
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara agraris, kehidupan sebagian besar 

masyarakat ditopang oleh hasil pertanian. Proses pembangunan di Indonesia 

mendorong tumbuhnya industri-industri yang berbahan baku hasil pertanian 

(agroindustri). Bahan baku hasil industri pertanian ini diantaranya adalah 

Singkong (Manihot esculenta Crantz) yang dapat diolah menjadi suatu produk 

untuk berbagai macam keperluan antara lain industri makanan, industri tekstil, 

industi kertas dan untuk pembuatan energi alternatif terbarukan. Sebagai bahan 

baku industri pangan yang salah satu bentuk pengolahannya adalah tepung pati 

singkong (Asnawi,2013). 

Tepung tapioka atau juga sering disebut tepung kanji atau tepung aci 

adalah tepung yang bahan bakunya 100 persen terbuat dari singkong. Potensi 

produksi singkong (Manihot Utilissima) sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai 

pendukung ketahanan pangan. Pengolahannya menjadi tepung memungkinkan 

lebih awet, lebih ringkas dan lebih mudah diangkut, serta lebih luwes untuk 

diolah. (Haryadi,2011) 

Kandungan tertinggi dari Tepung tapioka adalah kandungan pati sebesar 

25-35%. Pati memegang peranan penting dalam industri pengolahan pangan. 

Pati secara luas juga dipergunakan dalam industri seperti kertas, lem, tekstil, 

permen, glukosa, dektrosa, sirop fruktosa, dan lain lain. Pati alami seperti tapioka, 



pati jagung, sagu dan pati-pati lain mempunyai beberapa kendala jika dipakai 

sebagai bahan baku dalam industri pangan maupun non pangan. Jika dimasak 

pati membutuhkan waktu yang lama, juga pasta yang terbentuk keras dan tidak 

bening. Disamping itu sifatnya terlalu lengket dan tidak tahan perlakuan dengan 

asam. Kendala kendala tersebut menyebabkan pati alami terbatas 

penggunaannya dalam industri. (Pudjihastuti,2011) 

Dilihat dari hal tersebut maka untuk memperluas penggunaan tepung 

tapioka, perlu pengembangan teknologi produksi tepung bermutu yang dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai olahan makanan dan penggunaannya dalam 

industri. Tepung dikehendaki pada kelembutan tertentu, sehingga granula-

granula pati terlepas dari jaringan awalnya, dan selanjutnya ciri-ciri granula 

dalam pemasakan menjadi nyata. Modifikasi pembuatan tepung tapioka dapat 

dilakukan secara fisik, biologis maupun kimiawi, ataupun gabungan dari aspek-

aspek tersebut. 

Penelitian yang dilakukan berkaitan  dengan modifikasi tepung tapioka 

hasil  pengeringan singkong putih yang telah direndam dengan Natrium 

Metabilsulfit menggunakan proses Hidrolisa Asam Laktat. Serta menggunakan 

perban dingan hasil tepung tapioka hasil pengeringan oven, tepung tapioka 

pengeringan sinar matahari dan tepung tapioka produk pasar. Selanjutnya  

melakukan pengamatan terhadap kadar abu, air dan densitas kamba dari tepung 

tapioka hasil. Sehingga didapat hasil optimum pengadukan dengan Asam Laktat. 

 



1.1 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang menjadi objek kajian pada praktikum ini adalah pembuatan 

tepung tapioka dari bahan olahan hasil proses pengeringan menggunakan Natrium 

Metabisulfit.  Penelitian yang dilakukan oleh Pudjihastuti, Isti. dkk, (2011), 

Pengembangan Proses Inovatif Kombinasi Reaksi Hidrolisis Asam dan Rekasi 

Fhotokimia UV untuk Produksi Pati Termodifiksi dari Tapioka.  Penelitian tersebut 

membandingkan sifat fisik dan kimia  tepung tapioka dengan perbandingan konsentrasi 

Asam Laktat, lama penyinaran sinar UV, dan lama pengeringan dengan sinar matahari.  

Pada penelitian  Kajian Karakteristik Fisik da Kimia Tepung Shorgum (Shorgum bicolor 

L) Varietas Mandau Termodifikasi yang Dihasilkan dengan Variasi Konsentrasi dan 

Lama Perendaman oleh Kinanti. P,dkk,2014 dengan membandingkan variasi 

konsentrasi bahan pembantu Asam Laktat yang digunakan, lama pemanasan di Water 

Bath, dan mengunakan suhu oven 60oC dengan lama pengeringan 10 jam untuk 

memperoleh hasil yang optimum dalam pembuatan tepung shorgum.  

  Pada kedua penelitian yang sudah dilakukan untuk membuat tepung tapioka 

modifikasi belum menggunakan tepung tapioka dari singkong putih hasil dari 

perendaman Natrium Metabisulfit, penelitian tersebut hanya menggunakan tepung 

tapioka prosuk pasar yang bebas dijual dipasaran tanpa melakukan perendam Natrium 

Metabilsulfit sebagai bahan pemucat, oleh karena itu diperlukan penelitian dengan 

bahan baku yang sudah melalui tahap pemucatan dengan Natrium Metabisulfit. 

Penelitian yang akan dilakukan adalah “Pengaruh ”. Variabel yang digunakan adalah 

sampel tepung tapioka hasil perendaman dengan Natrium Metaisulfit dikeringkan 

dengan oven, dikeringkan dengan matahari dan tepung tapioka pasar Banyumanik, 

yang akan melalui perendaman dengan Asam Laktat konsentrasi 0,5%; 1% dan 1,5%. 



