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ABSTRAK

Umbi porang (Amorphophallus muerelli blume) merupakan salah satu jenis tanaman

yang memiliki potensi baik secara teknologi maupun secara komersial  dalam segi

medis, industri serta pangan. Porang memiliki kandungan glukomannan yang tinggi,

yaitu  sebesar  45—65%. Glukomannan pada umbi porang dapat  diperoleh melalui

proses  ekstraksi  menggunakan  dua  jenis  pelarut  yaitu  pelarut  etanol  dan  air.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh glukomannan dengan kemurnian tinggi

dengan  cara  ekstraksi  menggunakan  larutan  alumunium  sulfat.  Identifikasi

glukomanan hasil  ekstraksi  dilakukan  menggunakan  spektofotometri   FTIR untuk

mengetahui gugus fungsi dari umbi porang. Hasil identifikasi menunjukkan adanya

gugus fungsi OH, pada bilangan gelombang 3294,38 cm-1. Sedangkan gugus fungsi

asetilnya, C=O muncul pada bilangan gelombang 1644,49 cm-1. Puncak C-H eter di



tunjukan  pada  panjang  gelombang  2945,66  cm-1 dan  gugus  C-O-C  mempunyai

bilangan gelombang,yaitu 1014,19 cm-1.
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ABSTRACT

Porang  (Amorphophallus muerelli blume) is one of the species that technically and

commercially potential interms of medical industry and food. Porang contains high

glucomannan approximately about 45-65%. Glucomannan could be obtained through

the  extraction  by etanol  or  water  solvent.  This  study conducted  to  obtained high

purity glucomannan by extraction using alumunium sulphate. The extraction results

were  identified  using  FTIR spectrophotometer  to  expose  the  functional  group  in

species. The results shows that at 3294,38 cm-1  wave number there is OH  group.

While at 1644,49 cm-1  appeared carbonil (C=O) grup. Alifatic C-H and C-O-C ether

group has appeared at 2945,66 cm-1 and 1014,19 cm-1 respectively.
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PENDAHULUAN 

Tanaman porang (Amorphophallus muerelli blume) merupakan tanaman yang

hidup di hutan tropis dan banyak terdapat di wilayah Indonesia. Umbi porang banyak

mengandung glukomannan dan dikenal dengan nama Konjac Glucomannan (KGM).

Umbi porang dapat diolah sebagai tepung glukomannan yang dikenal dengan nama

tepung Konjac Glucomannan (KGM). KGM banyak digunakan sebagai bahan dasar

makan tradisional di Asia seperti mie, tofu dan jelly. Tepung konjac juga digunakan



sebagai salah satu makanan sehat dari Jepang yang dikenal dengan nama ‘konyaku.

Glukomannan merupakan senyawa polisakarida yang tersusun dari D-mannosa ± 67

persen  dan  D-glukosa  ±  33  persen  serta  memiliki  sifat  antara  selulosa  dan

galaktomannan,  sehingga  dapat  mengkristal  dan  membentuk  struktur  serat  halus.

Pemanfaatan  glukomannan  telah  menyebar  pada  beberapa  industri  diantaranya

industri edibel film, bahan perekat, isolasi, industri makanan, cat, payung, kosmetik,

obat-obatan, dan lain-lain (Koswara, 2009 dalam Anindita dkk., 2016). Pada bidang

kesehatan,  glukomann  selain  dapat  mengurangi  kolesterol  darah,  juga  mampu

memperlambat  pengosongan  perut  sebagai  pengganti  agar-agar  dan  gelatin,  serta

mempercepat rasa kenyang sehingga cocok untuk makanan diet dan bagi penderita

diabetes An.  et al.,  (2011) Chua  et al.,  (2010)  dalam Ariyanti  dan Abidin (2015).

Umbi porang mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang industri, namun hal

ini belum dikelola secara benar dan maksimal, padahal umbi porang adalah bahan

baku dalam pembuatan tepung  konjac yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat

tinggi dan kegunaan yang luas dalam bidang pangan dan perindustrian. Namun di

Indonesia belum ada industri yang mampu membuat tepung konjac dari umbi porang

(Santosa,  2014  dalam  Dwiyono,  2014).  Ekstraksi  glukomannan dari  umbi  porang

(Amorphopallus muerelli blume) di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti

(Faridah,  2014).  Beberapa  penelitian  menggunakan  pelarut  etanol  dan  isopropil

namun ekstrak glukomannan yang dihasilkan belum maksimal. Pada penelitian yang

dilakukan oleh  Aryanti  dan  Abidin  (2015),  digunakan  pelarut  air  dan  alumunium

sulfat  untuk  mengekstraksi  glukomannan,  dan  diperoleh  hasil  72,54%.  Sementara

pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Widjanarko (2010) di peroleh

hasil ekstraksi sebesar 64,77%.

