Glukomanan 

Umbi iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume) Sebagai Sumber Belajar 

Biologi”.  

1.2 Rumusan Masalah 

a. Adakah pengaruh konsentrasi natrium bisulfit terhadap mutu tepung 

glukomanan umbi iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume.)? (Dilihat dari 

kadar protein, kadar abu, kadar air, dan tingkat kecerahan). 

b. Adakah pengaruh suhu pengeringan terhadap mutu tepung glukomanan umbi 

iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume.)? (Dilihat dari kadar protein, kadar 

abu, kadar air,  dan tingkat kecerahan). 
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c. Adakah pengaruh interaksi konsentrasi natrium bisulfit dengan suhu 

pengeringan terhadap mutu tepung glukomanan umbi iles-iles 

(Amorphophallus muelleri Blume.)?  

d. Bagaimana kajian pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran SMA kelas XI IPA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi natrium bisulfit terhadap 

mutu tepung glukomanan umbi iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume.) 

(Dilihat dari kadar protein, kadar abu, kadar air, dan tingkat kecerahan). 

b. Untuk mengetahui pengaruh berbagai suhu pengeringan terhadap mutu tepung 

glukomanan umbi iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume.) (Dilihat dari 

kadar protein, kadar abu, kadar air, dan tingkat kecerahan). 

c. Untuk mengetahui pengaruh interaksi konsentrasi8natrium bisulfitdengan 

suhu pengeringan99terhadap mutu tepung glukomanan umbi iles-iles 

(Amorphophallus muelleri Blume.) 

d. Memanfaatkan proses dan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi. 

1.4 Manfaat0Penelitian 

Manfaat penelitian tersebut adalah : 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat memperkaya informasi pelajaran Biologi SMA Kelas XI 

dtentang Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam 

berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap 
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individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan panganyang 

bermanfaat untuk mengetahui kandungan zat yang ada pada makanan. 

b. Secara Praktik

Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk

mengolah umbi iles-iles menjadi tepung yang memiliki nilai jual yang tinggi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Penelitian ini menggunakan natrium bisulfit (NaHSO3).

b. Konsentrasi natrium bisulfit (NaHSO3) yang digunakan dalam penelitian ini 0

ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm, dan 1250 ppm.

c. Suhu pengeringan yang digunakan yakni 600C, dan 700C.

d. Parameter penelitian ini adalah melihat mutu tepung glukomanan yang

meliputi kadar protein, kadar abu, kadar air, dan tingkat kecerahan.

1.6 Definisi Istilah 

a. Natrium bisulfit adalah bahan pengawet yang sering digunakan dalam

pengolahan bahan pangan (Winarno, 1992).

b. Suhu pengeringan merupakan energi panas yang digunakan dapat mengurangi

sebagian air dari bahan dengan cara air diuapkan (Riansyah, et, al., 2013).

c. Tepung iles-iles adalah tepung yang diperoleh dari Amorphophallus muelleri

Blume. atau yang biasa disebut umbi iles-iles mengandung glukomanan yang

cukup tinggi.