Selanjutnya dilakukan pengadukan dengan menggunakan magnetic stirer selama 10; 

20; dan 30 menit dan pengeringan oven selama 1; 1,5 dan 2 jam. Pada tepung tapioka 

yang dihasilkan dilakukan pengujian kadar air, kadar abu, dan densitas kamba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Singkong 

Singkong yang juga dikenal sebagai ketela pohon atau ubi kayu adalah 

pohonan tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Umbinya 

dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya 

sebagai sayuran. Umbi akar singkong banyak mengandung glukosa dan dapat 

dimakan mentah. Umbi yang rasanya manis menghasilkan paling sedikit 20 mg 

HCN per kilogram umbi akar yang masih segar (PTP, 2008). Makanan pokok 

umbi-umbian, antara lain singkong atau cassava yang biasa disebut dengan ubi 

kayu atau ketela pohon, ubi rambat, tales, uwi, gembili, kimpul, suweg dan 

ganyong. Singkong merupakan jenis umbi yang paling banyak dikonsumsi 

masyarakat (Tarwotjo, 1998). 

Singkong (Manihot utilissima) termasuk tumbuhan berbatang pohon lunak 

atau getas (mudah patah). Singkong berbatang bulat dan bergerigi yang terjadi 

dari bekas pangkal tangkai daun, bagian tengahnya bergabus dan termasuk 

tumbuhan yang tinggi. Singkong bisa mencapai ketinggian 1 – 4 meter. Daun 

singkong memiliki tangkai panjang dan helaian daunnya menyerupai telapak 

tangan dan tiap tangkai mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Tangkai daun 

tersebut berwarna kuning, hijau atau merah (Iptek, 2009).  



 
 

Gambar 1. Singkong Putih 
 

2.1.1. Taksonomi Singkong  

 Singkong merupakan tanaman pangan berupa perdu dengan nama lain ubi kayu 

atau cassava Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, tanaman singkong 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae (tumbuh-tumbuhan)  

Divisio   : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji)  

Subdivisio  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae (Biji berkeping dua)  

Ordo   : Euphorbiales Famili : Euphorbiaceae 

 Genus  : Manihot  

Species  : Manihot esculenta Crantz sin. Manihot utilisima P 

2.1.2. Macam-Macam Varietas Singkong 

Macam-macam varietas singkong unggul menurut jenisnya adalah sebagai 

berikut : 

a. Singkong Adira  

Singkong adira I pada umumnya mempunyai kulit luar berwarna cokelat, 

serta kulit bagian dalam yang berwarna kuning. Warna daging singkong yaitu 

berwarna kuning. Singkong adira I dapat dipanen dalam 7-10 bulan. Singkong 

adira I jika direbus akan menghasilkan rasa yang enak dan empuk.  



b. Singkong Malang (singkong putih) 

Singkong malang I pada umumnya mempunyai kulit luar yang berwarna 

cokelat muda, serta kulit bagian dalam yang berwarn aputih. Warna daging 

singkong yaitu bewarna putih. Singkong malang dapat dipanen dalam waktu 9-

10 bulan. Singkong malang  jika direbus akan menghasilkan rasa yang manis 

dan empuk.  

c. Singkong Mentega (singkong kuning)  

Singkong mentega pada umumnya mempunyai bentuk yang lonjong dan 

bertangkai sedang, kulit luarnya berwarna cokelat, serta kulit bagian dalam 

berwarn akuning. Warna daging pada singkong mentega yaitu berwarna kuning. 

Singkong mentega mentega dapat dipanen dalam waktu 9-10 bulan. Singkong 

mentega jika direbus akan menghasilkan rasa yang manis dan empuk. Pada 

umumnya sigkong mentega lebih bagus digunakan dalam pembuatan tape 

karena menghasilkan tape dengan tektur yang tidak terlalu lembek.  

2.1.3. Kandungan Gizi Singkong / Singkong  

Tabel 1. Kandungan Gizi dalam tiap 100 g Singkong 

Unsur Gizi Singkong 
Putih 

 Singkong  
Kuning 

Kalori (kal) 146  157 
Protein (gr) 1,2  0,8 
Lemak (gr) 0,3  0,3 
Karbohidrat (gr) 34,7  37,90 
Kalsium (mg) 33  33,0 
Fosfor (mg) 40  40 
Besi (mg) 0,7  0,7 
Vitamin A (S.I) 0  385 
Vitamin B (mg) 0,06  0,06 
Vitamin C (mg) 30  30 
Air (gr) 62,5  60 
BDD (%) 75  75 

Sumber : Direktorat Gizi, Depkes R.I., 1981 ( Sunarto, 2002 : 8 ). 



2.2 Tepung Tapioka 

Tepung tapioka merupakan pati yang diekstrak dari singkong. Dalam 

memperoleh pati dari singkong (tepung tapioka) harus dipertimbangkan usia atau 

kematangan dari tanaman singkong. Usia optimum yang telah ditemukan dari hasil 

percobaan terhadap salah satu varietas singkong yang berasal dari jawa yaitu San 

Pedro Preto adalah sekitar 18-20 bulan (Grace, 1977). Ketika umbi singkong dibiarkan 

di tanah, jumlah pati akan meningkat sampai pada titik tertentu, lalu umbi akan mejadi 

keras dan menyerupai kayu, sehingga umbi akan sulit untuk ditangani ataupun diolah. 

Komposisi kimia tepung tapioka dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi kimia tepung tapioka  

Komposisi Jumlah 

Serat (%) 0,5 
Air (%) 15 
Karbohidrat (%) 85 
Protein (%) 0,5-0,7 
Lemak (%)   0,2 
Energi (kalori/100 gram) 307 

Sumber: Grace (1977) 

Dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), nilai pH tepung tapioka tidak 

dipersyaratkan. Namun demikian, beberapa institusi mensyaratkan nilai pH untuk 

mengetahui mutu tepung tapioka berkaitan dengan proses pengolahan. Salah satu 

proses pengolahan tepung tapioka yang berkaitan dengan pH adalah pada proses 

pembentukan pasta. Menurut Winarno (2002), pembentukan gel optimum terjadi pada 

pH 4-7. Bila pH terlalu tinggi, pembentukan pasta makin cepat tercapai tetapi cepat 

turun lagi. Sebaliknya, bila pH terlalu rendah, pembentukan pasta menjadi lambat dan 

viskositasnya akan turun bila proses pemanasan dilanjutkan. The Tapioca Institute of 



America (TIA) menetapkan standar pH tepung tapioka sekitar 4.5-6.5 (Radley, 1976). 

