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ABSTRACT
This study aimed to observe the effect of the concentration of modified taka starch (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze)
as well as the size of natural taka tubers and red ginger starch on the characteristics of the produced herbal biscuits. The
taka starch was modified by using ginger oil components. Meanwhile, the size of natural taka tubers and red ginger
starch granules was compared by using a scanning electron microscope. The study was classified into three stages,
namely the taka starch manufacture, the taka starch modification, and the biscuit production. The results showed that the
modified taka starch had a larger granule than the natural starch, with the size reached 36.9 µm and 34.4 μm,
respectively. Meanwhile, the water, ash, fat, protein, and carbohydrate contents, as well as the calories reached 4.56%,
2.40%, 9.11%, 8.71%, 75.27 %, and 417.99 cal, respectively. In general, all parameters met the Indonesian National
Standard for biscuits.
Keywords: Biscuits, characteristics of starch granule, taka tuber

ABSTRAK
Penelitian ini ingin melihat pengaruh modifikasi pati taka (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze) dengan
menggunakan komponen minyak jahe dan membandingkan ukuran granul pati umbi taka alami dan minyak jahe merah
dengan menggunakan metode SEM (Scanning Electron Microscope), kemudian dijadikan produk pembuatan biskuit
herbal. Metode penelitian diawali dengan pembuatan pati taka dan modifikasi pati taka kemudian dijadikan produk
pangan. Pengujian karakterisasi pati taka dan pati taka termodifikasi dengan pengujan SEM menunjukkan, pati yang
sudah dimodifikasi memiliki bentuk granul lebih besar 36,9 µm dari pati taka alami 34,4 µm. Hasil modifikasi pati umbi
taka menghasilkan produk inovasi pangan berupa biskuit herbal, dengan hasil karakteristik meliputi kadar air 4,56%,
kadar abu 2,40%, kadar lemak 9,11%, kadar protein 8,71%, kadar karbohidrat 75,27% dan kalori 417,99 kal. Secara
umum, semua parameter sudah sesuai dengan SNI biskuit.
Kata kunci: Biskuit, karakteristik granul pati, umbi taka
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara tropis yang memiliki keunggulan dalam keragaman sumber pati. Salah
satu sumber pati yang berpotensi yaitu pati dari umbi. Penggunaan pati dari umbi secara alami masih memiliki
beberapa keterbatasan untuk dapat diaplikasikan secara langsung pada produk, baik pangan maupun non
pangan. Pati merupakan homo polimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. Pati terdiri dari butiran-butiran kecil
yang disebut granula. Untuk memperluas sifat fungsional pati taka, maka perlu dilakukan modifikasi pati.
Pati termodifikasi adalah pati yang gugus hidroksilnya telah diubah lewat suatu reaksi kimia
(esterifikasi, sterifikasi atau oksidasi) atau dengan menggangu struktur asalnya. .Sedangkan pati diberi
perlakuan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan sifat yang