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  penelitian  ini  difokuskan  pada  ekstraksi

senyawa  glukomannan  pada  tepung  konjac yang  berasal  dari  umbi  porang

(Amorphophallu muerelli  blume)  yang  diambil  dari  wilayah  Desa  Klangon

Kecamatan  Saradan  Kabupaten  Madiun  dengan  pelarut  air  dan  alumuniun  sulfat.

Pelarut tersebut dipilih karena diketahui mampu mengekstrak senyawa glukomannan

secara  maksimal  dan  harganya  relatif  terjangkau.  Sedangkan  di  wilayah  Desa



Klangon Kecamatan  Saradan Kabupaten  Madiun belum ada  teknologi  baru  untuk

pemanfaatan  umbi  porang (Amorphophallu muerelli  blume)  lebih  lanjut,  sehingga

mendorong  dilakukan  penelitian  terhadap  identifikasi  senyawa glukomannan pada

umbi porang (Amorphophallu muerelli blume) di wilayah Desa Klangon Kecamatan

Saradan Kabupaten Madiun.

METODE PENELITIAN

Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas ukur (1000 mL), 

kaca arlogi (besar), beakerglass (500 mL), cawan porselin, batang pengaduk, oven, 

mortar , stemper ayakan 100 mesh dan instrumen Spektrofometer Four Transform 

Infrared (FTIR) merk Nicolet iS 10 FT-IR Spectrometer.

Pembuatan Simplisia

Sampel umbi porang diambil dari hutan Desa Klangon Kecamatan Saradan

Kabupaten  Madiun.  Umbi  yang  diambil  dengan  usia  tanam ±  3  tahun  kemudian

dibersihkan  dari  tanah  dan  akar  yang  menempel  pada  umbi  porang.  Pada  hari

berikutnya umbi diiris dengan ketebalan ± 5 cm, hal ini dilakukan untuk mengurangi

kandungan air pada umbi. Proses pengeringan dilakukan selama 7 hari dibawah sinar

matahari langsung. Umbi porang kering ditumbuk dan diayak, kemudian ditimbang 5

gram.

Pembuatan Ekstrak

Umbi porang di ekstraksi dengan metode ekstraksi cair–cair. Tahap pertama

yaitu membuat larutan alumunium sulfat dengan konsentrasi 3000 ppm sebanyak 500

ml. Tahap kedua, 5 gram tepung konjac dilarutkan dalam larutan alumunium sulfat

3000 ppm Kemudian diekstrasi dalam alat ekstraksi (beaker glass) selama 15 menit

dengan variasi suhu 75°C. Ketika ekstrak telah membentuk 3 lapisan tipis, lapisan ke

pertama dan kedua disentrifugasi (15 menit). Kemudian etanol 95% ditambahkan ke

supernatant  untuk  mengendapkan  glukomanan,  endapan  yang  terbentuk  kemudian

dipisahkan dengan kain tipis

HASIL DAN PEMBAHASAN



Berikut  merupakan  stuktur  senyawa  glukomanna  dengan  gugus  spesifik

bedasarkan teori yaitu gugus fungsi OH, CH, C=O ester, dan gugus fungsi C-O-C

Gambar 1 stuktur glukomannan

Berdasarkan  gambar  di  atas  nomor  1  menunjukan  gugus  fungsi  OH pada  gugus

fungsi  glukomannan.  Sementara nomor 2 merupakan gugus fungsi  CH, kemudian

nomor 3 menunjukan gugus fungsi Gugus fungsi C=O ester. Sedangkan nomor 4 dan

5 merupakann gugus fungsi CH eter dan gugus fungsi C-O-C

Menurut  Huiquen  et  al  (2007),  gugus  fungsi  OH  pada  stuktur  senyawa

glukomannan muncul pada panjang gelombang 3336 cm-1  , kemudian untuk gugus

fungsi  CH  muncul  pada  panjang  gelombang  2922  cm-1,  sedangkan  untuk  gugus

fungsi C=O muncul pada panjang gelombang 1735 cm-1. Sementara gugus fungsi CH

eter  muncul  pada  panjang  gelombang  1376 cm-1  dan  gugus  C-O-C pada  panjang

gelombang1027 cm-1

Analisa gugus fungsi spesifik untuk glukomannan ditunjukan pada gambar 2 di

mana sampel  yang digunakan berupa gel  hasil  ekstraksi  tepung  konjac. Spektrum

FTIR untuk glukomannan terdapat pada bilangan gelombang 400-4000 cm-1.
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Gambar 2 hasil FTIR sampel umbi porang

Berdasarkan hasil FTIR dari sampel gel umbi porang puncak A merupakan

puncak yang menunjukan gugus fungsi OH, B merupakan dua bilangan gelombang

yang meunjukan gugus fungsi CH. Sedangkan C menunjuk gugus fungsi C=O ester,

kemudian D dan E menunjukan gugus fungsi CH eter dan gugus fungsi C-O-C

Berdasarkan gambar 2 terdapat puncak pada 3249,38 cm-1  yang menunjukan

adanya  gugus  OH.  Dibandingkan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Aryanti  dan

Abidin, (2015) yang mengidentifikasi glukomannan terdapat puncak pada bilangan

gelombang  3400  cm-1 pada  sampel  umbi  porang  kuning  dengan  pelarut  air.

Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Faridah  (2014)  menunjukan  spektrum

dengan puncak pada bilangan gelombang 3390,63 cm-1 berdasarkan jenis getaran OH

stretch  pada spektrum glukmannan.  Sampel  yang digunakan oleh peneliti  tersebut

merupakan umbi porang kuning dengan pelarut etanol.
Kemudian  hasil  FTIR  juga  menunjukan  puncak  pada  bilangan  gelombang

2945,66 cm-1 dan 2835,96 cm-1. Bilangan gelombang tersebut dapat dianalisa sebagai

gugus fungsi C-H stretch. Hasil ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yaitu

terdapat gugus fungsi C-H asimetrik untuk umbi porang kuning-air dan umbi porang

kuning–etanol yang ditunjukan dengan puncak pada panjang gelombang 2931,75 cm-1

(Aryanti dan Abidin, 2015).
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Dari  hasil  FTIR,  muncul  puncak  pada  bilangan  gelombang  1644,49  cm-1,

bilangan gelombang tersebut menunjukan gugus fungsi C=O ester. Hasil  ini  lebih

kecil  dibandingkan  dengan hasil  dari  penelitian  sebelumnya  yang  muncul  puncak

pada  panjang gelombang  1741,60 cm-1  yang  merupakan gugus  fungsi  C=O acetil

stretch namun sampel yang digunakan merupakan umbi porang-putih dengan pelarut

etanol  hasil  optimasi  (Faridah,2014).  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh

Ariyanti dan Abidin (2015) didapatkan puncak pada bilangan gelombang 1726 cm-1

yang  menunjukan  gugus  karbonil  pada  senyawa  acetil  namun  penelitian  tersebut

mengunakan pelarut etanol dengan sampel umbi porang putih. Muculnya gugus C=O

acetil  pada  penelitian  ini  kemungkinan  karena  sampel  umbi  yang  digunakan

merupakan umbi porang yang jenisnya berbeda, perbedaan suhu saat sentrifugasi dan

perbedaan pelarut yang digunakan, serta perbedaan perlakuaan pada proses ekstraksi.
Puncak berikutnya muncul pada bilangan gelombang 1412,18 cm-1,  bilangan

gelombang  ini  diidentifikasi  sebagai  gugus  fungsi  C-H  eter.  Sedangkan  hasil

penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aryanti  dan  Abidin  (2015)  dengan  sampel  umbi

porang kuning dengan pelarut air gugus C-H eter muncul pada bilangan gelombang

1357,48 cm-1.  Hasil  ini  juga  hampir  sama dengan penelitian  yang dilakukan oleh

Faridah (2015) gugus fungsi C-H eter terdapat pada bilang gelombang 1415,05 cm-1

dengan sampel umbi porang-kuning dengan pelaut air.
Bilangan  gelombang  yang  terakhir  muncul  pada  gelombang  1014,19  cm-1

menunjukan gugus fungsi C-O-C eter. Bilangan gelombang ini hampir sama dengan

hasil bilangan gelombang dari penelitian sebelumnya yaitu 1026,26 cm-1 dan 1043,42

cm-1 yang  menunjukan  gugus  fungsi  C-O-C  eter  dengan  sampel  porang  kuning

dengan pelarut air (Faridah, 2015).

SIMPULAN

Dari  hasil  penelitian  yang  telah  diperoleh  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa

umbi  porang  yang  di  ambil  dari  Desa  Klangon,  Kecamatan  Saradan  Kabupaten

Madiun di identifikasi mengandung glukomannan. Hasil identifikasi spektofotometer

FTIR menujukan adanya gugus spesifik diantaranya terdapat gugus fungsi O-H pada

bilangan gelombang 3249,38 cm-1, C-H stretch dengan bilangan gelombang 2945,66



cm-1 dan 2835,96 cm-1, kemudian pada bilangan gelombang 1644,49 cm-1 menunjukan

gugus fungsi C=O, C-H eter pada panjang gelombang 1412,18 cm-1 ,  C-H acetil dan

bilangan gelombang 1014,19 cm-1 gugus fungsi C-O-C.
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