Syarat mutu tepung tapioka sesuai SNI dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Syarat mutu tepung tapioka menurut SNI 01-3451-1994  

No. Jenis Uji Satuan Persyaratan 

   Mutu I Mutu II Mutu III 

1. Kadar Air % Maks. 15.0 Maks. 15.0 Maks. 15.0 
2. Kadar Abu % Maks. 0.60 Maks. 0.60 Maks. 0.60 
3. Serat dan Benda 

Asing 
% Maks. 0.60 Maks. 0.60 Maks. 0.60 

4. Derajat Putih 
(BaSO4=100%) 

% Min. 94.5 Maks. 0.60 <92 

5. Derajat Asam Volume 
NaOH 
1N/100g 

Maks. 3 Maks. 3 Maks. 3 
 

6. Cemaran Logam 
-Timba  
-Tembaga 
-Seng 
-Raksa 
-Arsen 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
Maks. 1.0 
Maks. 10.0 
Maks. 40.0 
Maks. 0.05 
Maks. 0.5 
 

 
Maks. 1.0 
Maks. 10.0 
Maks. 40.0 
Maks. 0.05 
Maks. 0.5 
 

 
Maks. 1.0 
Maks. 10.0 
Maks. 40.0 
Maks. 0.05 
Maks. 0.5 
 

7. Cemaran Mikroba 
-Angka Lempeng  
Total 
-E.Coli 
-Kapang 

 
Koloni/g 
 
Koloni/g 
Koloni/g 

 
Maks. 
1.0x106 

- 
Maks. 
1.0x104 

 
Maks. 
1.0x106 

- 
Maks. 
1.0x104 

 
Maks. 
1.0x106 

- 
Maks. 
1.0x104 

 

Tepung tapioka dibuat dengan mengekstrak bagian umbi singkong. Proses 

ekstraksi umbi kayu relatif mudah, karena kandungan protein dan lemaknya yang 

rendah. Jika proses pembuatannya dilakukan dengan baik, pati yang dihasilkan akan 

berwarna putih bersih (Moorthy, 2004). Berdasarkan derajat keputihan, maka semakin 

putih tepung tapioka mutunya juga semakin baik. Hal ini terdapat di dalam SNI 01-3451-

1994 yang membagi tepung tapioka menjadi tiga kelas berdasarkan derajat keputihan, 

seperti tercantum pada Tabel 2 di atas. Pada pembuatan produk pangan juga demikian, 

tepung tapioka yang lebih putih biasanya lebih diharapkan sebagai bahan baku. 



Contohnya pada produk kacang salut, penyalut pada produk diharapkan dapat 

menghasilkan warna putih yang baik (tidak kusam), sehingga produk lebih dapat 

diterima oleh konsumen dari segi organoleptik. Dalam hal teknologi, ada perbedaan 

proses pembuatan tepung tapioka antara industri besar dan industri rumah tangga. 

Pada industri besar, proses pembuatan tepung tapioka biasanya dilakukan dengan 

menggunakan alat-alat atau mesin-mesin yang canggih, sedangkan pada industri rumah 

tangga pembuatan tepung tapioka biasanya dilakukan secara tradisional dengan 

menggunakan alat-alat yang sederhana. 

 

Gambar 2. Tepung Tapioka 

 
2.3 Asam Laktat 

Asam laktat merupakan asam karboksilat. Asam laktat sendiri pertama kali 

diisolasi dan diidentifikasi oleh seorang ahli kimia asal Swedia, yaitu Carl Wilhelm 

Scheele pada tahun 1780. Hal ini juga dikenal sebagai asam susu karena Asam ini 

dihasilkan dari susu. 

Asam laktat sendiri memiliki rumus kimia C3H6O3 (CH3-CHOH-COOH). Ini 

memiliki struktur sebagai berikut. Ada gugus hidroksil terikat pada atom karbon 



berikutnya setelah gugus karboksil. Oleh karena itu, asam laktat ialah asam alpha 

hidroksi. 

Atom karbon dimana gugus hidroksil terpasang ialah kiral. Oleh karena itu, asam 

laktat memiliki 2 (dua) isomer optik. Mereka adalah L – (+) – asam laktat atau (S) -Asam 

laktat, dan yang lainnya ialah bayangannya D – (-) – asam laktat atau (R) -Asam laktat. 

Karena mempunyai gugus hidroksil dan gugus karboksilat dalam molekul yang 

sama dan dekat mereka, ikatan hidrogen intra-molekul ini dapat dilihat pada asam laktat. 

Hal ini membuat asam laktat donor proton yang baik (daripada asam asetat). Yang 

dengan kata lain, karena ikatan hidrogen intra-molekul, gugus karboksilat tidak akan 

mampu untuk menarik proton yang kuat; sehingga cenderung untuk menghapus dengan 

mudah. 

Massa molar asam laktat ialah 90,08 g mol-1. Karena itu adalah molekul organik 

kecil dengan gugus polar, itu larut dengan air & hidroskopis. Hal ini larut dengan etanol 

juga. Asam laktat sendiri diproduksi di bawah kondisi anaerob pada hewan. Proses ini 

dikenal dengan fermentasi. Hal ini dihasilkan dari piruvat melalui dehidrogenase enzim 

laktat. 

