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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Talas 

 Colocasia esculenta (L) Schot atau yang dikenal dengan talas, termasuk 

genus Colocasia monokotiledon dengan famili Araceae. Talas telah dibudidayakan 

di beberapa benua seperti Asia, Pasifik, Amerika Tengah, dan Afrika. Di kepulauan 

Pasifik Selatan (Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, Samoa, dan sebagainya) 

talas termasuk salah satu makanan pokok, sementara di Indonesia dan negara–

negara Asia lainnya, talas umumnya lebih dikenal sebagai bahan pangan untuk 

kudapan atau bahan sayuran. Perannya sebagai makanan pokok kini hanya dijumpai 

di beberapa daerah saja seperti Kepulauan Mentawai dan Papua (Richana, 2012). 

Talas termasuk tanaman asli daerah tropis yang bersifat perennial 

herbaceous atau yang biasa dikenal dengan tanaman yang dapat tumbuh bertahun–

tahun dengan banyak kandungan air di dalamnya. Tanaman ini kira-kira berasal dari 

daerah tropis antara India dan Indonesia (Matthews, 2004).  

Talas termasuk salah satu tumbuhan yang mengandung kadar pati yang 

tinggi pada bagian umbinya. Bahkan kadar pati pada umbi talas lebih tinggi 

dibandingkan dengan kadar pati yang terdapat pada umbi singkong (Wahyuni, T.S, 

2010). Akan tetapi pati talas memiliki beberapa kelemahan yaitu rendemen pati 

yang dihasilkan lebih rendah dikarenakan banyaknya lendir yang ada didalamnya 

sehingga menghalangi proses pemisahan granula pati, warna yang dihasilkan 

mempunyai derajat putih yang rendah serta aroma khas talas yang agak tajam 

(Widowati., 1997). 

 Menurut Murtiningsih (2011) secara taksonomi tanaman talas dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut 
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Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Liliopsida 

Ordo : Alismatales 

Famili : Araceae 

Genus : Colocasia 

Spesies : Colocasia. esculenta.  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Talas Bentul 

Sumber : https://bisnisukm.com 

Umbi talas berbentuk lonjong hingga agak bulat, kulitnya kasar, terdapat 

bekas-bekas pertumbuhan dari akar, dan warnanya coklat. Daging dari umbinya 

berwarna putih atau ungu sedikit merah jambu. Di Indonesia talas dapat ditemukan 

hampir diseluruh kepulauan serta tersebar dari tepi pantai hingga pegunungan diatas 

1000 mdpl, baik secara ditanam maupun liar. Tingkat produktifitas talas tergantung 

pada kultivar, umur dari tumbuhan dan kondisi lingkungan tempat umbi talas 

tumbuh (Purwono, 2007). 

2.1.1 Kultivar Talas 

Kultivar talas banyak ragamnya, terutama di daerah–daerah yang 

merupakan tempat produksi talas seperti di Bogor, Malang, Kepulauan Mentawai, 
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Lampung, Sulawesi (Selatan dan Utara), dan Papua. Menururt Ermayuli (2011) 

talas diindonesia terbagi menjadi beberapa, yaitu 

1. Talas Bogor (Colocasia esculenta L. Schoott)  

Pelepah daunnya tertancap agak ketengah helai daun sebelah bawah. Bunga 

terdiri atas tangkai seludang dan tongkol. Bunga betinanya terletak di pangkal 

tongkol, bunga jantan di sebelah atasnya, sedangkan diantaranya terdapat bagian 

yang menyempit. Tanaman dipanen setelah berumur 6-9 bulan. Hasil per rumpun 

sangat bervariasi yaitu berkisar 0,25-6 kg.  

2. Talas Sutra  

Talas sutra mempunyai daun yang halus dan berwarna hijau muda, pelepah 

daun berwarna putih di bagian pangkalnya. Bila umbinya direbus maka akan 

lembek dan berwarna putih. Ciri khasnya terletak pada permukaan atas helaian 

daunnya yang hijau mengkilat seperti minyak, sehingga mudah dibedakan dari 

talas-talas lainnya. Umbinya bulat lonjong, beratnya antara 0,5-3 kg. Umur panen 

sekitar 6-7 bulan. Memiliki kandungan pati 70-80%.  

3. Talas Banten (Xanthosoma undipes K. Koch)  

Batang umbi (panjangnya dapat mencapai 120 cm dengan berat 42 kg dan 

ukuran lingkar luar 50 cm), kandungan oksalatnya yang tinggi.  

