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ABSTRAK 

 

 Polisakarida Larut Air (PLA) sering disebut sebagai serat pangan larut air yang 

bersifat hidrokoloid.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik, kimia dan 

fungsional polisakarida larut air umbi talas.  Ekstraksi PLA dilakukan dengan 3 cara yaitu 

ekstraksi dengan air (aqueos), ekstraksi dengan cara fermentasi menggunakan ragi tempe dan 

ekstraksi dengan enzim papain.  PLA yang dihasilkan di uji karakteristik kimia dan fungsional 

meliputi rendemen, kadar air, kadar serat kasar, kadar pati, kadar glukosa, gula pereduksi, 

total gula, daya larut, viskositas (cP), dextrose equivalen, dan derajat polimerisasi.  

Hasil penelitian menunjukan ekstraksi PLA dengan ragi tempe menghasilkan PLA 

dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan ekstraksi dengan air dan ekstraksi 

dengan enzim papain, yang dapat dilihat dari kadar pati yang lebih rendah serta daya larut 

yang lebih tinggi dibandingkan kedua metode ekstraksi lainnya. PLA yang dihasilkan dengan 

fermentasi dengan penambahan ragi tempe memiliki karakteristik sebagai berikut: rendemen 

12,3533%, kadar air 2,8633%, kadar protein 3,3033%, kadar gula reduksi 0,0837%, kadar 

glukosa 0,0541%, total gula 1,7711%, daya larut 82,5200, Viscositas (cP) 0,9667, dextrose 

equivalen 4,7374 dan derajat polimerisasi 21,1578 

 

Kata Kunci: Polisakarida larut air (PLA), Talas kimpul, ekstraksi 

 

 

ABSTRACT 

 

Water Soluble Polysaccharide (PLA) is often referred to as a water-soluble food fiber 

that is hydrocolloid. This research aims to determine the physical, chemical and functional 

characteristics of taro water soluble polysaccharide The extraction of PLA are conducting by 

3 ways: extraction with water (aqueos) extraction by fermentation using tempe yeast and 

extraction with papain enzyme. The resulting PLA in the chemical and functional 

characteristics test includes rendement, moisture content, coarse fiber content, starch content, 

glucose level, reducing sugar, total sugar, solubility, viscosity (cP), dextrose equivalent, and 

polymerization degree. 

The results of the research showed that PLA extraction with tempe yeast produced 

PLA with a higher purity level than extraction with water and extraction with papain enzyme, 

which can be seen from lower starch content and higher solubility than the other two 

extraction methods. PLA produced by fermentation with tempe yeast addition has the 

following characteristics: rendemen 12,3533%, water content 2,8633%, protein content 

3,3033%, sugar content reduction 0,0837%, glucose level 0,0541%, total Sugar 1,7711%, 

solubility 82,5200, Viscosity (cP) 0,9667, dextrose equivalent 4,7374 and degree of 

polymerization 21,1578 
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PENDAHULUAN 

 

Talas kimpul  (Xanthosoma 

sagittifolium) merupakan tanaman pagan 

sumber karbohidrat yang prospektif untuk 

dikembangkan.  Talas kimpul mempunyai 

keunggulan dapat tumbuh dengan baik 

dibawah tegakan, tetapi sampai saat ini 

pemanfaatannya masih sangat terbatas. 

Umbi tanaman kimpul mengandung lendir 

yang kental, dan lendir umbi talas kimpul 

merupakan polisakarida larut air (PLA) 

yang bersifat hidrokoloid (Herlina, 2006).  

Lendir dalam tanaman umbi-umbian 

biasanya berasosiasi dengan protein 

(Myoda et al, 2006).  Umbi talas kimpul 

mengandung bahan aktif polisakarida yang 

berupa serat pangan.   