Dan biasanya, fermentasi tidak terjadi dalam sel, tetapi selama olahraga asam 

laktat bisa diproduksi dalam jumlah besar. Asam laktat juga bisa diproduksi dari bakteri 

asam laktat. Ini ialah bagaimana itu diproduksi industri. Asam laktat digunakan dalam 

industri farmasi untuk makanan dan deterjen. (Fiwka, Estrian. 2016) 

2.4 Oven 

Alat pengering oven merupakan sebuah alat/mesin  berupa ruang termal 

terisolasi yang digunakan unuk pemanasan, pemanggangan  (baking)  atau pengeringan 

suatu bahan pada kadar suhu tertentu, dan umumnya digunakan untuk mengurangi 

https://en.wikipedia.org/wiki/baking


intensitas kelembaban suatu makanan sehinga menjadi lebih awet. Pada umumnya alat 

pengering oven digunakan pada industri makanan.  Oven menjadi pengganti dari pada 

sinar matahari sering dipakai sebagai media pengering konvensional yang selama ini 

memiliki banyak kekurangan yaitu rendahnya higienitas produk karena produk 

diletakkan di bawah sinar matahari langsung sehingga mudah sekali tercemar mikroba 

yang ada di alam bebas, lama waktu pengeringan yang sangat tergantung pada 

instensitas sinar matahari dan sangat tergantung dengan iklim. Pada proses 

pengeringan, alat pengering oven termasuk kedalam metode pengeringan buatan yang 

menggunakan pemanas atau heater dan udara buatan untuk mengalirkan udara dalam 

oven sehingga dapat mengurangi kandungan air dalam bahan. (Westryan, 2013). 

Prinsip dari metode mesin oven pengering  ini adalah bahwa air yang terkandung 

dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu dan 

waktu tertentu.   

Kelebihan dari alat pengering oven adalah produk yang dihasilkan nantinya akan 

lebih higienis selain itu juga dengan menggunakan alat pengering oven, suhu dan 

kondisi operasi pengeringan dapat diatur, sehingga kondisi cuaca tidak berpengaruh 

terhadap proses pengeringan menggunakan alat pengering oven. Dengan 

menggunakan alat pengering oven bahan yang dikeringkan akan tetap terjaga 

kulitasnya, karena dalam prosesnya alat pengering oven merupakan alat pengering 

batch yang artinya bahan yang dikeringkan dimasukan satu persatu sampai kering, 

sehingga kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh benturan dapat dihindari. 

2.5 Proses Pengeringan 

 Pengeringan merupakan salah satu cara mengurangi kadar cairan dalam bahan 

padat dengan metoda penguapan, penghembusan ataupun pemanasan pada suhu 

http://www.pusattokomesin.com/


tinggi, baik dalam tekanan normal maupun vakum .Pengeringan dapat juga diartikan 

sebagai pemisahan air dari bahan dengan kandungan air relatif kecil.  

Tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar air bahan sampai batas di mana 

perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan 

pembusukan terhambat atau terhenti. Dengan demikian bahan yang dikeringkan dapat 

mempunyai waktu simpan yang lama (Wikantyoso,1989). 

2.5.1 Mekanisme pengeringan 

 Mekanisme pengeringan dibedakan antara pengeringan alami yang 

memanfaatkan sinar matahari dan pengeringan buatan (artifical) yang memanfaatkan 

sumber panas selain sinar matahari. Metode pengeringan digolongkan dalam : 

1.  Metoda Pengeringan Tumpak (Batch Drying). 

 Bahan yang dikeringkan berada dalam wadah yang ditempatkan dalam alat 

pengering dengan udara pemanas yang dialirkan kontinyu melewati bahan untuk 

mengurangi kadar air dalam bahan. 

2.  Metoda Pengeringan kontinyu atau menerus (Continuous Drying) 

Bahan yang dikeringkan dan udara pengering bergerak bersamaan di dalam alat 

pengering secara kontinya, baik secara berlawanan arah maupun searah. (Mc. Cabe, 

2002) 

2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan  

Faktor –faktor yang mempengaruhi pengeringan ada 2 golongan, yaitu: 

1. Faktor yang berhubungan dengan udara pengering 

Faktor yang berhubungan dengan udara pengering ini adalah:  

 Suhu (Makin tinggi suhu udara maka pengeringan akan semakin cepat),  



 Kecepatan aliran udara pengering (Semakin cepat udara maka pengeringan 

akan semakin cepat),  

 Kelembaban udara (Makin lembab udara, proses pengeringan akan semakin 

lambat),  

 Arah aliran udara (Makin kecil sudut arah udara  terhadap posisi bahan, 

maka bahan semakin cepat kering) 

2. Faktor yang berhubungan dengan sifat bahan 

Faktor yang berhubungan dengan sifat bahan ini adalah : 

 Ukuran bahan (Makin kecil ukuran benda, pengeringan akan makin cepat),  

 Kadar air (Makin sedikit air yang dikandung, pengeringan akan makin 

cepat)(Taufiq, 2004). 

2.5.3 Laju Pengeringan 

 Laju pengeringan (drying rate; kg/jam) adalah banyaknya air yang diuapkan tiap 

satuan waktu atau penurunan kadar air bahan dalam satuan waktu.  

 Penurunan kadar air produk selama proses pengeringan dihitung dengan 

menggunakan persamaan  : 

   
     

   
 

Dimana :  

Nc  = Laju pengeringan (Lb H2O yang diuapkan / jam ft2) 

Ss  = Berat bahan kering (lb)  

A   = Luas permukaan pengeringan (ft2) 

X   = moisture contenly dry basis (lb H2O/lb bahan kering) 

Ө   = waktu (jam) 



 Laju pengeringan biasanya meningkat di awal pengeringan kemudian konstan 

dan selanjutnya semakin menurun seiring berjalannya waktu dan berkurangnya 

kandungan air pada bahan yang dikeringkan (Earle 1983; Mujumdar 2006). 

