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Uji Performansi Fluidized Beds  Untuk Pemisahan Glukomanan Dengan 

Oksalat pada Tepung Porang  
 

 
Oleh 

Merisa Veronica, Sukmawaty, Sirajuddin H. Abdullah 

Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan  

Agroindustri 

Abstrak 

Tepung porang  merupakan produk olahan dari umbi porang dengan umur 

simpan yang relatif panjang yang memiliki potensi yang besar untuk 

dikembangkan pada industri pangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan hasil unjuk kerja alat fluidized beds pemisah dan mendapatkan 

hasil tepung yang memiliki kadar oksalat paling rendah yang dihasilkan 

menggunakan alar fluidized beds pemisah glukomanan dengan oksalat. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental yang 

dilakukan di Laboratorium. Pengambilan data dilakukan dengan variable 

kecepatan aliran udara yang berfariasi dari kecepatan 6 m/s, 8 m/s, dan 10 m/s 

dengan variable massa bahan dari 500 gr dan 1000 gr. Hasil menunjukkan 

bahwa tepung iles-iles perlakuan terbaik diperoleh pada perlakuan dengan 

kecepatan 10 m/s pada perlakuan massa 1000 gr yang mana menghasilkan 

rerata kadar oksalat terndah yaitu 0,240% dengan waktu pemisahan yaitu 

selama 11.03 detik, dimana persentase pemisahan untuk glukomanan yaitu 

sebesar 50,62% dan persentase oksalat sebesar 41,27 %.   

 

Kata kunci : Tepung Porang, Glukomanan, Kadar Oksalat 
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PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Indonesia memiliki banyak 

sekali tanaman penghasil bahan 

pangan kaya pati atau karbohidrat 

yang dapat dijadikan bahan baku 

bahan pangan pokok. Secara umum, 

terdapat dua sumber bahan baku 

pati di Indonesia yakni sumber pati 

mayor dan minor. Sumber pati 

mayor terdiri dari beras, jagung, 

gandum, sorgum, singkong, 

kentang, ubi jalar, talas dan sagu. 

Sedangkan sumber pati minor terdiri 

dari berbagai macam umbi seperti 

kimpul, garut, suweg, uwi, iles – iles, 

ganyong dan porang. Pemanfaatan 

sumber pati minor masih sangat 

sidikit untuk dikomersialisasikan 

sebagai produk pangan alternatif 

yang dapat membantu mengurangi 

kebutuhan gandum di Indonesia. 

Salah satu yang sangat potensial 

untuk dikembangkan dari sumber 

pati minor tersebut adalah umbi 

porang 

Umbi porang adalah salah 

satu jenis tanaman dari marga 

Amorphallus yang termasuk ke 

dalam suku talas-talasan (Araceae). 

Tanaman tersebut hanya terdapat di 

daerah tropis dan sub-tropis. Di 

Indonesia tanaman ini belum banyak 

dibudidayakan dan hanya tumbuh 

secara liar di hutan-hutan, di bawah 

rumpun bambu, sepanjang tepi 

sungai dan di lereng-lereng gunung. 

Pemanfaatannya baik untuk industri 

pangan maupun industri non pangan 

masih sangat sedikit. Umbi porang 

(Amorphophallus oncophyllus) kaya 

akan serat larut glukomanan. Kadar 

glukomanan    dalam   bentuk    

tepung     porang     dapat     

mencapai    70 - 90%. Umbi porang 

ini memiliki beberapa komponen 

yang sangat perlu diperhatikan, 

yaitu glukomannan dan oksalat. 

Glukomannan merupakan komponen 

yang dapat dimanfaatkan sedangkan 

oksalat merupakan komponen yang 

perlu dihilangkan karna dapat 

berbahaya pada saat dikonsumsi 

(Khanna, 1995).  

Potensi umbi porang di 

Provinsi NTB khususnya di Pulau 

Lombok sangat bagus mengingat 

tanaman ini bisa tumbuh dengan 

bagus di daerah dekat hutan.  