Kandungan glikoprotein atau 

polisakarida protein pada talas kimpul yang 

sulit dipisahkan, maka dalam penelitian ini 

dilakukan beberapa metode ekstraksi untuk 

memisahkan ikatan komplek  glikoprotein  

agar diperoleh ekstrak PLA yang lebih 

murni, ekstraksi yang digunakan meliputi 

ekstraksi menggunakan air, ekstraksi 

menggunakan papain sebagai enzim 

protease untuk mendegradasi protein yang 

terikat dengan polisakarida dan ekstraksi 

secara fermentative dengan ragi tempe yang 

mempunyai aktifitas milolitik dan 

proteolitik (Estiasih, 2012).  

Polisakarida larut air (PLA) 

merupakan prebiotik yang berfungsi untuk 

kesehatan pencernaan. PLA berfungsi untuk 

melancarkan proses pencernaan di dalam 

tubuh dan meningkatkan kesehatan usus 

sehingga membantu penyerapan kadar gula 

darah secara optimal (Lingga, 2010). 

Polisakarida yang larut dalam air akan 

membentuk larutan koloid    (Tsukui et 

al,1999).  Serat pangan merupakan bagian 

makanan yang tahan terhadap pencernaan 

dan absorpsi dinding usus halus, yang 

kemudian difermentasi di dalam usus besar, 

maka serat dapat juga berfungsi sebagai 

prebiotik bagi mikroflora usus serta dapat 

menurunkan kadar kolesterol dan glukosa 

darah (Hernawati, et al., 2013). 

Untuk mendapatkan PLA talas 

kimpul yang murni perlu dilakukan 

ekstraksi, namun bagai mana perbedaan 

proses ektrasksi terhadap karakteristik 

fisiko-kimia dan fungsional polisakarida 

larut air umbi talas kimpul masih belum 

diketahui, sehingga tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah ekstraksi dan 

karakterisasi polisakarida larut air umbi 

talas kimpul dengan metode yang berbeda. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Maret hingga Juli 2016 di Laboratorium 

Teknologi dan Pengolahan Hasil STPP 

Malang, dan Laboratorium Kimia Pangan 

Balitkabi Malang 

 

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi bahan baku dan 

bahan kimia.  Bahan baku yang digunakan 

dalam pembuatan polisakarida larut air 

umbi talas kimpul adalah umbi segar talas 

kimpul (Xanthosama sagittifolium) Umbi 

talas kimpul ini berumur 5-6 bulan yang 

diperoleh dari Kec. Singosari Kab. Malang, 

Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam 

penelitian adalah Larutan NaCl 0,9%, 

larutan buffer sitrat pH 4,5,  akuades, D-

glukosa, etanol 96%, etanol 70%, etanol 

80%, akuades, HCl 25%, NaOH 45%, fenol 

5%, H2SO4  pekat, reagensia Nelson, reagen 

Arsenomolibdat, DNS (3,5-dinitrolisilat), 

enzim papain, ragi tempe.  

Peralatan yang digunakan untuk 

pembuatan Ekstrak kasar polisakarida larut 

air umbi talas kimpul yaitu : ember, pisau, 

baskom, blender (mesin giling), kain saring, 

telenan, loyang, plastik kajang, oven 

pengeringan, ayakan 100 mesh, pipet, 

neraca analitik, vortex (Lab Dancer V,01-

717079), sentrifuse merk hettich EBA 8, 

spectrophotometer UV-Vis (Genesys 20, 

3SGH318015, USA), incubator, oven 

blower (Status, ME/68/HYD, England), 

desikator, neraca analitik, soxhlet, kjeldahl, 
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stirrer, kuvet, vortex, kertas saring, 

autoclave, pH meter Alat-alat gelas  seperti 

erlenmenyer, beaker glass, pipet volume, 

pipet tetes, gelas ukur, tabung reaksi, labu 

ukur, spatula,  cawan petri, tabung 

sentrifuse, porselin. 