2.6 Kadar Air 

Kadar air adalah perbedaan antara berat bahan sebelum dan sesudah dilakukan 

pemanasan. Setiap bahan bila diletakkan dalam udara terbuka kadar airnya akan 

mencapai keseimbangan dengan kelembaban udara di sekitarnya. Kadar air bahan ini 

disebut dengan kadar air seimbang. Setiap kelembaban relatif tertentu dapat 

menghasilkan kadar air seimbang tertentu pula. Dengan demikian dapat dibuat 

hubungan antara kadar air seimbang dengan kelembaban relatif. 

 Penentuan kadar air dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan metode 

pengeringan (dengan oven biasa), dimana perhitungan kadar air berdasarkan bahan 

kering (dry basis). Dry basis adalah perbandingan antara berat air di dalam bahan 

tersebut dengan berat keringnya. Bahan kering adalah berat bahan asal setelah 

dikurangi dengan berat airnya ( Wulan, 2011).  

%               
                       

          
         

2.7 Kadar Abu 

 Abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan 

organik.Pengabuan merupakan suatu proses pemanasan bahan dengan suhu sangat 

tinggi selama beberapa waktu sehingga bahan akan habis terbakar dan hanya tersisa 

zat anorganik berwarna putih keabu-abuan yang disebut abu. Kandungan abu dan 

komposisinya bergantung pada macam bahan dan cara pengabuan yang 

digunakan.Kandungan abu dari suatu bahan menunjukkan kadar mineral dalam bahan 

tersebut. 

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null


 Pengabuan dilakukan untuk menentukan jumlah mineral yang terkandung dalam 

bahan. Penentuan kadar mineral bahan secara asli sangatlah sulit sehingga perlu 

dilakukan dengan menentukan sisa hasil pembakaran atas garam mineral bahan 

tersebut. Pengabuan dapat menyebabkan hilangnya bahan-bahan organik dan 

anorganik sehingga terjadi perubahan radikal organik dan segera terbentuk elemen 

logam dalam bentuk oksida atau bersenyawa dengan ion-ion negatif. 

 Penentuan abu total dilakukan dengan tujuan untuk menentukan baik tidaknya 

suatu proses pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, serta dijadikan 

parameter nilai gizi bahan makanan. 

%              
        

                          
         

Keterangan : 

a = Berat krus porselen setelah dibakar dalam muffle furnace 

b = Berat bahan dan berat krus porselen setelah dibakar di furnace 

2.8 Densitas Kamba 

 Densitas kamba menunjukkan perbandingan antara berat suatu bahan terhadap 

volumenya. Densitas kamba merupakan sifat fisik bahan pangan khusus biji-bijian atau 

tepung-tepungan yang penting terutama dalam pengemasan dan penyimpanan. Bahan 

dengan densitas kamba yang kecil akan membutuhkan tempat yang lebih luas 

dibandingkan dengan bahan yang mempunyai densitas kamba besar untuk berat yang 

sama sehingga tidak efisien dari segi tempat penyimpanan dan kemasan.(Ade et 

al,2009).  

 

 

 



Densitas kamba dapat dihitng dengan rumus 

                          
                 

           
 

Keterangan :   

Berat sampel = berat sampel yang ditimbang (gr)  

volume  = volume sampel yang terbaca pada gelas ukur (ml) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT 

3.1 Tujuan 

3.1.1 Tujuan akademis 

1. Melengkapi syarat kelulusan mahasiswa menempuh Program Studi Teknik 

Kimia Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. 

2. Melatih dan mengembangkan kreatifitas dalam berfikir serta mengemukakan 

gagasan secara ilmiah dan praktis sesuai dengan spesialisasinya secara 

sistematis dan ilmiah. 

3. Mahasiswa dapat mengoperasikan alat oven. 

3.1.2. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kualitas tepung tapioka dengan mengetahui kadar air, 

kadar abu dan densitas kamba yang dihasilkan terhadap pengaruh penambahan 

konsentrasi Asam Laktat pada tepung tapioka hasil perendaman dengan Natrium 

Metabisulfit yang telah dikeringkan menggunakan oven, sinar matahari dan 

tepung tapioka produk pasar, lama pengadukan serta waktu pengovenan yang 

digunakan.  

3.2. Manfaat 

1. Mahasiswa akan lebih terlatih dalam menggunakan alat-alat di industri. 

2. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan parameter Program Studi 

Teknik Kimia Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas 

Diponegoro. 

3. Mahasiswa dapat melakukan praktikum dengan menggunakan Oven prosedur 

praktikum. 



4. Mahasiswa dapat menganalisa tepung tapioka  yang dihasilkan 

 

BAB IV 

PEMBUATAN ALAT 

4.1 Spesifikasi Alat 

Alat pengering oven yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

oven universal merk Memert tipe UN 110, yang memiliki spesifikasi sebagai 

berikut: 

 Suhu 

- Setting suhu    : 50C - 3000C 

- Jenis alat sensor suhu  : 1 Pt100 sensor DIN class A in 4-wire-circuit 

 Teknologi Kontrol 

- Setelan bahasa : Jerman, Inggris, Spanyol, Perancis, Polandia, Ceko, 

dan Hungaria  

- Cockpit control : Tampilan  tunggal dengan digital adaptif  multifungsi 

PID-mikroprosesor kontroler dengan tampilan warna 

TFT yang terbaik 

- Timer  : dapat diatur dari 1 menit sampai 99 hari 

- Fungsi WAIT setpoint : proses tidak akan dimulai sampai set suhu tercapai 

- Kalibrasi : bebas memilih 3 nilai temperature 

- Parameter yang dapat diatur : suhu (Celcius atau Fahrenheit), posisi penutup 

udara, program waktu, zona waktu, musim 

panas atau musim dingin 



 