lebih baik untuk memperbaiki sifat

sebelumnya.
Jahe merupakan umbi yang banyak tumbuh di Indonesia. Selama ini jahe digunakan sebagai obatobatan tradisional. Jahe mengandung gingerol yaitu merupakan senyawa Fenolik yang dapat menyebabkan
terjadinya peristiwa ikatan silang (cross-linking) sehingga akan mempengaruhi ikatan molekul pati dan
hasilnya akan diperoleh pati yang memiliki nilai daya kembang pati (swelling power), kelarutan dan derajat
cross-linking yang lebih baik.
Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Mutu dan Cara Uji Biskuit (SNI 01-2973-1992),
Biskuit adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan penambahan bahan makanan lainnya,
dengan proses pemanasan dan pencetakan. Biskuit terbagi menjadi biskuit keras, crackers, cookies, dan
wafer.
Ketergantungan terhadap tepung terigu di Indonesia sangat tinggi mengingat komuditas tepung terigu
masih bergantung pada impor, pemanfaatan pati lokal seperti umbi taka (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze)
sebagai alternatif tepung komposit (umbi taka: tepung terigu) untuk mengurangi ketergantungan pada tepung
terigu.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pembuatan pati umbi taka, setelah itu dibuat menjadi pati
modifikasi dengan penambahan minyak jahe, kemudian dilihat perbandingan antara ukuran granul pati umbi
taka alami dan pati umbi termodifikasi, serta untuk dijadikan produk pembuatan biskuit herbal. Adapun
manfaatnya diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai kegunaan pati umbi taka (Tacca
leontopetaloides (L.) Kuntze serta dapat menjadi alternatif baru untuk pembuatan makanan.
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BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah umbi taka (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze) yang
berasal dari Garut Selatan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Bahan yang digunakan dalam penelitian
yaitu pati Tacca, tepung terigu, lemak, sukrosa, telur, susu bubuk, garam, dan bahan pengembang. Bahan
kimia yang digunakan adalah aquadest (IPHA, Pro Injection), petroleum eter (J.T Baker), pereaksi Somogy
Nelson (Merck), bahan yang digunakan untuk analisis proksimat pati taka adalah heksana (J.T Baker), K2SO4
(Merck), HgO (Merck), H2SO4 (Merck), NaOH (Merck), dan Na2S2O3 (Merck).
Tahapan Penelitian
Proses Pembuatan Pati ( Koswara, 2009)
Pembuatan pati dimulai dengan membersihkan umbi taka dengan menggunakan air bersih yang
mengalir kemudian dilakukan perajangan untuk memperkecil ukuran selanjutnya dihaluskan dengan
menggunakan blender dengan penambahan air 1:1 (1 kg umbi taka ditambah dengan 1 Liter air) kemudian
ditambahkan larutan NaCl 1% untuk mempercepat pengendapan, lalu dilakukan penyaringan menggunakan
kain saring untuk mengambil pati dalam jaringan. Endapan telah terbentuk, air bening di atasnya dibuang.
Pencucian dilakukan menggunakan air bersih dan diendapkan kembali sebanyak tiga kali. Endapan pati yang
diperoleh kemudian dikeringkan dan dioven dengan suhu pengeringan 50 oC. Pati yang telah kering kemudian
digiling dan selanjutnya diayak dengan ukuran 60 mesh.
Proses Pembuatan Modifikasi Pati (Aditia, 2013)
Ditimbang pati umbi taka dengan berat 300 gram dicampur dengan air dan minyak jahe merah dengan
volume tertentu pada magnetic stirer serta diaduk dengan kecepatan tertentu selama 30 menit pada suhu
30oC, dikeringkan pada temperatur 50 oC selama 24 jam. Pati yang diperoleh digiling sehingga diperoleh
serbuk pati yang halus. Pati hasil penggilingan ini disebut pati termodifikasi.
Proses Pembuatan Biskuit (Alfian, 2013)
Ditimbang gula halus sebanyak 35 gram, lemak 40 gram, garam 0,38 gram, susu 40 gram, telur satu
butir dikocok selama 10 menit hingga terbentuk krim, kemudian ditambahkan pati taka dan tepung terigu
sesuai perlakuan (100 gram) dan diaduk hingga tercampur. Adonan di bentuk sampai semua adonan
tercampur dan terbentuk, kemudian dicetak dan dipanggang dengan oven pada suhu 180 oC selama 17 menit.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik dari pati umbi taka (Tacca leontopetaloides (L.)
Kuntze) serta pemanfaatan pati umbi taka dan Minyak Jahe untuk dijadikan produk pangan biskuit herbal.

Pengujian karakterisasi pati taka dan pati taka yang termodifikasi dengan pengujian analisis SEM (Scanning
Electron Microscope). Pada pengujian analisis SEM dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan
Geologi Kelautan (PPPGL) Bandung. Hasil dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Hasil SEM (Scanning Electron Microscope) Pati Taka Alami

