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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang      

Indonesia memiliki banyak tanaman umbi-umbian. Golongan umbi umbian 

ada 2 yaitu umbi umbian  golongan mayor  seperti ubi kayu dan ubi jalar. 

Kemudian umbi umbian golongan minor seperti talas, gadung, suweg, uwi, 

gembili.Golongan umbi-umbi mayor secara umum telah banyak diaplikasikan 

untuk kebutuhan industri seperti ubi kayu untuk produksi tapioka, sedangkan 

pemanfaatan golongan umbi minor belum banyak di kalangan industri sepeerti 

talas hanya untuk keripik talas. talas dengan kadar pati tinggi bisa dimanfaatkan 

sebagai bahan baku gula cair.  

Talas terdiri dari banyak jenis dan warna daging umbinya bervariasi, yaitu 

putih, kuning muda, kuning atau oranye, merah, coklat, ungu, dan lainnya. Di 

Malang, banyak dijumpai talas dengan daging umbi berwarna kuning yang 

memiliki rasa enak dan tekstur yang pulen. Pengolahan untuk memperpanjang 

umur simpan talas, talas dapat dibuat menjadi tepung. Talas memiliki potensi 

untuk dapat digunakan sebagai bahan baku tepung-tepungan karena memiliki 

kandungan pati yang tinggi, yaitu sekitar 70-80%. Rendemen yang bisa 

didapatkan pun juga cukup tinggi, yaitu mencapai 28,7% (Syarif dan Estiasih, 

2013). 

Permasalahan penelitian sebelumnya (Hartiati dan Yoga, 2014), pati talas 

yang dihasilkan mempunyai rendemen yang rendah yaitu 13% dengan warna pati 

yang  masih kuning kecoklatan. Dalam penelitian tersebut pembuatan pati ubi 

talas dilakukan dengan perbandingan air dan ubi talas 1 : 1. Menurut Jayanuddin 
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et al. (2014), banyaknya pelarut air  mempengaruhi  luas  kontak padatan  dengan  

pelarut air  sehingga distribusi pelarut air ke padatan akan semakin  besar.  

Meratanya distribusi pelarut ke  padatan akan memperbesar rendemen yang 

dihasilkan. Beberapa penelitian tentang natrium metabisulft adalah  (Husniati dan 

Adi, 2010) menggunakan  bahan pemutih natrium metabisulfit dengan perlakuan 

0%, 0,1%,0,2%, 0,5%, 1,0%  dengan perlakuan terbaik 0,2% untuk tepung 

tapioka, sedangkan penelitian lainnya Rahman (2007) menggunakan bahan 

pemutih natrium metabisulfit dengan perlakuan 0%, 0,075%, 0,150%, 0,225 \%, 

0,3% dengan perlakuan terbaik 0,3% g untuk 1 kg pati biji alpukat. 

Dari penelitian-penelitian tersebut maka akan dilakukan pembuatan pati ubi 

talas dengan perbandingan air dan ubi talas 2 : 1 hingga 4 : 1 dengan bahan 

pemutih menggunakan natrium metabisulfit 0,2 % natrium metabisulfit  0,3 % dan 

tanpa bahan natrium metabisulfit sebagai kontrol. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pengaruh perbandingan air dan hancuran ubi talas serta 

konsentrasi natrium metabisulfit terhadap karakteristik mutu pati ubi talas? 

2) Pada perbandinganair dan hancuran ubi talas serta konsentrasi natrium 

metabisulfit manakah didapatkan karakteristik mutu pati ubi talas yang 

terbaik? 

  

1.3 Hipotesis 

1) Pada perbandingan air dan hancuran ubi talas serta konsentrasi natrium 

metabisulfit tertentu berpengaruh terhadap karakteristik mutupati ubi talas 
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2) Pada perlakuan perbandinganair dan hancuran ubi talas serta konsentrasi 

natrium metabisulfit tertentu didapat karakteristik mutu pati ubi talas terbaik  

 

1.4 Tujuan Penelitan 

1) Mengetahui pengaruh perbandinganair dan hancuran ubi talas dan 

konsentrasi natrium metabisulfit terhadap karakteristik mutu pati ubi talas.  

2) Mengetahui karakteristik mutu pati ubi talas terbaik yang dibuat dari 

perlakuan perbandingan air dan hancuran ubi talas dan konsentrasi natrium 

metabisulfit. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi dan informasi ilmiah 

mengenai pengaruh pembanding air dan hancuran ubi talas dan konsentrasi 

natrium metabisulfit terhadap karakteristik mutu  pati ubi talas. 

 