 Ventilasi 

- Konveksi   : konveksi alami 

- Capmuran udara segar  :sebelum dipanaskan campuran udara diatur 

dengan 

      penutup udara dengan kontrol 10% setiap langkah 

- Lubang angin  : lubang angin terhubung dengan pembatas penutup 

 Komunikasi 

- Dokumentasi : program disimpan dalam kasus kegagalan daya 

- Pemograman :perangkat lunak AtmoCONTROL untuk membaca, 

mengelola dan mengatur pengunci data melalui 

ethernet antarmuka (sementara dalam versi trial 

yang dapat didownload). USB stick dengan 

perangkat lunak AtmoCONTROL tersedia sebagai 

aksesori (dalam permintaan) 

 Keamanan  

- Kontrol suhu : perangkat elektronik sensor suhu pada oven ini 

yaitu DIN 12880 dapat memantau suhu oven 

ketika melebihi 20OC dari set point kemudian 

menonaktifkan pemanas sehingga suhu tidak 

jauh dari set point 

- Sistem auto diagnosa    : untuk kesalahan analisis 

 Peralatan Standar 

- Sertifikat kerja kalibrasi : kalibrasi pada +160 oC 



- Pintu : sepenuhnya terisolasi oleh pintu stainless steel 

dengan 2 titik penguncian 

- Internal   : 2 lapis stainless steel 

 Interior oven 

- Interior  : interior mudah dibersihkan, terbuat dari stainless 

steel, diperkuat oleh rangka dalam yang terangkai 

secara terpadu dan diselimuti oleh daerah 

pemanasan pada keempat sisinya 

- Volume   : 108 liter 

- Dimensi (p x l x t)  : p(A) x l(B) x t(C) : 560 x 480 x 400 mm 

- Jumlah maks. Internal  : 5 

- Muatan ruang maks.  : 175 kg 

- Muatan maks. per internal : 20 kg 

 Luaran stainless steel 

-  Dimensi   : p(D) x l(E) x t(F) : 745 x 864 x 584 mm 

- Kerangka mesin  : seng berlapis baja 

 Data kelistrikan  

- Voltase   : 230 V ; 50/60 Hz 

- Muatan listrik  : sekitar 2800 W 

- Voltase   : 115 V ; 50/60 Hz 

- Muatan listrik  : sekitar 1800 W 

 

 



4.2 Gambar dan Dimensi Alat 

 

Gambar 2. Dimensi Oven  

Sumber: www.memmertusa.com 

Keterangan : 

1. Penunjuk suhu 

2. Penunjuk waktu 

3. Tombol power on/off 

4. Sumber panas 

5. Gagang pintu 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

METODOLOGI 

5.1. Bahan-bahan dan Alat yang Digunakan 

5.1.1. Alat yang digunakan : 

 

 
5.1.2. Bahan yang digunakan : 

No. Nama Bahan Jumlah 

1 Tepung Tapioka 600gr 
2 Asam Laktat 23ml 
3 Aquades Secukupnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Alat Ukuran Jumlah 

1 
2 

Beaker Glass 
Labu Ukur 

100 ml 
250 ml  

3 
1 

2 Gelas Ukur 100 ml 1 

4 Kaca Arloji - 1 
5 Penjepit - 2 
6 Oven - 1 
7 Sendok - 1 

 8 Cawan Porselen - 9 
9 Magnetik Stirer  - 1 
10 Kertas saring - secukupnya 
11 
12 
13 

Neraca digital 
Termometer 
Klem dan Statif 

- 
- 
- 

1 
1 
1 



5.2 Diagram Alir Cara Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.DiagramAlir Praktikum Pembuatan Tepung Tapioka Modifikasi 

 

 

Asam Laktat 0,5%; 1% dan 
1,5% dalam 100 ml 
aquadest 

Penyaringan 

Residu 

Pengeringan dengan oven T= 
600C selama 1; 1,5; dan 2 jam 

Penimbangan berat 
kering 

Uji Kadar Air, Kadar 
Abu, densitas kamba 

 

Penimbangan berat 
basah 

Tapioka 
Pengeringan 

Oven 

Tapioka 
Pengeringan 

Matahari 

Tapioka Pasar 
Banyumanik 

Pengadukan pada Magnetik Strirer selama 
10, 20, dan 30 menit dengan T=45oC 

Tepung tapioka 
modifikasi 



5.3 Variabel Percobaan 

5.3.1 VariabelTetap 

Variabel tetap yang digunakan dalam percobaan ini adalah, jumlah tepung 

tapioka seberat 600gr, Suhu oven 60oC, dan suhu pemanasan di Magnetic Stirer 

45oC. 

5.3.2 Variabel Berubah 

Variabel berubah yang digunakan adalah tepung tapioka hasil pengerigan oven, 

tapioka pengeringan sinar matahari, tepung tapioka pasar waktu pengeringan 

menggunakan oven selama 1; 1,5; dan 2 jam, perendaman dengan Asam Laktat 

0,5%; 1%; dan 1,5% dalam 100 ml aquadest, dan waktu pengadukan di Magnetik 

Stirer 10; 20; dan 30 menit  

Tabel 3. Tabel Rancangan Percobaan Pada Oven 
Run  Keadaan   Analisa Uji  Keterangan 