Olahan dari umbi porang ini 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

makanan alternatif di musim 

paceklik. Selain itu, Porang dapat 
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untuk keperluan industri antara lain 

untuk mengkilapkan kain, perekat 

kertas, cat, kain katun, wool dan 

bahan imitasi yang memiliki sifat 

lebih baik dari amilum serta 

harganya yang lebih murah. Porang 

juga dapat dipergunakan sebagai 

pengganti agar-agar dan gelatin. 

Bahan makanan yang berasal dari 

porang atau iles-iles ini banyak 

disukai oleh masyarakat Jepang 

berupa mie. Iles-iles juga digunakan 

dalam industri kosmetik yaitu untuk 

menghaluskan kulit (Fee C.J, 1994). 

Iles-iles yang diekspor 

merupakan iles-iles dalam bentuk 

chip. Ini merupakan iles-iles yang 

masih berupa bahan mentah 

sehingga nilai ekonomisnya masih 

rendah. Penjualan dalam bentuk 

chip menunjukkan bahwa teknologi 

pengolahan umbi iles-iles menjadi 

produk yang lebih berguna masih 

rendah.. Harga tepung glukomanan 

berkisar antara Rp 20.000/100 gram. 

Sampai saat ini, teknologi 

produksi tepung mannan bermutu 

tinggi (food grade) di Indonesia 

sangat terbatas dan diproteksi oleh 

perusahaan tertentu melalui 

perlindungan patent dan rahasia 

dagang terhadap teknologi dan 

mesin pengolahannya, sehingga 

sangat sulit untuk diakses dan 

dikembangkan oleh 

petani/masyarakat pengolah iles-iles 

dan industri. Oleh karena itu, dari 

penelitian ini diharapkan akan 

menghasil paket teknologi produksi 

tepung mannan bermutu food grade 

yang dapat dengan mudah untuk 

diaplikasikan pada produksi skala 

250 kg umbi iles-iles.  

Masalah utama yang dihadapi 

dalam pengembangan tepung 

porang sebagai bahan pangan di 

Indonesia adalah adanya kalsium 

oksalat. Dengan adanya penelitian 

alat pemisahan kandungan 

glukomanan dengan oksalat pada 

pembuatan tepung iles-iles 

diharapakan dapat menghasilkan 

kualitas tepung yang lebih baik dan 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 

Selain itu juga, para petani umbi 

porang bisa memanfaatkan alat 

tersebut untuk membuat tepung 

porang sehingga dapat memperoleh 

pendapatan yang tinggi, disamping 

itu tingkat pencemaran lingkungan 

dapat ditekan sehingga dapat 

tercipta teknologi yang ramah 

lingkungan. 
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Berdasarkan uraian dan 

permasalahan di atas akan dilakukan 

penelitian yang berjudul “Uji 

Performansi Fluidized Bed Untuk 

Pemisahan Glukomannan Dengan 

Oksalat Pada Umbi Porang (Tepung 

Iles-Iles)”. 

 

Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1.Untuk mendapatkan hasil  unjuk 

kerja fluidized bed untuk pemisahan 

glukomanan dengan oksalat pada 

umbi porang atau tepung iles-iles. 

2. Untuk mendapatkan hasil tepung 

atau glukomanan dengan kadar 

oksalat paling rendah.  

 

Kegunaan Penelitian 

 Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam 

pemanfaatan fluidized bed pada 

pengolahan umbi porang atau 

tepung iles-iles. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat sebagai informasi 

tambahan bagi peneliti 

selanjutnya yang memiliki topik  

yang sama 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan November tahun 2015 di  

Laboratorium Daya dan Mesin 

Pertanian Fakultas Teknologi Pangan 

dan Agroindustri Universitas 

Mataram. 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-Alat Penelitian 

Adapun alat-alat yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

satu set alat pemisah  fluidized beds, 

timbangan digital, analitik, nampan, 

penggaris, anemometer, stopwatch, 

blender, regulator, dan ayakan 80 

mesh.  

Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang 

digunakan adalah tepung iles-iles.  

Parameter Penelitian 

Parameter yang diukur dalam 

uji performansi berdasarkan 

perputaran kecepatan udara pada 

pemisahan glukomanan dengan 

oksalat antara lain: 

Kecepatan aliran udara (m/s) 
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Kecepatan udara digunakan 

sebagai variabel penelitian dengan 

ditentukan kecepatan udara 

berdasarkan kecepatan terminal 

yaitu masing-masing adalah 6 m/s, 8 

m/s, dan 10m/s. 

Massa bahan (gr) 

Massa bahan digunakan untuk 

perbandingan hasil yang lebih baik 

dalam proses pemisahan, dimana 

massa bahan yang digunakan yaitu, 

500 gr dan 1000 gr. Lama proses  

pemisahan (detik) 

Persentase pemisahan (%) 

PR = ma/mo x 

100%............(5) 

                   

Dimana :   

PR = persentase pemisahan (%) 

 mo = massa bahan awal  (gr) 

 ma = massa bahan terpisahan (gr) 

Kadar kalsium oksalat pada tepung 

setelah pemisahan (%) 

Kadar kalsium oksalat 

dilakukan dengan uji kimia yang 

dilakuakn di Laboratorium Kimia dan 

Biokimia Pangan Universitas 

Mataram. Uji kadar kalsium oksalat 

dilakukan untuk mengetahui 

kandungan oksalat yang masih 

terkandung dalam  tepung setelah 

proses pemisahan dilakukan.  

Persentase bahan yang hilang (%) 

Prosedur Penelitian 

Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan 

biasanya dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui kekurangan-

kekurangan pada alat yang akan 

digunakan, sehingga data yang 

diperoleh lebih akurat dan sesuai. 

Adapun persiapan yang dilakukan 

dalam penelitian pendahuluan 

adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan bahan  

Adapun proses yang dilakukan 

dalam persiapan bahan, yaitu : 

a. Digiling umbi porang yang masih 

berbentuk chip menggunakan alat 

penepung. 

b. Chip porang yang akan digiling 

terlebih dahulu diblender agar 

memudahkan dalam proses 

penepungan.  

c. Tepung yang sudah digiling, akan 

diayak lagi menggunakan ayakan 

yang berdiameter 80 mesh, agar 

ukuran partikel tepung seragam. 
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2. Disiapkan alat yang akan 

digunakan, seperti anemometer, 

blower, dan kain penampung 

tepung. 

3. Dinyalakan blower pada 

kecepatan maksimum (alat dalam 

keadaan beban kosong). 

4. Jika terjadi kebocoran, perlu 

dilakukan pengisolasian sehingga 

tidak ada celah angin dari blower  

ke luar. 

5. Setelah selesai, blower dimatikan, 

kemudian dimasukkan sampel 

melalui inlet untuk disesuaikan 

dengan kapasitas alat dan 

kemampuan blower mengangkat 

bahan. 

6. Jika semua komponen alat 

pemisah Fluidized Beds sudah 

selesai diatur sesuai kebutuhan 

data, maka penelitian untuk 

pengambilan data dapat 

dilakukan. 

 Persiapan Penelitian 

Sebelum dilakukannya 

pemisahan perlu adanya beberapa 

persiapan sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan Sampel 

Disiapkan bahan yaitu umbi 

porang yang sudah dijadikan 

tepung. 

2. Penimbangan Sampel 

Bahan yang sudah siap, 

ditimbang menggunakan 

timbangan digital, kemudian 

ditimbang sesuai kebutuhan.   

Proses Selama Pemisahan 

1. Pemisahan  

Dimasukkan sampel ke dalam 

alat pemisah Fluidized Beds. 

Kemudian diatur kecepatan blower 

yang sudah ditentukan, yaitu 6 m/s, 

8 m/s, dan 9 m/s. 

