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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjuan Tentang Umbi Iles-iles 

Iles-iles (Amprphophallus muelleri Blume) adalah golongan Araceae asli 

Indonesia yang banyak tumbuh di hutan-hutan pulau Jawa, sehingga di Jepang 

dikenal sebagai "Jawa Mukago Konyaku". Tanaman iles-iles merupakan 

tumbuhan liar yang banyak ditemukan di hutan  sehingga pada kalangan 

petani tumbuhan ini tidak terlalu banyak diketahui sehingga tanaman ini 

belum banyak dibudidayakan (Sumarwoto, 2005).  

Amorphophallus muelleri Blume awalnya ditemukan di kepulauan India, 

menyebar kearah timur yakni Myanmar dan Thailand dan terakhir ke 

Indonesia. Tumbuhan ini dapat tumbuh pada dataran rendah hingga dataran 

tinggi 1000 m di atas permukaan laut, dengan suhu antara 25-35oC, dengan 

curah hujan berkisar antara 300-500 mm per bulan selama pertumbuhan. 

Kondisi suhu cuaca yang tinggi yakni 350C daun akan terbakar, namun jika 

suhu rendah menyebabkan tumbuhan iles-iles mengalami dorman 

(Sumarwoto, 2005). 

Iles-iles termasuk tipe tumbuhan liar (wild type), sehingga di kalangan 

petani Indonesia tidak banyak dikenal. Tumbuhan bersifat sporadis di hutan-

hutan atau di pekarangan-pekarangan, dan belum banyak dibudidayakan. 

 



7 
 

 
 

2.1.1 Klasifikasi umbi iles-iles 

Umbi iles-iles mempunyai klasifikasi sebagai berikut: 

Divisio : Anthophyta 

Phylum  : Angiospermae 

Klas  : Monocotyledoneae 

Famili : Araceae 

Genus  : Amorphophallus 

Species  : Amorphallus muelleri Blumei (Sumarwoto, 2005). 

2.1.2 Morfologi umbi iles-iles 

Umbi iles-iles menghasilkan satu umbi setiap pohon dikarenakan 

umbi ini merupakan umbi tunggal. Umbi iles-iles mempunyai diameter 28 

cm dan beratnya sebesar 3 kg, umbi berwarna coklat tua pada bagian 

permukaan luar dan berwarna kuning kecoklatan pada bagian dalam 

(Pujiarto, 2017).  Bentuk umbi iles-iles yaitu bulat dan memiliki akar 

serabut, tersusum atas sel yang berdinding tipis, dan memiliki jaringan 

parenkim (Irene, 2010).  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Umbi iles-iles 

Sumber: (Nurjanah, 2010) 

 
 



8 
 

 
 

2.1.3 Kandungan Gizi Umbi Iles-Iles 

Umbi iles-iles mengandung polisakarida yang mampu menyerap air 

yang disebut manan atau lebih tepatnya glukomanan. Fungsi glukomanan 

yang serupa dengan serat pangan memiliki kelebihankelebihan tertentu, yaitu: 

membentuk gel, memiliki daya mengembang yang besar, membentuk larutan 

kental dalam air, dan memiliki sifat cair seperti agar yang dapat digunakan 

sebagai media pertumbuhan mikroorganisme (Nurjanah, 2010). Kandungan 

umbi iles-iles yakni kristal kalsium oksalat selain kandungan glukomanan 

yang terdapat di dalamnya. Kristal kalsium oksalat dapat mengakibatkan 

mulut, lidah dan kerongkongan terasa tertusuk-tusuk atau gatal jika 

dikonsumsi secara langsung. Produk buangan dari Kristal kalsium oksalat 

yaitu hasil metabolisme sel yang tidak digunakan lagi oleh tanaman di dalam 

maupun di luar sel manan . Kandungan gizi umbi iles-iles dapat dilihat pada 

Tabel.2.1 

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Umbi Iles-iles 

Analisis Kandungan per 100 g contoh (bobot basah) 

Umbi segar (%) Tepung (%) 

Air 83,3 6,8 

Glukomanan 3,58 64,98 

Pati  7, 65 10,2 4 

Protein 0,92 3, 42 

Lemak 0,02 - 

Serat berat 2,5 5,9 

Kalsium oksalat 0,19 - 

Abu 1,22 7,88 

Logam berat (Cu) 0,09 0,13 

(Sumber:  Fernida, 2009) 
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2.1.4 Manfaat umbi iles-iles 