 W (menit) P (menit) K (%) 
Kadar 

Air 
Kadar Abu 

Densitas 

Kamba 
 

1 60 10 0,5 X1 Y1 Z1  

2 90 10 0,5 X2 Y2 Z2 W Opt 

3 120 10 0,5 X3 Y3 Z3  

4 W Opt 10 0,5 X4 Y4 Z4  

5 W Opt 20 0,5 X5 Y5 Z5 P Opt 

6 W Opt 30 0,5 X6 Y6 Z6  

7 W Opt P Opt 0,5 X7 Y7 Z7  

8 W Opt P Opt 1 X8 Y8 Z8 K Opt 

9 W Opt P Opt 1,5 X9 Y9 Z9  

10 W Opt P Opt K Opt     

 

Percobaan pertama menggunakan Variabel tepung tapioka pengeringan 

oven sebanyak 15 gr dengan perendaman dan pengadukan  Asam Laktat 0,5% 



selama 10 menit dengan suhu pengadukan dijaga 45oC. Selanjutnya dilakukan 

pengeringan menggunakan oven dengan suhu 60oC selama 30 menit 

dihasilkan tepung tapioka modifikasi yang akan dianalisa kadar air X1, kadar 

abu Y1 dan densitas kamba Z1. Percobaan kedua dan ketiga menggunakan 

variabel jumlah bahan, waktu pengadukan, suhu pengadukan, konsentrasi 

natrium metabisulfit, dan lama waktu perendaman. Hanya saja pada percobaan 

kedua digunakan lama waktu pengeringan selama 90 menit. Sehingga pada 

tepung tapioka modifikasi yang dihasilkan pada percobaan kedua akan 

dianalisa kadar air X2, kadar abu Y2, dan densitas kamba Z2.  Pada percobaan 

ketiga digunakan waktun pengeringan selama 120 menit dan pada tepung 

tapioka modifikasi yang dihasilkan pada percobaan ketiga akan dianalisa kadar 

air X3, kadar abu Y3, dan densitas kamba Z3. Dari ketiga percobaan tersebut 

dapat memberikan hasil kondisi operasi waktu optimum pengeringan. 

Selanjutnya dalam memperoleh Lama pengadukan Asam Laktat yang 

optimum dilakukan percobaan keempat dengan variabel tepung tapioka 15 gr, 

perendaman dengan natrium Asam Laktat 0,5% dengan lama pengadukan 

selama 10 menit, suhu dijaga 45oC, pengeringan dengan oven pada T 60oC, 

dan dilakukan lama pengeringan selama W Optimum Selanjutnya pada tepung 

tapioka yang dihasilkan pada percobaan keempat dianalisa kadar air X4, kadar 

abu Y4, dan densitas kamba Z4. Pada percobaan kelima dan keenam 

digunakan veriabel bahan, suhu pengadukan, suhu oven dan lama proses 

pengeringan yang sama dengan percobaan keempat, hanya saja pada 

percobaan kelima digunakan waktu pengadukan selama 20 menit dengan 

sehingga pada tepung tapioka modifikasi yang dihasilkan pada percobaan 



kelima akan dianalisa kadar air X5, kadar abu Y5, densitas kamba Z5. Pada 

percobaan keenam digunakan waktu pengadukan selama 30 menit, dan tepung 

tapioka modifikasi yang dihasilkan pada percobaan keenam dianalisa kadar air 

X6, kadar abu Y6, dan densitas kamba Z6. Dari percobaan keempat, kelima, 

dan keenam akan diperoleh hasil waktu optmum pengadukan. 

Selanjutnya dalam memperoleh Konsentrasi Asam Laktat yang optimum 

dilakukan percobaan ketujuh dengan variabel tepung tapioka 15 gr, 

perendaman dengan natrium Asam Laktat 0,5% dengan lama pengadukan 

selama P Optimum, suhu dijaga 45oC, pengeringan dengan oven pada T 60oC, 

dan dilakukan lama pengeringan selama W Optimum. Selanjutnya pada tepung 

tapioka yang dihasilkan pada percobaan ketujuh dianalisa kadar air X7, kadar 

abu Y7, dan densitas kamba Z7. Pada percobaan kedelapan dan kesembilan 

digunakan veriabel bahan, suhu pengadukan, suhu oven dan lama proses 

pengeringan yang sama dengan percobaan keempat, hanya saja pada 

percobaan kedelapan digunakan konsentrasi Asam Laktat sebanyak 1% 

sehingga pada tepung tapioka modifikasi yang dihasilkan pada percobaan 

kelima akan dianalisa kadar air X8, kadar abu Y8, densitas kamba Z8. Pada 

percobaan keenam digunakan komsentrasi Asam Laktat sebanyak 1,5% , dan 

tepung tapioka modifikasi yang dihasilkan pada percobaan kesembilan 

dianalisa kadar air X9, kadar abu Y9, dan densitas kamba Z9. Dari percobaan 

ketujuh, kedelapan, dan kesembilan  akan diperoleh hasil konsentrasi Asam 

Laktat Optimum. 



Dilakukan pengulangan percobaan untuk Tepung Tapioka pengeringan 

sinar matahri dan Tapioka produk psar  Banyumanik dengan metode yang 

sama seperti table diatas. 