4. Talas Kimpul/ Talas Belitung (Xanthosoma sagitifolium)  

Kimpul tergolong tumbuhan berbunga ”Agiospermae ” dan berkeping satu 

monokotil. Daunnya hijau muda karena tangkai daunnya yang hijau muda 

mempunyai garis ungu. Bentuk umbi kimpul silinder hingga agak bulat, terdapat 

ruas dengan beberapa bakal tunas. Kulit umbi mempunyai tebal sekitar 0,01–0,1 

cm, sedangkan korteksnya setebal 0,1 cm.  
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5. Talas Bentul  

Talas bentul memiliki batang yang mengecil dibagian atas umbi, pelepah 

berwarnna hijau dan memiliki garis hitam keunguan. Umbi berbentuk bundar 

dengan daging umbi berwarna kuning dan terasa gatal jika direbus. 

6. Talas Ketan Hitam 

Talas jenis ini tangkai daunnya berwarna ungu tua. Umbinya bulat lonjong 

dan daging umbinya putih. Umur panen sekitar 7 bulan. 

7. Talas Semir 

Talas khas Sumedang. Talas ini memiliki ciri khas pada pangkal ujung 

daunnya berwarna kemerah-merahan. Umbinya bulat, umur panen sekitar 7 bulan.  

2.1.2 Manfaat Talas dan Kandungan Talas 

Talas mempunyai kegunaan bagi kesehatan salah satunya yaitu menjaga 

kesehaatan jantung, dapat meningkatkan sistem imun tubuh, menurunkan serta 

menstabilkan tekanan darah. Selain itu talas juga berfungsi sebagai anti-aging atau 

mencegah penuaan dan mengatasi kelelahan. Selain itu umbi talas juga dapat 

menyeimbangkan pH yang ada didalam tubuh. Salah satu kelebihan dari umbi talas 

yaitu mempunyai efek antiwelling atau anti pembengkakan (Annisa, 2015). Selain 

itu talas bentul mengandung karbohidrat antara 13-29% dengan komponen utama 

pati yang kadarnya mencapai 77,9% (Sefa-Dedeh dan Agyir-Sackey, 2004). 

Kandungan lain dari umbi talas bentul adalah kristal kalsium oksalat, dimana 

kristal ini dapat menyebabkan gatal di mulut. Ada berbagai cara alternatif yang bisa 

dilakukan untuk mereduksi atau mengurangi kandungan kalsium oksalat yang ada 

di dalam umbi talas agar tidak menyebabkan gatal-gatal setelah dikonsumsi (Sefa-

Dedeh dan Agyir-Sackey, 2004). Seluruh bagian tumbuhan talas mengandung 
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senyawa kristal kalsium oksalat mulai dari daun, umbi serta akarnya. Senyawa 

tersebut diperkirakan dapat menyebabkan rasa gatal, sensasi terbakar, dan iritasi 

pada kulit, mulut serta saluran pencernaan yang sangat kuat saat dikonsumsi 

(Koswara, 2014). Ada banyak varietas umbi talas yang apabila dikonsumsi dalam 

keadaan mentah dapat mengakibatkan bengkak pada bibir, mulut,dan tenggorokan. 

Pembengkakan ini disebabkan karena adanya kalsium oksalat yang berbentuk 

raphide yang dapat menusuk apabila bersentuhan dengan kulit yang lembut. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar kalsium oksalat 

tersebut yaitu dengan dilakukan perendaman dengan garam, perebusan, 

pengukusan, penggorengan, pemanggangan, dan kombinasi perlakuan tersebut. 

Jumlah kadar oksalat yang diizinkan sehingga layak dikonsumsi adalah sebesar 71 

mg/100 g (Sefa-Dedeh dan Agyir-Sackey, 2004). 