 

Metode Penelitian 

Ekstraksi PLA 

Ekstraksi polisakarida larut air 

(PLA) dilakukan dengan tiga cara berbeda, 

yaitu dengan air, air ditambah papain, dan 

air ditambah inokulum ragi tempe 

(Harijono et al., 2009).  Preparasi sampai 

penghancuran bahan dilakukan dengan cara 

yang sama.  Umbi talas kimpul dicuci 

kemudian dikupas dan dipotong kecil-kecil 

dengan ketebalan + 5-6 mm.  umbi talas 

kimpul diblansing dengan uap air panas, 

kemudin di hancurkan dengan blender 

dengan penambahan akuades hingga 

menjadi bubur.  Selanjutnya bubur umbi 

talas kimpul disaring dengan kain kasa dan 

filtratnya diambil untuk percobaan.  Filtrat 

ditambah papain dan diinkubasi untuk 

perlakuan ekstraksimenggunakan papain, 

sedangkan ekstraksi mengunakan ragi 

tempe adalah filtrate di beri ragi tempe  dan 

diinkubasi, inkubasi dilakukan pada suhu 

ruang selama 12 jam dan disentrifugasi.  

Filtrat tanpa perlakuan adalah perlakuan 

ekstraksi dengan air, setelah itu dilakukan 

presipitasi dengan etanol teknis 75% utnuk 

menghilangkan gula terlarut dan protein  

selanjutnya dipresipitasi dengan etanol 

teknis 96% untuk pengumpalan PLA, 

gumpalan PLA basah dipisahkan dan 

dikeringkan, selanjutnya digiling untuk 

memperoleh ekstrak PLA bubuk kering.  

Pembuatan polisakarida larut air 

(PLA) umbi talas kimpul menggunakan 

Rancangana Acak Lengkap (RAL) Non 

Faktorial dengan 3 kali ulangan dan 3 

perlakuan yaitu perlakuan ekstraksi dengan 

air, papain dan ragi tempe.  

 Data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan uji statistik one way 

anova  jika terdapat perbedaan, dilanjutkan 

dengan menggunakan uji DMRT (Duncan 

Multiple Range Test) dengan Program 

SPSS 20 untuk melihat perbedaan nyata 

antar perlakuan 

 

 

Metode analisis Karakteristik PLA 

Bubuk PLA kering yang diperoleh 

kemudian dilakukan analisis meliputi: 

rendemen, kadar air (Metode Oven, 

Sudarmaji et al, 1996), kadar serat kasar 

(Sudarmaji, et al., 1996), total gula (Metode 

Fenol-sulfat, Dubois,et al., 1956), Kadar 

glukosa (Sudarmaji, 1989), Analisa gula 

reduksi (Metode DNS, Apriyantono et al., 

1989), kadar pati (Apriyantono et al., 

1989), Viskositas (Sukardjo,2002), daya 

larut (SNI-06-1451-1989), Dextrose 

equivalent (Dokic,et al., 2004), Derajat 

polimerisasi (Wurzburg, 1986)  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Kimia dan Fisika Ekstrak 

Polisakarida Larut Air Umbi Talas 

Kimpul  (Xanthosoma  Sagittifolium)  

Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa jenis metode ekstraksi 

terhadap PLA umbi talas kimpul 

memberikan pengaruh terhadap rendemen, 

kadar air, kadar serat kasar, kadar pati, 

kadar glukosa, gula reduksi, total gula, daya 

larut, viskositas, dextrose equivalent, dan 

derajat polimerisasi seperti pada Tabel 1 

berikut ini: 

 

Tabel 1.  Karakteristik kimia dan fisika ekstrak polisakarida larut air (PLA) umbi talas 

kimpul 

 
Parameter yang Diamati Jenis Metode Ekstraksi PLA Umbi Talas Kimpul 

Ekstraksi dengan air 

(E1) 

Ekstraksi dengan Papain 

(E2) 

Ekstraksi dengan 

Ragi Tempe (E3) 

Rendemen (%) 13.5333+ 0,3564b 13.8233+0,1556b 12.3533+0,3419a 

Kadar Air (%) 3.7100+0,0100c 2.4800+0,0200a 2.8633+0,1484b 



Karakteristik Ekstrak Kasar Polisakarida............... (Yastutik, Herla Rusmarilin dan Jamaran Kaban) Hal 255-263 

