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ABSTRACT
The objective of this research was to know effect of time and blanching method on
physical and chemical characteristics of taro flour. This research has perfect done at
physical and by chemical Laboratory of Agriculture Tecnology Departement Mulawarman
University Samarinda. Design of use by Random Complete Design (RCD) with factorial
three repeated. The first factor is blanching time ie: 0 menit (w0), 3 menit (w1), and 6 menit
(w2), and the second factor is blanching method with three level ie: method blanching (b0),
blanching with hot water (w1), and blanching steam water (w2). Analysis of data used by
perfect anlysis of variant and list significant diffrence at 5 % level. The result of this
research showed blanching time and methods has not significant diffrent on moisture, ash,
starch, white degree, rendement, protein, and color, although had significant on flavor.
Time and blanching method interaction has not significant on all parameter. The panelist
like the flour produced and the best color of taro flour with three menit blanching treatment.
Key words: time and method blanching, physical characteristics, chemical characteristics.

PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar
bagi manusia yang terus meningkat seiring
dengan peningkatan jumlah penduduk. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan
pangan dan penyediaan pangan dapat
dilakukan dengan meningkatkan budidaya
dan pemanfaatan hasil pertanian seperti
umbi-umbian. Dari beberapa umbi-umbian
yang ada di Indonesia, Talas Belitung
(Xanthosoma sagittifolium.) merupakan
salah satu umbi-umbian yang banyak
ditanam dengan biaya relatif murah namun
penggunaannya masih terbatas (Onwueme,
1978).
Sebagai produk yang mudah
mengalami kerusakan (perishable food)
talas belitung memerlukan penanganan
khusus untuk mengatasinya. Salah satu
upaya untuk mengatasi kerusakan pada
umbi talas setelah panen adalah mengolahnya menjadi tepung. Tepung selain lebih
tahan lama dapat pula dijadikan berbagai
macam produk olahan seperti dodol, bolu,
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perkedel, cookies, tart, pudding dan lainlain (Angkasa dan Nazaruddin, 1994).
Pada pengolahan umbi talas, sering
terlihat kecoklatan. Hal ini tidak
dikehendaki dalam pengolahan tepung,
sehingga perlu diupayakan pencegahan
terhadap warna pencoklatan tersebut. Salah
satu upaya untuk mencegah terjadinya
warna pencoklatan tersebut adalah dengan
perlakuan blanching. Blanching, selain
dapat mengatasi reaksi pencoklatan pada
tepung, juga dapat menghilangkan getah
pada umbi talas sehingga menghasilkan
tepung dengan mutu yang lebih baik
(Susanto dan Saneto, 1994).
Berdasarkan permasalahan seperti
diatas penulis melakukan penelitian tentang
studi waktu dan metode blanching terhadap
sifat fisiko-kimia tepung talas. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh waktu dan metode
blanching terhadap sifat fisiko-kimia
tepung talas
belitung (Xanthosoma
sagittifolium) serta mencari waktu dan
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metode yang tepat dalam menghasilkan
tepung dengan kualitas yang baik.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di
Laboratorium Pengolahan, Kimia dan
Biokimia, Jurusan Teknologi Hasil
Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Mulawarman Samarinda. Penelitian ini
berlangsung pada bulan Januari sampai
Februari, tahun 2008.
Bahan-bahan yang digunakan adalah
umbi talas, aquadest, Na2S2O5, Iodin 0,01
N, amilum 0,5 %, KI 20 %, H2SO4 10 %
dan 25 %, alkohol, asam asetat, larutan Luff
schroorl, larutan thiosulfat, amilum 1%,
kemasan plastik PE, kertas label.
Alat- alat yang digunakan adalah
oven, panci, pisau, baskom, kompor,, mesin
penggiling, pH meter dan peralatan untuk
analisa kimia dan alat tulis menulis.
Rancangan Acak Lengkap 3x3
dengan ulangan sebanyak 3 kali digunakan
dalam penelitian ini. Faktor pertama adalah
waktu blanching (W) yang terdiri dari: 0
(w0), 3 (w1), dan 6 menit (w2), sedangkan
faktor kedua adalah cara blanching (B)
yang terdiri dari: tanpa blanching (b0),
blanching dengan air panas 3 menit (b1),
dan blanching dengan uap air panas (b2).
Data yang diperoleh dianalisa menggunakan sidik ragam dan untuk perlakuan
yang menunjukkan perbedaan yang nyata,
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil
(BNT) pada taraf 5 % (Steel dan Torrie,
1989).
Prosedur kerja
Prosedur kerja yang diugunakan pada
penelitian ini disajikan pada Gambar 1.
Variabel yang diamati adalah Penetapan
Pati (Baedhowie, 1982), Penetapan Protein
(Sudarmadji, 1984), Rendemen (Sudarmaji,
1984), Kadar Air (%) (SNI 01-3751-2006),
Penetapan Kadar Abu (Sudarmadji, 1984),
Penetapan derajat putih (Baedhowie,
1982), Uji Organoleptik (Rampengan dan
Soekarto, 1985).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar Pati
Hasil sidik ragam taraf 5 %
menunjukkan bahwa perlakuan waktu (W)