Manfaat iles-iles diantaranya yakni dalam industri makanan dapat 

membersihkan dan mempercepat kelancaran peredaran darah, tidak mengandung 

lemak sehingga membatasi kegemukan, menghilangkan kolesterol dan baik untuk 

penderita darah tinggi dan kencing manis. Selain itu, dalam industry makanan 

iles-iles juga digunakan untuk industri yaitu untuk menghaluskan kulit (Fernida, 

2009). 

2.2 Tinjauan Tentang Mutu Tepung Glukomanan 

2.2.1 Pengertian glukomanan 

Glukomanan merupakan serat larut dengan kegunaan luas di bidang 

kesehatan, pangan maupun non pangan, sehingga bernilai ekonomi tinggi. 

Kandungan  yang terdapat dalam glukomanan yaitu heteropolisakarida yang 

tersusun oleh satuan Dmannosa dan perbandingan dengan D-glukosa adalah 

1.6:1. Bentuk ikatan glukomanan gugus asetil setiap 17 gugus karbon pada 

posisi C-6 dan bentuk ikatan β-1-4-glikosida  . Kelarutan glukomanan dalam 

air dipengaruhi oleh gugus asetil tersebut (Irene, 2010). 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Molekul Glukomannan 

(Sumber: Irene, 2010) 
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Konjac flour disebut juga tepung glukomannan merupakan soluble dietary 

fiber yang struktur dan fungsinya mirip dengan pektin. Glukomanan dikenal 

sebagai pangan tanpa kalori di Jepang dan China karena tidak dapat 

dihidrolisis oleh enzim pencernaan di dalam tubuh manusia dan (Irene, 2010). 

Glukomannan sebagai serat pangan memiliki beberapa sifat fungsional antara 

lain menurunkan kadar kolesterol dan gula dalam darah, meningkatkan fungsi 

pencernaan dan sistem imun, serta membantu menurunkan berat badan (Irene, 

2010). 

2.2.2 Sifat Glukomanan 

Menurut Habibie (2017), sifat fisik dari glukomanan adalah sebagai 

berikut: 

a. Larut dalam air 

Glukomanan dapat membentuk larutan yang sangat kental dalam air dingin. 

Namun apabila dipanaskan larutan kental dapat menjadi gel. 

b. Membentuk gel 

Glukomanan membentuk larutan yang sangat kental dalam air dan gel yang 

terbentuk mempunyai sifat yang tidak mudah rusak. 

c. Mengembang  

Kemampuan glukomanan dapat mengembang yakni sebesar 138 sampai 

200% di dalam air. Sedangkan pati hanya memiliki daya mengembang sebesar 

25%.  

d. Transparan (membentuk film) 
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Glukomanan mempunyai sifat transparan dan dapat membentuk lapisan 

tipis (film). Film tersebut dapat larut di dalam cairan usus, air, dan dalam asam 

lambung. Namun, jika glukomanan dari film tersebut ditambah oleh larutan 

gliserin maupun NaOH film yang dihasilkan berupa kedap air. 

e. Merekat  

Kemampuan glukomanan dapat merekat kuat jika berada di dalam air. 

Namun kemampuan sifat merekat dapat hilang apabila ditambah dengan asam 

asetat.  

f. Mencair  

Sifat glukomanan dapat mencair seperti agar. 

g. Mengendap     

Glukomanan yang dienapkan dengan cara rekristalisasi oleh etanol. Asam 

klorida yang encer berasal dari bentukan kristal. Bentuk Kristal glukomanan di 

dalam umbi terjadi sama dengan bentuk Kristal, namun pencampuran 

glukomanan dengan larutan alkali (khususnya Na, K, dan Ca), membentuk 

Kristal baru dan massa gel. 