Tabel 1. Kandungan Gizi Talas Mentah dan Talas Rebus 

Kandungan Gizi  Talas Mentah Talas Rebus 

Energi (kal)  120 108 

Protein (g)         1,5        1,4 

Lemak (g)         0,3        0,4 

Hidrat arang total (g)       28,2      25,0 

Serat (g)        0,7        0,9 

Abu (g)        0,8        0,8 

Kalsium (mg)     31    47 

Fosfor (mg)     67    67 

Besi (mg)          0,7         0,7 

Karoten total - - 

Vitamin B1 (mg)           0,05          0,06 

Vitamin C (mg)      2    4 

Air (g)        69,2      72,4 

Bagian yang dimakan     85 100 

Sumber : Slamet dan Tarkotjo (1980) 

 Umbi talas termasuk salah satu bahan pangan yang mempunyai kandungan 

gizi yang cukup baik. Komponen makronutrien dan mikronutrien yang terdapat di 

dalam umbi talas meliputi protein, karbohidrat, lemak, riboflavin, serat kasar, 
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fosfor, kalsium, besi, tiamin, niasin, dan vitamin C. Komposisi kimia tersebut 

bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis varietas, usia, dan tingkat 

kematangan dari umbi. Faktor iklim dan kesuburan tanah juga turut berperan 

terhadap perbedaan komposisi kimia dari umbi talas. Kelebihan dari umbi talas 

yaitu patinya mudah untuk dicerna. Hal ini disebabkan karena ukuran dari granula 

patinya yang cukup kecil serta pati yang mengandung amilosa dalam jumlah yang 

cukup banyak (20-25%). Selain itu, talas juga tidak mengandung gluten, maka dari 

itu pangan olahan dari talas dapat digunakan untuk seseorang yang memiliki alergi 

terhadap gluten (Annisa, 2015). 

2.2 Pati Talas 

Umbi talas bisa diolah menjadi pati talas. Pati umbi talas ini kemudian bisa 

digunakan sebagai bahan utama dari industri produk olahan makanan seperti 

biskuit, cake, kripik, mie, cookies, dan lain-lain. Selain itu pati umbi talas dapat 

menghasilkan produk makanan yang memiliki daya simpan yang tinggi karena daya 

mengikat air umbi talas tinggi (Richana, 2012). Menurut Wulandari (2011), 

pembuatan pati talas dilakukan dengan cara mencuci dan mengupas umbi talas 

segar lalu diiris tipis dan direndam dalam air, kemudian beberapa tahapan proses 

dilakukan untuk mendapatkan kualitas pati talas yang baik.  

Tepung yang biasa digunakan oleh masyarakat luas adalah tepung terigu, 

hingga saat ini gandum masih sangat sulit untuk tumbuh di Indonesia sehingga 

tepung terigu masih harus diimpor atau di didatangkan dari negara lain. Menurut 

(Rahmawati, 2012), kadar pati termasuk kriteria mutu yang paling penting pada 

tepung baik sebagai bahan pangan maupaun non pangan. Kadar pati yang 

dihasilkan pada umbi talas sekitar 80% dan kadar pati pada tepung talas sekitar 
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75%. Pemanfaatan talas sebagai tepung talas maupun pati talas akan meningkatkan 

nilai ekonomis dan daya simpan dari produk talas. 

2.3 Pati 

Pati atau amilum termasuk karbohidrat kompleks yang tidak larut di dalam 

air, berbentuk bubuk putih, tawar atau tidak memiliki rasa, dan tidak berbau dengan 

rumus molekul (C6H10O5)n. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh 

tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis) dalam 

jangka waktu yang panjang. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan 

α-glikosidik, yang banyak terdapat pada tanaman terutama pada biji–bijian dan 

umbi–umbian. Sifat pada pati tergantung panjang rantai karbonnya, serta lurus atau 

bercabang rantai molekulnya. Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan oleh 

air panas, fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut 

amilopektin (Hee-Joung An, 2005).  

Umbi talas mengandung pati sekitar 18.2%, sedangkan kandungan gulanya 

sekitar 1.42%. Karbohidrat pada umbi talas sebagian besar termasuk komponen 

pati, sedangkan komponen lainnya pentosa, serat kasar, dekstrin, sukrosa, dan gula 

pereduksi. Pati talas mengandung 17-28% amilosa, dan sisanya adalah amilopektin. 