Gambar 2 Hasil SEM (Scanning Electron Microscope) Pati Taka Termodifikasi
Pada Gambar 2. Pati yang sudah dimodifikasi memiliki bentuk granul lebih besar dari pati taka alami.
Bentuk dan ukuran granul pati taka alami yaitu 34,4 µm untuk ukuran granul pati taka yang besar, untuk
ukuran pati taka yang sedang 19,1 µm dan ukuran pati taka kecil yaitu 12,4 µm dengan bentuk lonjong
cenderung bulat dan untuk bentuk dan ukuran granul pati taka yang termodifikasi yaitu 36,9 µm untuk ukuran
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granul besar, untuk ukuran granul pati taka sedang yaitu 32,6 µm, dan ukuran granul pati taka terkecil yaitu
27,2 µm. Perbedaan ini dikarenakan senyawa fenolik di dalam jahe akan memperbaiki sifat-sifat fisik pati
sehingga terbentuknya cross-linking yaitu pembentukan ikatan kovalen sehingga dapat memperkuat ikatan
hidrogen yang sudah ada di dalam molekul pati. Modifikasi adalah pati yang gagus hidroksinya telah
mengalami perubahan dengan reaksi kimia yang dapat berupa esterifikasi, eterifikasi, atau oksidasi. Pati yang
telah termodifikasi akan mengalami perubahan sifat yang dapat disesuaikan untuk keperluan-keperluan
tertentu. Sifat-sifat yang diinginkan adalah pati yang memiliki viskositas yang stabil pada suhu tinggi dan
rendah, daya tahan terhadap “sharing” mekanis yang baik serta daya pengental yang tahan terhadap kondisi
asam dan suhu sterilisasi.
Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Karakteristik Simplisia Umbi Taka (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze)
Hasil pengujian
Hasil pengujian
Standar Industri
No
Jenis Uji
pati taka
pati taka alami
(pati)
termodifikasi
1
Kadar Air
13,00 % ± 1,06
11,37% ± 1,56
Maksimal 14 %
2

Abu

0,88 % ± 0,00

0,06 % ± 0,00

Maksimal 15 %

3

Kadar pati taka

81,94 % ± 1,54

84,13% ± 1,54

Minimal 75%

Berdasarkan Tabel 1, kadar air dalam pati taka alami dan pati taka termodifikasi sesuai dengan SNI
pati maksimal 14%, karena jika kadar air pati terlalu tinggi akan menyebabkan mikroba perusak akan mudah
untuk hidup, sehingga berpengaruh terhadap masa penyimpanan, sehingga kandungan air dalam makanan
akan ikut menentukan, kesegaran dan daya tahan bahan. Kadar abu pati taka sesuai dengan SNI pati
maksimal 15%, karena jika kadar abu terlalu tinggi akan menyebabkan kualitas pati kurang baik. Sedangkan
kadar pati taka alami dan pati taka termodifikasi sesuai dengan SNI pati minimal 75%.
Tabel. 2 Kandungan Kimia Biskuit Herbal untuk 100 gram
No
1
2
3
4
5
6

Jenis Uji
Kadar Air
Abu
Lemak
Protein
Karbohidrat
Kalori

Satuan
%,b/b
%,b/b
%,b/b
%,b/b
%,b/b
Kkal/100g

Kadar
4,56 ± 0,23
2,40 ± 1,43
9,11 ±1,17
8,71 ± 1,13
75,27 ± 1,29
417,99 ± 9,97

SNI biscuit
2973: 2011
Maks. 5
Min. 5
-

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Mutu dan Cara Uji Biskuit (SNI 01-2973-1992),
biskuit adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan penambahan bahan makanan lainnya,
1924 | P a g e

J. Sains dan Teknologi Pangan (JSTP)

ISSN : 2527-6271

2019
J. Sains dan Teknologi Pangan
Vol. 4, No.5, P. 2511-2517, Th 2019

dengan proses pemanasan dan pencetakan. Biskuit terbagi menjadi biskuit keras, crackers, cookies, dan
wafer.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kandungan kimia biskuit herbal dari pati taka yang termodifikasi
dan pati taka alami yang didapat bahwa kadar air, kadar karbohidrat, dan kalori sesuai dengan SNI biskuit
sedangkan untuk hasil biskuit herbal dari pati taka yang termodifikasi dengan pati alami pada kadar abu, kadar
lemak dan kadar protein tidak sesuai dengan SNI biskuit.

KESIMPULAN
Modifikasi pati umbi taka dapat meningkatkan nilai ekonomis dari umbi taka untuk dijadikan produk
inovasi pangan berupa biskuit herbal. Pengujian sifat fisikokimia terhadap biskuit beberapa parameter telah
memenuhi standar kriteria SNI biskuit yaitu : kadar air 4,56% (maksimal 5%), karbohidrat 75,27 % (minimal
70%) dan kalori 417,99 kal (minimal 400 kalori).
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