2.2.3 Manfaat glukomanan 

Kandungan glukomanan dapat dijadikan bahan pengganti gelatin, agar-

agar, bahan pengental, dan sebagai pengenyal makanan alternatif pengganti 

boraks (Rokhmah & Supriadi, 2011). Selain itu glukomanan dapat menjadi 

perekat yang lebih baik jika dibandingkan dengan beras dan jagung. Sifatnya 

yang dapat mengembang dalam air dapat bermanfaat untuk bahan pengikat 

dalam pembuatan tablet. 
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2.2.4 Pengolahan tepung glukomanan 

Menurut Nurjanah (2010), glukomanan dapat diperoleh dalam kadar yang 

cukup tinggi jika dikeringkan secepatnya. Selain itu umbi iles-iles memiliki 

kadar air yang relatif tinggi, yakni 70-85 % yang menyebabkan bagian 

dalamnya mudah rusak karena aktivitas enzim, sehingga penyimpanan terbaik 

umbi berupa produk kering.  

Menurut Mutia (2011), pengolahan tepung glukomanan dapat dilakukan 

melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu: pengupasan kulit umbi, pencucian 

umbi hingga bersih agar tidak ada lagi kotoran yang melekat dan pengirisan 

umbi dengan tebal 5 – 7 mm. Umbi yang sudah diiris direndam dalam natrium 

bisulfit yang dapat mencegah terjadinya proses pencoklatan pada irisan umbi. 

Irisan umbi tersebut kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven. 

Pengirisan dilakukan dengan arah melintang. Pengirisan yang terlalu 

tipis dibawah lima millimeter akan menyebabkan umbi lengket dan 

menyulitkan pengambilannya, apabila terlalu tebal diatas sepuluh millimeter 

maka proses pengeringan berjalan lambat. Pengeringan menggunakan oven 

pada suhu 60oC memberikan hasil yang optimum terhadap parameter tepung 

seperti kadar air, kadar abu dan derajat putih. 

Irisan umbi yang telah kering atau chips kering, merupakan bahan baku 

dalam pembuatan tepung iles-iles dengan cara digiling terlebih dahulu. 

Tepung iles-iles tersebut kemudian dapat dimurnikan untuk menjadi tepung 

glukomanan. Pemurnian cara pertama dilakukan dengan menggiling chips 

kering terlebih dahulu untuk dijadikan tepung, kemudian pemisahan dilakukan 
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berdasarkan ukuran partikel dan jenis bobot. Glukomanan adalah polisakarida 

yang mempunyai bobot jenis serta bertekstur lebih keras dan memiliki partikel 

terbesar dibandingkan dengan partikel-partikel komponen tepung lainnya. 

Partikel komponen tepung iles-iles akan tertinggal di ayakan sedangkan 

bagian yang halus (dinding sel, garam oksalat, dan pati) akan turun melalui 

ayakan.  

Pemurnian cara kedua dilakukan dengan mengayak chips kering yang 

sudah digiling, dimana ayakan menghasilkan partikel yang halus, glukomanan 

akan tertinggal di ayakan. Pemurnian cara ketiga dilakukan dengan cara 

menggosok tepung umbi iles-iles dengan menggunakan ayakan (ukuran 0.5 – 

0.8 mm) dan penghisap. Hal ini mengakibatkan fraksi kecil seperti dinding sel, 

garam oksalat dan pati terhisap oleh penghisap serta glukomanan akan 

terkumpul tepat di bawah ayakan (Mutia, 2011). Standar mutu tepung sudah 

memiliki ketentuan baku yang a8u8da dan berstandar SNI sehingga mutunya 

lebih terjamin. 
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Tabel 2.2 Syarat mutu tepung terigu SNI 

Jenis uji Satuan Persyaratan 

Keadaan: 

a. Bentuk 

b. Bau 

c. Warna 

 

- 

- 

- 

 

Serbuk 

Normal (bebas dari bau asing) 

Putih, khas terigu 

Benda asing - Tidak ada 

Serangga dalam semua bentuk 

stadia dan potongan-potongannya 

yang tampak 

- Tidak ada 

Kehalusan, lolos ayakan 212 µm 

(mesh No. 70) (b/b) 

% Min 95 

Kadar air (b/b) % Maks. 14,5 

Kadar abu (b/b) % Maks. 0,70 

Kadar protein (b/b) % Min. 7,0 

Keasaman  mg KOH/ 100 g Maks 50 

Falling number (atas dasar kadar 

air 14 %) 