Amilosa memiliki 490 unit glikosa per molekul dan amilopektin memiliki 22 unit 

glukosa per molekul. Talas memiliki granula pati yang sangat kecil yaitu berkisar 

3-4 μm. Komposisi pati talas dipengaruhi oleh varietas iklim, kesuburan tanah, 

umur panen dan lain sebagainya. (Richana, 2012). Menurut Rahmawati (2012), 

kadar pati termasuk kriteria mutu terpenting pada tepung baik sebagai bahan pangan 

maupaun non pangan. kadar pati yang dihasilkan pada umbi talas sekitar 80% dan 

kadar pati pada tepung talas sekitar 75 %.  
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2.4 Pembuatan Pati Secara Fermentasi 

Pembuatan pati dengan metode fermentasi merupakan salah satu metode 

yang biasa digunakan untuk memperbaiki karakteristik dari pati itu sendiri. Tujuan 

pembuatan pati dengan metode fermentasi adalah untuk memperbaiki warna pati 

menjadi lebih cerah, meningkatkan derajat putih dari pati, meningkatkan nilai 

rendemen, memperbaiki aroma dari pati, memudahkan pati untuk larut kedalam air 

serta meningkatkan daya kembang pati (Kurniawan, 2011). 

Mekanisme terjadinya perubahan karakteristik fisik dan kimia pati ini 

dikarenakan mikrobia yang tumbuh menyebabkan perubahan karakteristik dari pati 

yang dihasilkan berupa meningkatnya daya kembang pati (swelling power), 

meningkatkan indeks kelarutan dalam air, meningkatnya derajat putih pati serta 

menghilangkan aroma langu pada pati. Mikrobia juga menghasilkan asam-asam 

organik, terutama asam laktat yang akan terimbibisi dalam bahan, dan ketika bahan 

tersebut diolah akan bisa menghasilkan aroma dan cita rasa khas yang dapat 

menutupi aroma dan cita rasa khas dari talas yang cenderung tidak menyenangkan 

konsumen. Selama proses fermentasi terjadi kehilangan komponen penimbul 

warna, dan protein yang dapat menyebabkan warna coklat ketika pengeringan. 

Dampaknya adalah warna pati yang dihasilkan lebih putih jika dibandingkan 

dengan warna pati talas biasa (Nasiti dkk., 2008) 

Adanya fermentasi dengan starter bakteri asam laktat mempunyai kelebihan 

yaitu dapat menghambat reaksi pencoklatan enzimatis yang disebabkan oleh enzim 

fenolase yang terkandung didalam buah talas. Salah satu faktor yang dapat 

menghambat aktivitas enzim yaitu pH. Setiap enzim memiliki pH optimal tertentu. 

pH optimal enzim fenolase yaitu 6,5 (Winarno, 1983). Melalui proses fermentasi 
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terjadi aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan asam-asam organik sehingga 

dapat menghambat aktivitas enzim fenolase yang menjadi penyebab dari warna 

coklat pada pati. Hasilnya pati yang dihasilkan memiliki warna yang lebih cerah 

dan meningkatkan nilai derajat pati (Kurniawan, 2011). 

Sifat-sifat penting yang diinginkan dari pati terfermentasi (yang tidak 

dimiliki oleh pati alami) diantaranya adalah: kecerahannya lebih tinggi (pati lebih 

putih), retrogradasi yang rendah, tekstur gel yang dibentuk lebih lembek, 

kekentalannya lebih rendah, kekuatan regang yang rendah, gel yang terbentuk lebih 

jernih, granula pati lebih mudah untuk pecah, waktu dan suhu gelatinisasi yang 

lebih tinggi, serta suhu dan waktu granula pati untuk pecah lebih rendah.(Koswara, 

2006). 

Menurut Koswara (2006) prinsip dasar untuk memperoleh produk pati 

termodifikasi, diantaranya: 

a. Diperoleh dengan cara mengasamkan suspensi pati pada pH tertentu dan 

memanaskannya pada suhu tertentu hingga diperoleh derajat konversi atau 

modifikasi yang diinginkan. Pengaruh dari pH dan suhu sehingga menyebabkan 

sebagian pati terhidrolisis menjadi dekstrin maka didapatkan hasil pati dengan 

viskositas yang rendah. 

b. Pati teroksidasi, diperoleh dengan cara mengoksidasi pati dengan senyawa-

senyawa pengoksidasi (oksidan) dengan adanya bantuan katalis yang umumnya 

adalah logam berat atau garam dari logam berat yang dilakukan pada pH tertentu, 

suhu dan waktu reaksi yang sesuai. 

c. Pregelatinisasi pati, pati ini diperoleh dengan cara memasak pati pada suhu 

pemasakan, kemudian mengeringkannya dengan menggunakan rol-rol (drum 
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drying). Pregelatinisa pati mempunyai sifat umum yaitu terdispersi dalam air 

dingin. 