258 | Jurnal Agriekstensia Vol. 16 No. 1 Juli 2017 

Kadar Serat Kasar (%) 0,4800+0,0100c 0,4400+0,0173b 0,3300+0,0100a 

Kadar Pati (%) 0,1379+0,0014b 0,1353+0,0004b 0,1309+0, 0019a 

     Gula reduksi (%) 0,0804+0,0007a 0,08243+0,0185ab 0,0837+0,00169b 

     Kadar Glukosa (%) 0,0529+0,0022a 0,0537+0,0014a 0,0541+0,0008a 

     Total gula (%) 1,7980+0,2878a 1,7846+0,0606a 1,7711+0,831a 

Daya Larut (%) 76,8400+0,5434a 80,6800+0,1777b 82,5200+0,0435c 

Viskositas (cP) 1,0267+0,0416b 0,9700+0,0100a 0,9667+0,0057a 

Dextrose Equivalen 4,5483+10,6881a 4,6227+0,1602a 4,7374+0,2797a 

Derajat Polimerasi 22,3495+3,6089a 21,6494+0,7424a 21,1578+1,2521a 

Keterangan :  1.   Data terdiri dari 3 ulangan + standar deviasi 

2. Nilai yang disertai dengan notasi berbeda menunjukan berbeda nyata pada 

uji lanjut DMRT (α=0,05) 

 

Rendemen 

Hasil analisis sidik ragam (p<0,05) 

rendemen PLA umbi talas kimpul ekstraksi 

dengan ragi tempe (12,6833%) berbeda 

nyata dengan rendemen PLA umbi talas 

kimpul yang diekstraksi dengan air dan 

papain, sedangkan rendemen PLA yang 

diekstrak dengan air (13,5333%) tidak 

berbeda nyata dengan PLA yang diekstrak 

dengan papain (13,8233%) dengan 

signifikan level 0,226. 

Perbedaan  rendemen PLA dari 

berbagai metode ekstraksi kemungkinan 

dipengaruhi oleh perbedaan kadar air yang 

terdapat pada PLA.  PLA ekstraksi ragi 

tempe yang dihasilkan relatif lebih rendah 

diduga karena adanya aktifitas kapang yang 

menggunakan pati sebagai sumber energi 

untuk pertumbuhannya.  Penggunaan 

sebagian pati oleh kapang saat proses 

ekstraksi melalui fermentasi yang ada pada 

filtrat/pati, sehingga kandungan pati 

menjadi berkurang dan berpengaruh pada 

hasil akhir (rendemen) PLA yang 

dihasilkan. 

PLA ekstraksi papain diperoleh 

rendemen yang relatif lebih tinggi hal ini 

dimungkinkan karena pada saat proses 

ekstraksi menggunakan enzim papain hanya 

dapat menghidrolisis protein dan tidak 

terjadi proses hidrolisis pada pati seperti 

halnya pada ekstraksi menggunakan ragi 

tempe, sehingga menyebabkan kandungan 

pati yang diekstrak dengan papain masih 

relatif tinggi dan mempengaruhi jumlah 

rendemen yang dihasilkan. 

 

Kadar air 

Kadar air merupakan parameter 

yang paling penting di dalam analisis suatu 

bahan pangan, dari hasil analisis sidik 

ragam (p<0,05) kadar air PLA talas kimpul 

ekstraksi papain sebesar (2,48%) berbeda 

nyata dengan PLA talas kimpul ekstraksi 

ragi tempe (2,86%) dan berbeda nyata 

dengan PLA talas kimpul ekstraksi dengan 

air (3,71%).   

Hasil penelitian kadar air PLA talas 

kimpul dari berbagai ekstraksi menunjukan 

bahwa kadar air PLA dengan ekstraksi 

papain memiliki kadar air paling rendah 

yaitu sebesar 2,48%, kemudian kadar air 

PLA talas kimpul ekstraksi ragi tempe 

sebesar 2,86% dan PLA talas kimpul 

dengan ekstraksi air sebesar 3,71%.  