dan metode blanching (B) serta interaksi
keduanya (WxB) berpengaruh tidak nyata
(P>0,05) terhadap kadar pati tepung talas
Belitung. Hal ini diduga karena waktu yang
digunakan
terlalu
rendah
sehingga
mengakibatkan pati yang terdapat pada
umbi talas belitung tidak terlalu banyak
mengalami kerusakan.
Analisa awal meliputi:
 Starch rate conttent
 Ash rate content
 Moisture rate content

Fresh Taro

Pulping

Washing

Blanching

Slicing use slicer H4
(± 0.3 x 0.3 cm)

Soaking in Natriumit Metabisulf
at concentration 2 g L-1,10’

-

Drying
at 70 oC

Gaplek

Grinding

Mashing
75 mesh

Taro Flour

Analisa akhir tepung talas
melipu ti:
 Starch rate content
 Protein rate content
 Water rate content
 Kadar abu
 Rendemen
 Derajat putih
 Sensory properties
 Colour
 Flavor
 Economic Analysis

Figure 1.Flowchart of taro flour processing

Sesuai dengan pendapat Ridal
(2003), bahwa makin tinggi suhu dalam
proses blanching maka kadar pati makin
rendah karena suhu yang terlalu tinggi akan
mengakibatkan terjadinya leacing atau
rusaknya molekul pati pada saat proses
pemanasan. Ditambahkan oleh Santoso et
al. (1997), proses pemanasan dengan suhu
tinggi dapat mengubah pati tergelatinisasi
sehingga granula pati yang rusak akan lebih
banyak. Sedangkan kadar pati terendah
dicapai perlakuan w2 yaitu 47,30% dan b2
yaitu 49,30%. Rendahnya nilai kadar pati
pada perlakuan w2 dan b2, disebabkan
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Kadar Protein
Hasil pengamatan menunjukkan
bahwa rata-rata kadar protein tepung talas
Belitung yang dihasilkan w0 yaitu 0,35 %
lebih tinggi dibandingkan w1 dan w2,
sedangkan b0 dengan kadar protein 0,34 %
lebih tinggi dibandingkan dengan b1 dan b2.
Rata-rata kadar protein yang terendah
dicapai oleh perlakuan w2 dan b1 dapat
dilihat pada Gambar 1dan 2.

0.35
0.30

kadar prot ein (%)

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
w0

w1

w2

waktu blanching (menit)
w0 = 0 menit; w1 = 3 menit; w2 = 6 menit

Figure 1.

Effect of blanching time on
average protein content of
Belitung Taro flour

Tingginya nilai kadar protein pada
perlakuan w0 dan b0, diduga karena pada
perlakuan tersebut tidak mengalami proses
blanching. Sesuai dengan pendapat Ridal
(2003), bahwa dengan adanya proses
pemanasan maka bahan pangan yang
mengandung protein akan terdenaturasi
sehingga mengakibatkan kualitas protein
menurun. Pada saat bahan di blanching
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dengan menggunakan waktu yang lebih
tinggi memberikan kadar protein yang lebih
rendah dibandingkan dengan kadar protein
pada perlakuan yang tidak di blanching
0.35
0.30
0.25
kadar protein (%)

karena bahan yang diblanching pada
metode uap air panas dengan waktu 6
menit, kadar patinya akan membentuk gel
pada permukaan bahan dan kadar pati yang
terdapat pada umbi talas belitung tersebut
mengalami penurunan, sehingga saat diberi
perlakuan selanjutnya, yaitu perendaman
dalam natrium metabisulfit kadar pati akan
mengalami pengendapan, sehingga kadar
pati bahan akan berkurang. Sesuai dengan
pendapat Winarno, dkk., (1980), bahwa
salah satu sifat dari pati adalah tidak larut
dalam air dingin, tetapi didalam air panas
pati membentuk gel. Dengan demikian
semakin lama waktu blanching maka kadar
pati yang terdapat pada umbi talas akan
semakin menurun.
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0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
b0

b1

b2

cara blanching
b0 = tanpa blanching; b1 = blanching dengan air panas; b2 = blanching dengan uap air panas

Figure 2.