2. Pengambilan Data Awal 

Pengambilan data awal 

dilakukan sebelum dilakuakan 

pemisahan produk, seperti: 

a. Massa bahan  

b. Kecepatan awal 

Setelah alat pengering 

dioperasikan, pengambilan data 

berikutnya selang 10 menit sekali 

adalah : 

a. Fraksi terpisah setiap 10 menit 

b. Massa bahan terpisah  

 

Analisi Data 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimental dengan percobaan di 

Laboratorium. Data hasil penelitian 

ini ditampilkan dalam bentuk tabel 
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dan grafik menggunakan program 

Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Fluidized beds Pemisa 

  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lama Proses Pemisahan (detik) 

 Lama proses pemisahan 

(detik) akan sangat dipengaruhi oleh 

kecepatan aliran udara selama 

proses pemisahan. Berikut adalah 

data hasil pengamatan untuk lama 

proses pemisahan (detik)  yang 

dipengaruhi oleh kecepatan aliran 

udara (m/s).  

Table 3. Hubungan Antara Lama 

Proses Pemisahan (detik) 

Berdasarkan Kecepatan Aliran Udara 

(m/s) 

Kecepatan 

Aliran Udara 

(m/s) 

Lama Proses 

Pemisahan (detik) 

500 gr 1000 gr 

6 16,38 19,26 

8 

10 

12,48 

10,16 

15,03 

11,03 

 

 

Gambar 6. Grafik Hubungan Antara 

Proses Pemisahan (detik) Dengan 

Kecepatan Aliran Udara (m/s) pada 

Massa yang Berbeda 

 

Berdasarkan Gambar 6 di 

atas, dapat diketahui bahwa 

kecepatan aliran udara (m/s) sangat 

berpengaruh terhadap lama proses 

pemisahan (detik). Semakin cepat 

atau semakin tinggi aliran udara 

maka proses pemisahan semakin 

singkat. Hal tersebut dapat dilihat 

dimana pada kedua perlakuan massa 

yaitu 500 gr dan 1000 gr sama-sama 

mengalami penurunan waktu kerja 

(detik) seiring dengan naiknya 

kecepatan aliran udara (m/s). 

Berdasarkan grafik di atas dapat 

diketahui, waktu terlama untuk 

kedua perlakuan massa terjadi pada 

kecepatan 6 m/s , dimana pada 
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massa 500 gr waktunya 16,38 detik 

dan pada massa 1000 gr waktunya 

19,26 detik. Sedangkan waktu 

tecepat diperoleh pada kecepatan 10 

m/s, dimana pada massa 500 gr 

waktunya 10,16 detik dan pada 

massa 1000 gr waktunya 11,03 

detik.  

Persentase Pemisahan (%) 

 Persentase pemisahan yaitu 

hasil dari proses pemisahan itu 

sendiri. Hasil pemisahan itu terdiri 

dari glukomanan atau hasil akhir 

yang diinginkan dan oksalat atau 

hasil yang dibuang. Berdasarkan 

data sebelumnya, antara 

glukomanan dan oksalat memiliki 

berat jenis yang berbeda, dimana 

berat jenis glukomanan lebih besar 

dari oksalat sehingga dengan 

memanfaatkan aliran udara yang 

dihasilkan oleh blower dapat 

dilakukan pemisahan dengan sistem 

fluidisasi dengan harapan bahwa 

fraksi yang lebih berat (glukomanan) 

akan diam di dalam ruang 

pemisahan sedangkan fraksi yang 

lebih ringan akan terbawa oleh 

udara yang mengalir ke dalam ruang 

penampung. Data hasil pemisahan 

dapat dilihat pada table berikut: 

Table 4. Hubungan Persentase 

Glukomanan (%) Dengan Kecepatan 

Aliran Udara (m/s) Pada Perlakuan 

Massa 500 gr dan 1000 gr. 