Kandungan air pada PLA ekstraksi dengan 

papain dan ragi tempe diperoleh kadar air 

yang lebih rendah dibandingkan dengan 

kadar air PLA yang diekstraksi dengan air, 

hal ini dikarenakan banyaknya molekul 

bebas yang terlepas pada saat reaksi kimia 

berlangsung selama ekstraksi, seperti reaksi 

fermentasi yang terjadi pada ekstraksi 

menggunakan ragi tempe.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kusnandar (2010) yang 

menyatakan bahwa setiap reaksi pemecahan 

ikatan suatu monomer dengan monomer 

yang lain akan membebaskan suatu molekul 

air sehingga air akan menjadi bebas dan 

terlepas. 

 

Kadar serat kasar 

Serat kasar mengandung selulosa, 

lignin, hemiselulosa, pectin dan zat lain 

yang tidak dapat dicerna oleh pencernaan 

manusia dan binatang (Apriyantono, et, al., 

1989). Hasil penelitian kandungan serat 

PLA talas kimpul dari berbagai ekstraksi 
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menunjukkan bahwa PLA talas kimpul 

dengan ekstraksi ragi tempe memiliki kadar 

serat yang paling rendah sebesar 0,33% dari 

pada PLA ekstraksi air dan papain.  Hasil 

Analisa serat kasar PLA talas kimpul dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1.  Perbandingan Kadar Serat 

Kasar PLA dari Berbagai 

Metode Ekstraksi 

 

Berdasarkan hasil analisa, ekstrak 

PLA talas kimpul dengan ekstraksi ragi 

tempe memiliki kadar serat paling rendah 

hal ini dikarenakan serat dapat dihidrolisis 

oleh enzim yang dihasilkan ragi tempe pada 

saat proses fermentasi.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Chiang, et al.,(2010)  

yang menyatakan fermentasi dengan 

menggunakan kapang Rhizopus oligosporus 

pada bungkil rapeseed  menurunkan kadar 

serat kasar sebesar 25,5%. 

 

Kadar   Pati  PLA talas kimpul 

Pengujian kadar pati pada PLA talas 

kimpul untuk mengetahui seberapa besar 

pati yang terkandung pada PLA talas 

kimpul.  Dari hasil penelitian yang 

dilakukan  kadar pati yang terkandung pada 

PLA talas kimpul dari berbagai metode 

ekstraksi masih mengandung pati rata-rata 

cukup tinggi. 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa 

metode ekstraksi berpengaruh terhadap 

kadar pati pada PLA talas kimpul.  Kadar 

pati PLA talas kimpul yang di ekstrak 

dengan ragi tempe berbeda nyata dengan 

PLA talas kimpul yang diekstrak dengan 

papain dan PLA talas kimpul yang 

diekstrak dengan air.  PLA talas kimpul 

yang di ekstrak dengan air memiliki kadar 

pati sebesar 0,1379%, PLA talas kimpul 

yang di ekstrak dengan papain memiliki 

kadar pati sebesar 0,1353%, sedangkan 

PLA talas kimpul yang diekstrak dengan 

ragi tempe memiliki kadar pati sebesar 

0,1309% . 

Tingginya kadar pati yang 

terkadung pada PLA talas kimpul yang 

dihasilkan dikarenakan tidak dilakukannya 

pencucian pada PLA setelah digumpalkan.  

Dari hasil penelitian pati yang terkandung 

dalam PLA talas kimpul yang paling rendah 

yaitu proses ekstraksi menggunakan ragi 

tempe, hal ini dikarenakan ragi tempe akan 

memecah karbohidrat pada pati umbi talas 

kimpul, hal ini sesuai dengan pendapat 

Angula-Bejarano et al., (2008) yang 

menyatakan bahwa ragi tempe dapat 

menghidrolisis pati.  Dalam  

pertumbuhannya ragi tempe menggunakan 

pati yang terdapat dalam PLA pada saat 

ekstraksi, sehingga dapat menyebabkan 

penurunan jumlah kandungan pati pada 

PLA talas kimpul yang dihasilkan. 