d. Pati ikatan silang dimana pati ini diperoleh dengan cara perlakuan kimia yaitu 

dengan penambahan “cross-lingking agent” yang bisa menyebabkan 

terbentuknya ikatan-ikatan (jembatan) baru antar molekul di dalam pati itu 

sendiri atau diantara molekul pati yang satu dengan molekul pati yang lain. 

e. Pati enzimatis, menghasilkan dekstrin yang dibuat dari pati melalui proses 

enzimatik atau proses asam yang disertai perlakuan pemanasan. Sifat-sifat yang 

penting dari dekstrin ialah viskositas menurun,kelarutan dalam air dingin 

meningkat dan kadar gula menurun. 

f. Pati Fermentasi, pada dasarnya merupakan pendayagunaan mikroorganisme yang 

aktif secara biologis. Kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan 

mikroorganisme yaitu suhu, udara (oksigen), kelembaban, garam, asam. Selain 

itu waktu fermentasi, fermentasi biasanya memerlukan waktu lama (Afrianty, 

2002) 

2.5 Lactobacillus bulgaricus 

Lactobacillus bulgaricus adalah jenis bakteri yang paling penting dari 

golongan bakteri asam laktat. Bakteri ini mempunyai sifat gram positif, berbentuk 

batang, berukuran medium atau panjang, tidak tumbuh pada suhu 10oC, tetapi 

tumbuh pada suhu 45oC, reduksi litmus kuat, tidak tahan garam (6,5 %), dan 

merupakan bakteri termodurik (Rahman, 2004). Menurut Buckle, dkk (1987). 

Bakteri ini lebih tahan asam dibandingkan dengan Streptococcus atau Pediococcus, 

oleh karena itu lebih banyak terdapat pada tahapan terakhir dari fermentasi tipe 
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asam laktat dan mulai berkembang bila pH yoghurt telah menurun sampai kira-kira 

4,5, serta sebagai penyebab utama terbentuknya asetaldehid pada yoghurt. 

Lactobacillus bulgaricus memiliki kemampuan yang besar dalam 

memfermentasi gula dengan hasil asam laktat lebih dari 50%, optimum tumbuh 

pada pH 5, namun bersifat toleran pada pH 3,5 – 3,8 dan tumbuh pada 43 – 46oC 

dan menghasilkan 2,0 – 4,0% asam tertitrasi (Nakazawa dan Hosono, 1992). 

Lactobacillus bulgaricus bersifat anaerobik, yaitu hidup tanpa atau dengan sedikit 

oksigen. Lactobacillus bulgaricus pada pembuatan yoghurt berperan dalam 

penurunan pH sampai sekitar 4,0 juga memberikan kontribusi terhadap flavour  

yoghurt melalui produksi asam laktat, asetaldehid, asam asetat, dan diasetil 

(Winarno, 1993). Bentuk sel L. bulgaricus bisa dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lactobacillus bulgaricus  

Sumber : https://pmgbiology.com 

2.6 Streptococcus thermophillus 

Sistematika Streptococcus thermophillus menurut Weiss (1984) dapat 

digolongkan sebagai berikut :  

Kingdom : Bacteria  

Division : Firmicutes  
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Class : Cocci  

Ordo  : Lactobacillales  

Famili  : Streptococcaceae  

Genus  : Streptococcus  

Species : Streptococcus salivarus  

Sub-species : thermophillus  

Streptococcus thermophillus adalah bakteri asam laktat dan sebagai starter 

untuk pembuatan yogurt, berbentuk bulat dan membentuk rantai. Bakteri ini 

tergolong homofermentatif yaitu bakteri yang dalam proses fermentasinya 

menghasilkan lebih dari 85% asam laktat, sedangkan suhu optimum 

pertumbuhannya 37-42⁰C, dengan pH optimum 6,5, tidak tumbuh pada 10⁰C tidak 

tahan pada konsentrasi garam (Helferich dan Westhoff, 1980). Pembentukan asam 

laktat dari laktosa digunakan sebagai sumber energi dan karbon selama 

pertumbuhan bakteri dalam proses fermentasi sehingga pH akan turun. Turunnya 

pH sangat berpengaruh terhadap kasein sebagai bagian protein yang terbanyak 

dalam air susu, yang menyebabkan kasein ini tidak stabil dan terkoagulasi 

(Helferich dan Westhoff, 1980). Bentuk koloni S. thermophilus bisa dilihat pada 

pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Streptococcus thermophilus 

Sumber : http://www.mysticalbiotech.com 