Kecepatan 

Aliran Udara 

(m/s) 

Persentase 

Glukomanan (%) 

500 gr 1000 gr 

6 

8 

10 

89,99 

71,36 

44,34 

84,11 

67,22 

50,62 

 

 

Gambar 7. Grafik Hubungan 

Persentase Glukomanan (%) dengan 

Kecepatan Aliran Udara (m/s) 

 Berdasarkan pada Gambar 7 

di atas, dapat diketahui bahwa 

persentase glukomanan dipengaruhi 

oleh kecepatan aliran udara (m/s), 

dimana glukomanan merupakan 

fraksi atau bahan yang tersisa atau 

tertinggal di dalam ruang pemisahan 

setelah proses pemisahan 

berlangsung. Hal tersebut dapat 

dilihat bahwa semakin tinggi 

kecepatan aliran udara maka hasil 
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glukomanan berkurang. Hal tersebut 

disebabkan karena dengan naiknya 

kecepatan aliran udara maka 

kemampuannya semakin besar 

untuk menggerakkan atau 

membawa bahan ke dalam ruang 

penampung sehingga bahan yang 

tersisa di dalam ruang pengering 

semakin berkurang.  

Tabel 5. Hubungan Persentase 

Oksalat (%) Dengan Kecepatan 

Aliran Udara (m/s) Pada Perlakuan 

Massa 500 gr dan 1000 gr. 

Kecepatan 

Aliran Uadar 

(m/s) 

Persentase Oksalat 

(%) 

500 gr 1000 gr 

6 

8 

10 

7,52 

23,24 

48,56 

15,74 

26,12 

41,27 

 

 

Gamabar 8. Grafik Hubungan 

Persentase Oksalat (%) Dengan 

Kecepatan Aliran Udara (m/s) 

 Berdasarkan pada Gambar 8 

di atas, dapat diketahui bahwa hasil 

dari persentase oksalat berbanding 

terbalik dengan persentase 

glukomanan, dimana oksalat 

merupakan fraksi yang dibawa ke 

luar dari ruang pemisahan, sehingga 

semakin tinggi kecepatan aliran 

udara (m/s), maka bahan atau fraksi 

yang dibawa ke luar dari ruang 

pemisahan semakin banyak dan 

jumlah oksalatpun bertambahn.  

Kadar Oksalat dalam 

glukomanan Setelah Pemisahan 

(%) 

 Dalam proses pemisahan 

antara glukomanan dengan oksalat 

pada tepung iles-iles ini, tidak bisa 

langsung dikatakan terpisah antara 

kedua fraksi tersebut, karena 

kandungan oksalat yang masih 

tersisa pada glukomanan belum 

tentu sepenuhnya hilang karena 

oksalat tersebut tidak bisa dilihat 

dengan kasat mata, sehingga perlu 

dilakukan uji laboratorium analisis 

kimia untuk mengetahui kadar 

oksalat yang masih tersisa setelah 

proses pemisahan dilakukan. Data 

hasil uji kadar oksalat dapat dilihat 

pada table berikut:  

Table 6. Hasil Uji Kadar Oksalat 

dalam glukomanan (%) Setelah 

Proses Pemisahan 

Kecepatan Persentase Kadar 
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Aliran Udara 

(m/s) 

Oksalat (%) 

500 gr 1000 gr 

6 

8 

10 

0,319 

0,297 

0,290 

0,301 

0,264 

0,240 

 

 

Gamabar 9. Grafik Hubungan Kadar  

Kalsium Oksalat (%) dengan 

Kecepatan Aliran Udara (m/s) 

 