Detik Min. 300 

Besi (Fe) mg/kg Min. 50 

Seng (Zn) mg/kg Min. 30 

Vitamin B1 (tiamin) mg/kg Min. 2,5 

Vitamin B2 (riboflavin) mg/kg Min. 4 

Asam folat mg/kg Min. 2 

Cemaran logam: 

a. Timbal (Pb) 

b. Raksa (Hg) 

c. Kadmium (Cd) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 1,0 

Maks. 0,05 

Maks. 0,1 

Cemaran Arsen mg/kg Maks. 0,50 

Cemaran mikroba: 

a. Angka lempeng total 

b. E. coli 

c. Kapang 

d. Bacillus cereus 

 

koloni/g 

APM/g 

koloni/g 

koloni/g 

 

maks. 1 x 106 

maks. 10 

maks. 1 x 104 

maks. 1 x 104 

(Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009)  
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2.2.5 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembuatan 

Tepung 

Masalah utama dalam dalam pembuatan tepung porang sebagai 

bahan pangan adalah adanya kalsium oksalat. Kalsium oksalat pada tepung 

porang menyebabkan rasa gatal dan iritasi saat dikonsumsi. Konsumsi 

makanan yang mengandung kalsium oksalat dapat menyebabkan 

kristalisasi dalam ginjal dan gangguan-gangguan kesehatan lainnya 

(Faridah, et. al., 2009). 

Menurut (Sugiyono & Perwitosari, 2016) beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses pembuatan tepung diantaranya yakni pengirisan 

yang harus sesuai agar umbi tidak terlalu tebal dan mudah diolah. 

Pengeringan pada tepung juga mempengaruhi karena dalam proses ini 

dapat mengurangi kadar air dalam simplisia dan menghentikan reaksi 

enzimatik yang dapat mencegah pembusukan.   

2.2.6 Standart Mutu Tepung Glukomanan 

Produsen tepung glukomanan yaitu Jepang memiliki standar untuk 

tepung glukomanan. Standar tersebut dilakukan oleh Asosiasi Konyaku 

Jepang guna meningkatkan mutu produk agar stabil dan harga transaksi stabil 

(Nurjanah, 2010). Berikut standar mutu Asosiasi Konyaku Jepang (1976) 

yakni pada tabel .2.2 
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Tabel  2.3 Syarat Mutu Tepung Glukomanan 

(Sumber: Nurjanah, 2010) 

2.3 Penggunaan Sulfit 

Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung asam organik, dan kadar 

gula pereduksi yang lebih tinggi pada buah, dalam hal ini proses pengeringan 

merupakan faktor yang penting pada kematangan buah-buahan. Penambahan 

SO2 atau senyawa sulfit dapat mengatasi reaksi browning pada buah sebelum 

dikeringkan (Tatmoko, 2003). 

Menurut Tatmoko (2003), ada dua macam pengawet terdiri dari 

senyawa organik dan anorganik. Pengawet anorganik misalnya sulfit, nitrat 

dan nitrit. Sulfit berupa gas SO2 yang disebut garam natrium atau kalium 

sulfit, bisulfit dan metabisulfit lebih berfungsi sebagai antioksidan yang dapat 

meningkatkan daya kembang terigu. 

Penggunaan garam sulfit ini dapat mencegah terjadinya pencoklatan 

pada irisan buah-buahan serta sayur-sayuran (Tatmoko, 2003). Penggunaan 

SO2 pada proses pengeringan bertujuan untuk mempertahankan warna, cita 

rasa, asam askorbat, karotekin, dan stabilitas bahan selama penyimpanan 

Karakteristik Mutu 

Utama I II 

Bobot per karung (kg) 20 20 20 

Kadar air (%) < 12 < 14 

 

< 18 

Derajat tumbuk Sangat halus halus Agak halus 

Warna Putih mengkilap putih Agak putih 

Bahan tambahan Negatif Negatif Negatif 

Jumlah kandungan SO2 

(g/kg) 

0, 6 < 0, 6 < 0,9 
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sebagai bahan pengawet kimia, SO2 juga dapat menurunkan atau 

menghindarkan kerusakan oleh mikroba. 