 

 

Kadar glukosa  

 Dari hasil analisis sidik ragam dapat 

dilihat bahwa metode ekstraksi tidak 

berpengaruh nyata terhadap kadar glukosa 

PLA talas kimpul dengan (P<0,05).  Kadar 

glukosa PLA talas kimpul ekstraksi dengan 

air, ekstraksi dengan papain dan ekstraksi 

dengan ragi tempe diperoleh hasil tidak 

berbeda nyata. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, kadar glukosa yang terkandung 

dalam PLA talas kimpul ekstraksi ragi 

tempe sebesar 0,0541% sedangkan PLA 

talas kimpul yang diekstraksi dengan 

papain sebesar 0,0537% dan PLA ekstraksi 

dengan air sebesar 0,0529%%. Adanya 

penggunaan laru tempe pada proses 

ekstraksi PLA talas kimpul menyebabkan 

komponen-komponen sederhana seperti 

glukosa menjadi bebas karena adanya 

proses fermentasi. Hilman (2012) 

melaporkan bahwa kadar glukosa tertinggi  

pada PLA bengkuang dengan beberapa 

metode ektraksi terdapat pada PLA talas 

kimpul yang diekstraksi dengan laru tempe 

dibandingkan dengan ragi roti dan air.  

 

Gula reduksi 
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 Gula reduksi merupakan golongan 

gula yang mempunyai kemampuan untuk 

mereduksi.  Yang termasuk ke dalam gula 

reduksi pada bahan pangan adalah semua 

monosakarida (glukosa, fruktosa dan 

galaktosa) dan disakarida (laktosa dan 

maltose) kecuali sukrosa dan polisakarida, 

umunya gula reduksi yang dihasilkan 

berkaitan erat dengan aktivitas enzim, yaitu 

semakin tinggi aktivitas enzim maka 

semakin tinggi pula gula reduksi yang 

dihasilkan. 

Dari analisis sidik ragam (p<0,05) 

Tabel 1. dapat dilihat bahwa metode 

ekstraksi PLA talas kimpul berpengaruh 

terhadap kadar gula reduksi PLA talas 

kimpul.  Kadar gula reduksi PLA talas 

kimpul ekstraksi air (0,0804) tidak berbeda 

nyata dengan kadar gula reduksi PLA talas 

kimpul ekstraksi dengan papain (0,0824), 

dan berbeda nyata dengan PLA talas 

kimpul ekstraksi ragi tempe yaitu sebesar 

0,0837% 

 Kadar  gula reduksi terendah 

terdapat pada perlakuan menggunakan air 

yaitu sebesar 0,0804%  dan gula reduksi 

yang diekstraksi dengan papain sebesar 

0,0824 %, hal ini dikarenakan papain hanya 

mengandung enzim protease yang hanya 

dapat menghidrolisis protein, dalam hal ini 

papain hanya dapat memisahkan protein 

yang terikat dengan PLA, sedangkan PLA 

yang di ekstrak dengan air juga lebih 

rendah kandungan glukosanya karena air 

tidak menghasilkan enzim hidrolisis 

sehingga tidak ada yang mengubah pati 

menjadi glukosa.  

Kadar gula reduksi tertinggi 

terdapat pada perlakuan menggunakan ragi 

tempe yaitu sebesar 0,0837  adanya 

penggunaan ragi tempe pada proses 

ekstraksi PLA talas kimpul sehingga terjadi 

fermentasi  yang menyebabkan komponen-

komponen sederhana seperti glukosa 

menjadi bebas. Gula reduksi yang dalam 

hal ini dikarenakan adanya penggunaan ragi 

tempe pada proses ekstraksi PLA talas 

kimpul sehingga terjadi fermentasi  yang 

menyebabkan komponen-komponen 

sederhana seperti glukosa menjadi bebas. 

Gula reduksi yang terbentuk ini akibat 

adanya proses fermentasi oleh kapang 

Rhizopuz oligosporus yang terdapat dalam 

ragi tempe. Ragi tempe akan mesintesa 

enzim-enzim yang mampu memecah 

komponen karbohidrat pada pati menjadi 

gula-gula sederhana termasuk gula reduksi. 