Effect of blanching method on
average protein content of
Belitung Taro flour

Rendemen
Hasil sidik ragam menunjukkan
bahwa perlakuan waktu (W) dan metode
blanching (B) serta interaksi keduanya
(WxB) berpengaruh tidak nyata (P > 0,05)
terhadap rendemen tepung talas Belitung.
Hal ini disebabkan karena semakin lama
waktu blanching maka rendemen tepung
akan semakin meningkat karena karbohidrat dan protein semakin banyak
terdegradasi sehingga rendemen tepung
talas yang dihasilkan semakin tinggi.
Menurut Sugiyono (2004), bahwa waktu
blanching relatif berpengaruh terhadap
rendemen produk bahan pangan. Semakin
lama waktu blanching maka semakin tinggi
persentase rendemen tepung talas yang
dihasilkan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pengaruh tingkat gelatinisasi pati.
Meskipun berpengaruh tidak nyata (P >
0,05), rendemen tepung talas Belitung
yang terendah dicapai pada perlakuan w1
yaitu 40,66 % serta b0 yaitu 40,76 %. Hal
ini terjadi karena pada saat proses
penggilingan tepung berlangsung, mengalami penurunan kuantitas dan umbi talas
yang telah dikeringkan pada suhu 70 oC
mengalami penyerapan air dari udara
sekitar yang tinggi. Oleh karena itu,
rendemen tepung talas yang dikeringkan
cenderung berjalan lebih lambat diakibatkan telah mengalami titik jenuh
penyerapan air (Astuti, 1979).
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Kadar Air
Hasil sidik ragam menunjukkan
bahwa perlakuan waktu (W) dan metode
blanching (B) sertas interaksi keduanya (W
x B) berpengaruh tidak nyata (P > 0,05)
terhadap kadar air tepung talas Belitung.
Hal ini diduga bahwa adanya perlakuan
blanching dapat mengurangi kadar air yang
terdapat dalam bahan. Sesuai dengan
pendapat Makfoeld (1982), bahwa blanching dapat mengurangi volume bahan,
membunuh mikroorganisme, mengurangi
bau yang tidak diinginkan dan dapat
mempertahankan warna alami bahan.
Satuhu (1994), yang menyatakan bahwa
sebelum bahan diolah terlebih dahulu
dilakukan blanching dengan cara mencelupkan bahan kedalam air panas atau
dengan mengukus bahan selam 5-10 menit
pada suhu 82-100 oC. Sedangkan nilai ratarata kadar air terendah terdapat pada
perlakuan waktu blanching 6 menit (w2)
yaitu 7,04 % dan blanching dengan uap air
panas (b2) 6,95 %. Hal ini diduga karena
dipengaruhi oleh proses penggilingan.
Tepung talas yang dikeringkan pada suhu
70 oC telah mengalami penyerapan kadar
air yang tinggi, sehingga kadar air yang
dihasilkan setelah proses penggilingan
tepung akan meningkat. Menurut Departemen Perindustrian RI (1992), kadar air
maksimum untuk tepung talas 12,0 %.
Kadar Abu
Hasil sidik ragam menunjukkan
bahwa perlakuan waktu (W) dan metode
blanching (B) serta interaksi keduanya
(WxB) berpengaruh tidak nyata (P > 0,05)
terhadap kadar abu tepung talas Belitung.
Hal ini diduga karena tepung talas
mengalami proses blanching, sehingga
banyak protein yang terhidrolisis. Protein
dari gabungan pangan terhidrolisis dapat
menghasilkan logam, karbohidrat, fosfat
dan lipida. Sehingga lebih banyak protein
yang terhidrolisis maka lebih banyak logam
yang terbentuk (Lidiasari.,dkk. 2006).
Kadar abu tepung talas belitung yang di
blanching dengan waktu 6 menit lebih
besar bila dibandingkan dengan tepung
talas yang di blanching dengan waktu 3
menit. Hal ini berbanding lurus dengan
kadar protein. Makin tinggi waktu