Menurut (Choirunisa et al., 2014) Natrium Bisulfit memiliki pengaruh 

terhadap proses pembuatan tepung dengan konsentrasi 500 ppm. Hal ini 

dikarenakan natrium bisulfit memiliki  kemampuan untuk mencegah reaksi 

pencoklatan pada tepung dengan mencegah aktifitas fenolase itu sendiri. 

natrium bisulfit yang dapat berikatan dengan CU (kofaktor yang mengaktifkan 

enzim) sehingga kerja enzim dapat terhambat.  

Senyawa kimia yang dapat digunakan pada proses sulfuring antara lain 

SO2, Sulfit, dan Bisulfit. Sulfuring dapat dilakukan dengan cara perendaman 

bahan pada SO2 maupun sulfit. Batas maksimum yang diperbolehkan untuk 

penggunaan sulfit dan SO2  dalam makanan yang dikeringkan yakni 2000-

3000 ppm. Batas maksimum tersebut sudah ditetapkan oleh Food Drug 

Administration di Amerika Serikat.   

2.3.1 Hubungan Natrium Bisulfit dengan Kadar Air 

Perendaman dalam larutan Natrium bisulfit akan terjadi peningkatan 

proses keluarnya air dalam bahan, maka permeabilitas sel bahan menjadi 

terganggu maka pada saat pengeringan, kadar air pada bahan yang dihasilkan 

akan mengalami penurunan (Wibisono, 2008). Natrium bisulfit juga dapat 

mencegah konversi D-glukosa menjadi S-Hidroksi metal fulfural yang 

dihasilkan oleh bisulfit sehingga pigmen coklat tidak terjadi. 
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2.3.2 Hubungan Natrium Bisulfit dengan Kadar Abu 

Perendaman Natrium bisulfit dengan konsentrasi yang tinggi 

menyebabkan kadar abu pada tepung semakin tinggi. Hal ini disebabkan 

karena adanya kandungan mineral pada Natrium bisulfit. Menurut Wibisono 

(2008) perendaman dengan bahan kimia akan meningkatkan kadar abu pada 

bahan pangan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan kandungan 

mineral dari bahan kimia tersebut. Kadar abu suatu bahan  menunjukkan 

adanya kadar mineral. Semakin tinggi kadar abunya maka kandungan mineral 

pada bahan tersebut semakin tinggi. 

2.4 Suhu Pengeringan 

Suhu pengeringan merupakan metode yang digunakan menghilangkan 

dan mengeluarkan sebagian air dalam bahan pangan dengan menggunakan 

energi panas dengan proses penguapan air pada bahan. Pengeringan untuk 

mengurangi air dengan batas tertentu agar tidak terdapat pertumbuhan 

mikroba didalamnya (Fihartanto, 2006). Pengeringan juga dapat mengurangi 

bobot dan volume pada bahan agar mudah untuk disimpan. 

Menurut Choirunisa et al., (2014) melaporkan bahwa pengeringan 

dengan menggunakan suhu 600C berpengaruh nyata terhadap kadar air, kadar 

abu dan derajat putih. Jika semakin tinggi suhu pengeringan maka kadar air, 

kadar abu dan derajat putih akan menurun. Oleh sebab itu peneliti ingin 

meneliti dengan menggunakan suhu pengeringan 60oC, dan 70oC. 

Sifat fisik dan kimia suatu produk yang berupa bentuk, ukuran, kadar 

air dan komposisi merupakan faktor utama yang mempengaruhi pengeringan.
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Bahan pangan yang dapat dikeringkan didalam udara, dalam uap lewat panas, 

dalam panas, dalam gas inert, dan dengan aplikasi panas langsung. 

Pengeringan dapat dilakukan yang berangsur-angsur, dan adanya 

kecenderungan menjadi gosong, perubahan warna selalu terkendali 

(Fihartanto, 2006).  

 Diketahui produk makanan akan mengalami periode kecepatan 

pengeringan dan diikuti periode dengan kecepatan menurun yang lebih lembab 

sehingga air yang akan menguap harus berdifusi dari bahan pangan. 

Pengeluaran dari 15% sampai 20% jumlah keseluruhan yang diuapkan selama 

pengeringan (Arofah, 2005). Di dalam pembuatan tepung umumnya yang 

sangat mempengaruhi keberhasilannya yakni masalah pengeringan suatu 

produk (Arofah, 2005). 

2.4.1 Hubungan Suhu Pengeringan dengan Kadar Air 

Kadar air adalah sifat fisik banyaknya kandungan air di dalam bahan. 