Hal ini sependapat dengan Estiasih, et al., 

(2012)  dan  Mortensen, et al., (2009) yang 

menyatakan bahwa pada proses fermentasi 

PLA dihasilkan enzim yang mampu 

menghidrolisis PLA sehingga terjadi 

peningkatan kadar gula bebas.  Hilman 

(2012) menyatakan  kadar glukosa tertinggi 

pada PLA bengkuang dengan beberapa 

metode ekstraksi terdapat pada PLA 

bengkuang yang diekstraksi dengan ragi 

tempe dibandingkan dengan ragi roti dan 

air.  Ragi tempe mampu memecah 

komponen pati talas kimpul menjadi lebih 

sederhana karena adanya sintesa enzim 

protease dan amylase.  

 

 

 

Total gula 

Penentuan total gula adalah untuk 

mengetahui berapa banyak kadar gula 

reduksi dan non pereduksi yang merupakan 

hasil hidrolisis pati di dalam bahan.  Total 

gula PLA talas kimpul ekstraksi dengan 

ragi tempe tidak berbeda nyata dengan total 

gula PLA talas kimpul ekstraksi dengan 

papain dan PLA talas kimpul ekstraksi 

dengan air dengan nilai sig. 0,862 

 

 
Gambar 2.  Perbandingan total gula PLA 

dari Berbagai Metode Ekstraksi 

 

Kandungan total gula terebut 

relative cukup besar karena adanya aktivitas 

enzim pada proses fermentasi dari kapang 

Rhizopus oligosporus yang mampu 

memecah karbohidrat pada pati umbi talas 

kimpul menjadi komponen yang lebih 
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sederhana. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Tensiska, (2008) yang menyatakan bahwa 

proses hidrolisis pada PLA akan 

menghasilkan bermacam-macam 

monosakarida antara lain rhamonosa, 

fruktos (metil pentosa), arabinosa, D-

glukosa, D-mannosa, D-galaktosa, asam D-

galakturonat, atau asam D-glukonarat.  

 

Daya larut 

Metode ekstraksi PLA talas kimpul 

berpengaruh terhadap daya larut PLA talas 

kimpul.  Daya larut PLA talas kimpul 

ekstraksi air berbeda nyata dengan daya 

larut PLA talas kimpul ekstraksi papain dan 

berbeda nyata dengan daya larut PLA talas 

kimpul ekstraksi ragi tempe.   

Daya larut PLA talas kimpul yang 

diekstraksi dengan ragi tempe yaitu sebesar 

82,52.  Daya larut PLA talas kimpul yang 

diekstraksi dengan papain sebesar 80,68 

dan 76,84 untuk PLA talas kimpul yang 

diekstraksi air, dalam hal ini nilai daya larut 

tersebut relatif cukup tinggi. Berdasarkan 

hasil Hilman (2012) bahwa daya larut PLA 

bengkuang yang tertinggi adalah yang 

diekstraksi dengan laru tempe dibandingkan 

PLA bengkuang yang diekstraksi dengan 

air dan ragi roti.  Hal tersebut dikarenakan 

ektraksi PLA talas kimpul yang diperoleh 

melalui fermentasi dengan laru tempe dapat 

melarutkan senyawa-senyawa organik, 

sehingga daya larut menjadi semakin tinggi 

dengan berkurangnya partikel pada PLA 

talas kimpul. Hal ini didukung juga oleh 

Sukardjo (2002) yang menyatakan bahwa 

dua jenis campuran yang bersifat heterogen 

dapat dipisah secara mekanis, sehingga 

peran air sebagai pelarut dapat 

dimaksimalkan dengan adanya proses 

fermentasi dari ekstraksi umbi talas kimpul  

 

Viskositas 

Viskositas PLA talas kimpul diukur 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

kekentalan ekstrak PLA talas kimpul.   