blanching, maka makin banyak protein dan
mineral yang terdenaturasi (Astuti, 1979).
Kadar abu maksimum untuk tepung talas
adalah 1,3 % (Depertemen Perindustrian
RI, 1992).
Derajat Putih
Hasil sidik ragam menunjukkan
bahwa perlakuan waktu blanching (W)
berpengaruh tidak nyata. Hal ini diduga
karena adanya perendaman bahan dalam
Natrium Metabisulfit dapat mempengaruhi
nilai derajat putih tepung talas belitung.
Menurut Manullang (1997), natrium
metabisulfit merupakan senyawa-senyawa
inhibitor phenolase, sehingga bisulfit dapat
menghambat konversi D-glukosa ke-5
hidroksi metil furfural, dapat juga memblok
grup karbonil gula pereduksi sehingga tidak
terbentuk pencoklatan. Untuk menghindari
perubahan nilai derajat putih tepung talas
selama proses pengolahan yang harus
diperhatikan antara lain:waktu blanching,
perendaman, dan pengeringan.
Sedangkan metode blanching (B)
berpengaruh nyata diduga karena antara
perlakuan berbeda antara bahan yang di
blanching dan tanpa blanching. Selain itu
juga terjadi karena adanya reaksi maillard
yang lebih cepat pada metode tanpa
blanching dibandingkan dengan metode
yang menggunakan blanching. Reaksi
maillard terjadi pada bahan yang
mengandung gula dan protein tinggi yang
mengalami pemanasan sehingga menimbulkan warna coklat (Winarno, 1984). Dan
interaksi kedua perlakuan (W x B)
berpengaruh tidak nyata (P > 0,05) terhadap
derajat putih tepung talas Belitung.
Warna
Hasil sidik ragam menunjukkan
bahwa perlakuan waktu (W) dan metode
blanching (B) serta interaksi keduanya
(WxB) berpengaruh tidak nyata (P > 0,05)
terhadap warna tepung talas Belitung. Hal
ini diduga karena adanya perlakuan
pendahuluan yaitu blanching dapat
mengiinaktifkan enzim yang dapat menyebabkan warna coklat pada bahan, sehingga
dapat memperbaiki warna pada tepung talas
belitung. Semakin tinggi waktu blanching
yang digunakan maka semakin tinggi pula
nilai organoleptik yang diberikan oleh
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konsumen. Susanto dan Saneto (1994)
mengatakan, bahwa blanching bertujuan
untuk mempertahankan warna dan cita rasa
serta menghindarkan kerusakan oleh
mikroba. Secara visual faktor warna sangat
menentukan rasa suka konsumen terhadap
suatu bahan pangan.
Aroma
Hasil sidik ragam menunjukkan
bahwa perlakuan waktu (W) dan metode
blanching (B) berpengaruh sangat nyata (P
< 0,01). Hal ini diduga karena bahwa
dengan menggunakan pemasakan air panas
maka
memberikan
respon
atau
mempercepat inaktifasi enzim, pembentuk
aroma yang kurang bagus memungkinkan
waktu pembentukan flavor khas tepung
talas lebih baik. Sedangkan interaksi
keduanya (W x B) berpengaruh tidak nyata
(P > 0,05) terhadap aroma tepung talas
Belitung. Hal ini disebabkan pembentukan
flavor bahan pangan umumnya terjadi
akibat adanya proses pemanasan. Dengan
adanya proses pemanasan yang lebih lama
maka flavor yang terbentuk pada proses
pemanasan
tersebut
hilang
karena
komponen pembentukan flavor adalah
aromatik mudah menguap (volatile
component) (Ridal, 2003).
KESIMPULAN
Interaksi perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap studi
waktu dan metode blanching sifat fisiko
kimia tepung talas. Kombinasi perlakuan
yang terbaik adalah perlakuan blanching
dengan air panas waktu 3 menit yang
menghasilkan tepung talas Belitung dengan
kadar pati 50,58 %; protein 0,35 %;
rendemen 41,47 %; kadar abu 0,87%; kadar
air 7,43%; derajat putih 61,91%; warna
5,07 dengan skor tertinggi 6 (suka) dan
terendah dengan nilai 3 (agak tidak suka)
sedangkan pada aroma 5,19 % dengan skor
penilaian tertinggi 7 (sangat suka) dan
terendah dengan nilai 3 (agak tidak suka).
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