Menurut (Wibisono, 2008) mengatakan semakin tinggi suhu yang digunakan 

maka kandungan air pada bahan akan semakin cepat menguap dibandingkan 

dengan suhu yang rendah. Fenomena ini disebabkan oleh semakin tingginya 

suhu dan semakin lamanya proses pengeringan akan menyebabkan air yang 

menguap semakin banyak sehingga jumlah kandungan air semakin kecil. 

Selain itu juga disebabkan oleh adanya ikatan hydrogen pada buah, sehingga 

mampu meningkatkan penyerapan air oleh bahan tersebut. Semakin banyak 

gugusOH 
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maka kemampuan mengikat air akan semakin meningkat. Sehingga dapat 

diketahui bahwa dengan tingginya suhu pengeringan mampu merunkan kadar 

air sampai mencapai batas normal yang sesuai dengan standar nasional yang 

telah ada. 

2.4.2 Hubungan Suhu Pengeringan dengan Kadar Abu 

Semakin tinggi suhu pengeringan maka kadar abu yang dihasilkan 

semakin meningkat. Hal ini disebabkan pada pengeringan dengan suhu rendah 

akan lebih sedikit komponen abu pada bahan yang mengalami penguraian. 

Proses perpindahan panas yang tinggi berpeluang terurainya komponen dalam 

bahan lebih jelas (Kusumawati, et. al., 2012). 

2.5 Tinjauan Sumber Belajar Biologi 

2.5.1 Sumber Belajar Biologi 

Biologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang makhluk 

hidup beserta lingkungannya. Pelajaran biologi memerlukan sumber belajar 

yang mudah bagi peserta didik dalam memperoleh informasi yang 

dibutuhkannya. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik serta sumber belajar pada lingkungan belajar. Proses tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik apabila komponen-komponen 

pembelajaran dapat terpenuhi. Beberapa komponen diantaranya adalah 

manusia dan penggunaan media atau sumber belajar. Sumber belajar dapat 

terpenuhi apabila dapat menyampaikan pesan maupun bukan pesan kepada 

peserta didik sehingga tujuan belajar akan tercapai dengan baik (Any, 2011). 
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2.5.2 Fungsi Sumber Belajar  

Sumber belajar merupakan faktor yang penting untuk proses 

pembelajaran guna meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Menurut 

Abdullah (2012), beberapa fungsi sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1 Pembelajaran yang produktif ditingkatkan dengan cara membantu guru 

dalam menggunakan waktu pembelajaran secara efisien dan mengurangi 

beban guru dalam menyajikan informasi pada saat pembelajaran. 

2 Memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya yang dengan 

cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih 

berkembang. 

3 Pembelajaran harus memberikan dasar yang lebih ilmiah. 

4 Peserta didik diharapkan belajar seketika. 

5 Menyajikan pembelajaran yang lebih luas. 

6 Memantapkan pembelajaran harus lebih daripada biasanya. 

2.5.3  Jenis-jenis Sumber Belajar 

Sumber belajar mempunyai jenis yang beraneka ragam. Menurut 

Abdullah (2012) terdapat enam jenis sumber belajar, yaitu: 

1 Informasi merupakan pesan yang diteruskan oleh komponen lain dalam 

bentuk data, nilai, gagasan, fakta, dan ide yang akan disampaikan kepada 

peserta didik. Contohnya yaitu semua jenis mata pelajaran. 
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2 Manusia adalah orang yang mempunyai peran sebagai menyimpan dan 

menyalurkan informasi. Contohnya yaitu guru, tutor, guru Pembina, 

instruktur. 

3 Bahan merupakan software atau perangkat lunak yang dapat disajikan 

berupa teks, film, video, modul. 

4 Alat merupakan hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dalam bahan. contohnya yaitu computer, proyektor, 

CD player. 

5 Teknik merupakan prosedur atau langkah-langkah yang disiapkan dalam 

bahan, lingkungan, alat, dan orang untuk menyampaikan pesan. 

Contohnya yaitu praktikum, diskusi, kuliah. 

6 Lingkungan merupakan situasi yang berada disekitar proses pembelajaran 

dan pesan diterima oleh peserta didik. Contohnya yaitu gedung sekolah, 

perpustakaan, laboratorium.  