Viskositas PLA talas kimpul ektraksi ragi 

tempe tidak berbeda nyata dengan 

viskositas PLA talas kimpul ekstraksi 

papain dengan sig. 0,875 tetapi berbeda 

nyata dengan viskositas PLA talas kimpul 

ekstraksi air.  Hasil pengukuran viskositas 

talas kimpul dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3.   Perbandingan viskositas (cP) 

ekstrak PLA dari berbagai 

metode ekstraksi 

 

Gambar 3. menunjukan viskositas 

terendah pada PLA dengan ekstraksi ragi 

tempe yaitu sebesar (0,96) tidak berbeda 

nyata dengan viskositas PLA yang 

diekstrak dengan papain (0,97) dan berbeda 

nyata dengan PLA yang diekstrak dengan 

air sebesar (1,02).   

Papain merupakan enzim proteolitik 

yang memiliki kapasitas hidrolisa yang 

tinggi. Menurunnya viskositas PLA talas 

kimpul dengan ektraksi papain karena 

papain mengandung enzim protease yang 

bersifat memecah protein menjadi peptide-

peptida.   

Viskositas PLA talas kimpul yang di 

ekstraksi dengan ragi tempe yaitu sebesar 

0,96 cP, ini diduga dikarenakan dalam 

proses ekstraksi dengan menggunakan ragi 

tempe dapat memecah dengan sempurna 

makromolekul pati yang terdapat dalam 

PLA sehingga menghasilkan sedikit 

partikel yang saling bertumbuk.   

PLA talas kimpul yang diektraksi 

dengan air viskositasnya lebih tinggi karena 

metode ekstraksi dengan air tidak dapat 

melepaskan ikatan-ikatan protein yang 

terikat kuat bersama polisakarida pada saat 

proses ekstraksi serta tidak terjadi proses 

hidrolisis.   

 

Dextrose equivalent  

Dextose equivalent (DE) adalah 

istilah untuk menyatakan jumlah gula 

reduksi (Kusnandar, 2010). Dextrose 

equivalen PLA talas kimpul ekstraksi air 

tidak berbeda nyata dengan Dextrose 
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equivalen PLA talas kimpul ekstraksi 

papain dan PLA talas kimpul ektraksi ragi 

tempe.  Dextose equivalent dari PLA talas 

kimpul yang diekstraksi dengan ragi tempe 

4,7374 dan PLA yang diekstrak dengan 

papain sebesar 4,6227 sedangkan PLA talas 

kimpul yang diekstrak dengan air sebesar 

4,5483.   

 

Derajat Polimerasi 

Derajat polimerasi (DP) merupkan 

jumlah unit monomer yang terikat pada 

struktur karbohidrat. Derajat polimerisasi 

PLA talas kimpul ekstraksi air tidak 

berbeda nyata dengan derajat polimerisasi 

PLA ekstraksi papain dan PLA talas kimpul 

ekstraksi ragi tempe.  Derajat polimerasi 

PLA talas kimpul yang diekstrak dengan air 

yaitu sebesar 22,3495 dan PLA yang 

diekstrak dengan papain sebesar 21,6494 

sedangkan PLA talas kimpul yang 

diekstraksi dengan ragi tempe sebesar 

21,1578 hal ini sesuai dengan pernyataan 

Wada et, al., (2005) yang menyatakan 

bahwa rata-rata DP dari inulin lebih besar 

dari 16.  PLA talas kimpul terdiri dari 

inullin yang penyusunnya terdiri dari 

glukosa dan fruktosa.   

 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

ekstraksi PLA umbi talas kimpul dengan 

tingkat kemurnian terbaik yaitu PLA umbi 

talas kimpul dengan perlakuan fermentasi 

dengan penambahan ragi tempe dengan 

diperoleh hasil rendemen 12,3522%, Kadar 

serat 0,3300%, kadar pati 0,1309% dengan 

gula reduksi 0,0837%, kadar 

glukosa0,0541% dan total gula1,771%, 

daya larut 82,5200%, Viskositas 0,9667cP, 

Dextrose Equivalen 4,7374 dan dearajat 

polimerasi 21,1578 sehingga PLA talas 

kimpul dapat dijadikan pangan alternative 

bagi penderita diabetes mellitus dan sebagai 

pangan fungsional yang baik. 
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