 Berdasarkan pada Gambar 9 

di atas, secara langsung dapat 

diketahui bahwa kadar oksalat (%) 

semakin berkurang dengan semakin 

naikknya kecepatan aliran udara 

(m/s) baik itu pada massa 500 gr 

maupun 1000 gr. Persentase kadar 

okslaat dengan massa percobaan 

500 gr pada kecepatan 6 m/s , 8 

m/s dan 10 m/s berturut-turut yaitu 

0,319 %, 0,297 % dan 0,290 %, 

sedangkan persentase kadar oksalat 

dengan massa percobaan 1000 gr 

pada kecepatan tersebut berturut-

turut yaitu 0,301 %, 0,264 % dan 

0,240 %. Menurut Ryan (2015), 

jumlah oksalat yang dapat 

dikonsumsi oleh tubuh yaitu lebih 

kurang atau sama dengan 0,3 % 

dalam keadan kering dan 0,18 % 

dalam keadaan basah. Bedasarkan 

pernyataan tersebut, maka hasil dari 

pemisahan menggunakan fluidized 

beds sudah bisa dikonsumsi atau 

diolah lebih lanjut menjadi olahan 

makanan lainnya.  

Persentase Bahan Yang Hilang  

(%) 

Total bahan yang hilang atau 

tercecer pada saat proses pemisahan 

yang diakibatkan olek kecepatan 

aliran udara maupun kondisi alat 

pemisah tidak terlalu tinggi. Data 

hasil bahan yang hilang dapat dilihat 

pada table berikut: 

Table 7. Hubungan Persentase 

Bahan (%) Yang Hilang Dengan 

Kecepatan Aliran Udara (m/s) 

Kecepatan 

aliran Uadar 

(m/s) 

Persentase Bahan 

yang Hilang (%) 

500 gr 1000 gr 

6 

8 

10 

2,49 

5,39 

7,09 

0,15 

6,66 

8,11 
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Gambar 10. Grafik Hubungan 

Persentase Bahan Yang Hilang (%) 

Dengan        Kecepatan Aliran Udara 

(m/s) 

 Berdasarkan pada Gambar  

10 di atas, dapat dilihat bahwa 

persentase bahan yang hilang 

semakin meningkat seiring dengan 

naiknya kecepatan aliran udara 

(m/s) baik itu pada perlakuan massa 

500 gr maupun 1000 gr. Semakin 

meningkatnya kehilangan bahan 

akibat naiknya kecepatan aliran 

udara disebabkan oleh kemampuan 

atau kekuatan udara yang semakin 

besar untuk meniupkan bahan 

sehingga bahan atau tepung yang 

ditiup akan semakin ditekan ke luar 

dari ruang pemisahan. Adapun 

penyebab lainnya dikarekan operator 

atau peneliti yang kurang berhati-

hati sehingga ada bahan yang 

terjatuh atau tumpah.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan, dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Kecepatan aliran udara 

merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap hasil 

proses pemisahan  

2. . Semakin tinggi kecepatan aliran 

udara, maka lama proses 

pemisahan semakin cepatan. 

3. Proses pemisahan yang paling 

cepat yaitu terjadi pada 

kecepatan 10 m/s dan waktu 

paling lama yaitu pada kecepatan 

6 m/s 

4. Semakin tinggi kecepatan aliran 

udara, maka jumlah glukomanan 

semakin berkurang sedangkan 

jumlah oksalat semakin 

bertambah. 

5. Kadar oksalat terendah yang 

masih tersisa pada glukomanan 

diperoleh pada perlakuan 

kecepatan 10 m/s dengan 

perlakuan massa 1000 gr yaitu 

0,240 %.  

6. Alat fluidized beds pemisah untuk 

glukomanan dengan oksalat 

sudah layak untuk digunakan. 

 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

6 8 9

%
 b

ah
an

 y
an

g 
h

ila
n

g 

kecepatan aliran udara V(m/s) 

500 gr

1000 gr



 
 

11 

  

Saran 

Dari hasil pembahasan dan 

kesimpulan, maka penulis 

menyarankan untuk penelitian 

selanjutnya dilakukan variasi 

kecepatan dan massa yang lebih 

tinggi untuk mendapat hasil kadar 

oksalat yang lebih rendah dari 

sebelumnya. 
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