2.5.4   Manfaat Sumber Belajar 

   Menurut (Any, 2011), manfaat sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1. Member pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik. 

2. Menyajikan sesuatu yang tidak bisa dikunjungi atau tidak bisa dilihat 

secara langsung. 

3. Menambah dan memperluas pengetahuan peserta didik. 

4. Member informasi yang akurat. 

5. Membantu memecahkan masalah pendidikan. 

6. Member motivasi kepada peserta didik. 
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7. Meningkatkan keterampilan peserta didik. 

2.5.5 Cara Pemilihan Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar dilakukan dengan berbagai kriteria. Menurut 

(Any, 2011), kriteria umum dalam memilih sumber belajar adalah sebagai 

berikut: 

1. Ekonomis dalam arti hendaknya dalam mmemilih sumber belajar tidak 

harus berpatok pada harga yang mahal. 

2. Praktis dalam arti tidak memerlukan pengelolaan yang rumit dan kompleks. 

3. Mudah diperoleh yaitu tersedia dilingkungan sekitar. 

4. Fleksibel dalam arti dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan 

pembelajaran. 

5. Sesuai dengan tujuan yaitu mendukung proses dan pencapaian tujuan 

belajar dan dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. 

2.5.6 Syarat Pemanfaatan Sumber Belajar 

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi 

apabila ditinjau dari segi proses dan produknya, dimulai dari segi proses dan 

produknya, dimulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan 

yang akan menghasilkan fakta selama kegiatan penelitian untuk kemudian 

digeneralisasikan menjadi konsep dan prinsip pemanfaatan hasil penelitian ini 

harus disesuaikan dengan konsep yang ingin dicapai pada kurikulum, sehingga 

dapat menunjang kebutuhan kurikulum yang digunakan. Setiap benda atau 

gejala dapat digunakan sebagai sumber belajar. Namun, pemanfaatannya
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memperhatikan syarat-syarat tertentu. Menurut (Munajah 2015), berikut syarat 

tersebut: 

1. Kejelasan potensi merupakan objek dan gejalanya yang dapat diangkat 

sebagai sumber belajar terhadap permasalahan biologi. 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar merupakan hasil penelitian kesesuaian 

dengan Kompetensi Dasar (KD) berdasarkan Kurikulum 2013. 

3. Kejelasan sasaran yaitu objek dan subjek penelitian merupakan sasaran 

dalam penelitian. 

4. Kejelasan informasi yang dapat diungkap melalui aspek proses dan produk. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi merupakan terdapat prosedur kerja dalam 

penelitian meliputi alat, bahan, cara kerja. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan merupakan kejelasan hasil berupa 

proses dan produk penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar. 
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2.6. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 

Umbi Iles-Iles 

Memiliki Kandungan Glukomanan yang memiliki sifat 

istimewa seperti: 

Membentuk larutan kental dalam air 

Memiliki daya mengembang yang besar 

Membentuk gel 

Dapat mencair seperti agar sebagai media pertumbuhan 

organisme 

Memiliki kandungan Kristal kalsium oksalat 

 

 

 Tepung Iles-iles 

Natrium Bisulfit 

Terjadi browning atau pencoklatan saat 

pengirisan 

Dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

Dapat memperbaiki mutu tepung iles-

iles 

Pengeringan  

Untuk mengurangi kadar air 

dan menghambat 

pertumbuhan organisme 

Dapat menghambat 

pencoklatan karena 

memiliki kandungan sulfit 

dan vitamin C 

1. Kejelasan potensi, 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar, 

3. Kejelasan informasi, 

4. Kejelasan pedoman penelitian 

Berfungsi 

sebagai 

inhibitor 
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2.7. Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka, maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh konsentrasi natrium bisulfit dan suhu  pengeringan terhadap

mutu tepung glukomanan umbi iles-iles (Amorphophallus muelleri

Blume).

2. Ada pengaruh suhu pengeringan terhadap mutu tepung glukomanan umbi

iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume).

3. Ada interaksi konsentrasi natrium bisulfit dengan suhu pengeringan

terhadap mutu tepung glukomanan umbi iles-iles (Amorphophallus

muelleri Blume).

4. Proses dan hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi.