Tabel 4. Tabel Rancangan Percobaan Perbandingan Tepung Tapioka 
Pengeringan Oven,Tepung Tapioka Pengeringan Matahari, dan Tepung 
Tapioka Pasar 

Run Tepung 
Keadaan  Analisa Uji 

Keterangan W 
(menit) 

P 
(menit) 

K 
(%) 

Kadar 
Air 

Kadar 
Abu 

Densitas 
kamba 

1 
Tapioka 
Oven 

W Opt P Opt K Opt 
A1 B1 C1 

 2 
 
3 

Tapioka 
Sinar 
matahari 
Tapioka 
Pasar 

W Opt 
 
W Opt 

P Opt 
 
P Opt 

 
K Opt 
 
K Opt 
 

A2 
 
A3 

B2 
 
B3 

C2 
 
C3 

 

  Pada percobaan selanjutnya dilakukan untuk membandingkan tepung 

tapioka hasil pengeringan oven, tepung tapioka hasil pengeringan sinar matahari, 

dan tapioka pasar. Pada percobaan pertama digunakan bahan tepung tapioka 

pengeringan oven sebanyak 50 gram, dilakukan perendaman dan pengadukan 

dengan Asam Laktat pada konsentrasi Optimum dan Lama Pengadukan 

Optimum dengan suhu pengadukan 45oC, selanjutnya dilakukan pengeringan 

dengan oven pada suhu 60oC dengan Waktu Optimum pengeringan. Pada 

tepung tapioka modifikasi yang dihasilkan akan dianalisa kadar air A1, kadar abu 

B1 dan densitas kamba C1. Percobaan kedua dilakukan dengan menggunakan 

50 gram tepung tapioka hasil pengeringan matahari yang direndam dan diaduk 

dengan Asam Lakat dengan konsentrasi optimum selama Waktu Pengadukan 

Optimum dengan suhu 45oC dan dilakukan pengeringan dengan Oven suhu 60oC 

selama Waktu Optimum. Pada tepung tapioka modifikasi yang dihasilkan pada 



percobaan kedua dilakukan analisa uji kadar air A2, kadar abu B2, dan densitas 

kamba C2.  Percobaan ketiga dilakukan dengan menggunakan 50 gram tepung 

tapioka produk pasar yang direndam dan diaduk dengan Asam Lakat dengan 

konsentrasi optimum selama Waktu Pengadukan Optimum dengan suhu 45oC 

dan dilakukan pengeringan dengan Oven suhu 60oC selama Waktu Optimum. 

Pada tepung tapioka modifikasi yang dihasilkan pada percobaan kedua dilakukan 

analisa uji kadar air A3, kadar abu B3, dan densitas kamba C3.  Dari percobaan 

pertama, kedua dan ketiga akan diperoleh hasil optimum pengeringan tapung 

tapioka modifikasi. 

 

5.4 Cara Kerja 

5.4.1 Menyiapkan Alat Oven 

1. Menyiapkan alat oven 

2. Menghubungkan kabel dengan sumber listrik. 

3. nyalakan oven dengan menekan tombol on pada oven 

4. Atur suhu dan waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

5.4.2 Uji Kadar Air 

1. Masukan cawan porselin kedalam oven selama 10 menit  

2. Masukan cawan ke dalam desikator selama 10 menit. 

3. Timbang hingga Konstan. 

4. Masukan bahan baku (gr) ke dalam cawan porselin 

5. Cawan beserta isinya dimasukan kedalam oven dengan variabel suhu  55 

oCdan waktu 6 jam.  

6. Masukan ke dakam desikator selama 10 menit 



7. Timbang hingga mencapai berat konstan  

8. Hitung % kadar air dengan rumus 

 

             
                      

          
        

Keterangan : 

Berat awal = berat tape singkong sebelum dimasukan oven (gr) 

Berat akhir = berat tape singkong setelah keluar oven (gr)  

 

5.4.3 Uji Kadar Abu 

1. Masukan cawan porselin kedalam oven selama 10 menit  

2. Masukan cawan ke dalam desikator selama 10 menit. 

3. Timbang hingga Konstan. 

4. Masukan bahan baku ( 3 gr) ke dalam cawan porselin 

5. Cawan beserta isinya dipijarkan di dalam muffle furnace dengan suhu 

500-600 oC sampai menjadi abu berwarna keputih-putihan.  

6. Masukan ke dalam oven (100 oC) untuk menurunkan suhunya 

7. Masukan ke dakam desikator selama 10 menit 

8. Timbang hingga mencapai berat konstan  

9. Hitung % kadar air dengan rumus 

 %              
        

                          
         

Keterangan : 

 a = Berat krus porselen setelah dibakar dalam muffle furnace 

b = Berat bahan dan berat krus porselen setelah dibakar di furnace 



 

5.4.4 Uji Densitas kamba 

1. Menyiapkan aquades dalam gelas beker 50 ml  

2. Menimbang sampel tepung tape singkong putih 10 gr 

3. Masukan sampel tepung tape singkong putih 10 gr kedalam beaker 

glass yang berisi aquades 50 ml 

4. Amati kenaikan volume pada gelas beaker  

5. Hitung densitas kamba tepung tape singkong putih dengan rumus 

                    
                 

           
   

 

Keterangan :  

Berat sampel = berat sampel tepung tape singkong yang ditimbang (gr)  

volume = volume sampel yang terbaca pada gelas ukur (ml) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

ANALISA HASIL DAN RENCANA KEGIATAN 

6.1. Analisa Hasil 

Analisa produk dilakukan menguji tepung tapioka yang dihasilkan berdasarkan 

perbedaan bahan sampel Tapioka yang sudah malalui tahap perendaman 

menggunakan Natrium Mtabisulfit dikeringkan dengan oven, dikeringkan dengan 

Matahari dan tepung tapioka produk  pasar Banyumanik proses meliputi analisa kadar 

air, kadar abu dan densitas kamba. 

6.2. Rencana Kegiatan 

6.2.1 Jadwal kegiatan 

No 
Kegiatan Maret April Mei 

III IV I II III IV I II III IV 

1. Study pustaka           

2. Modifikasi alat           

3. Pengujian alat           

4. Pengajuan 

proposal praktikum 

TA 

          

5. Praktikum TA           

6. Analisa data           

7. Penyusunan  

laporan 

          

8. Pengajuan laporan           

Penyusun 

Aprilia Rahayu   21030114060086 

 

 



6.3. Anggaran Biaya 

Rekapitulasi Biaya Jumlah Pengeluaran 

1. Modifikasi Alat 

2. Bahan Penelitian 

3. Biaya Perjalanan 

4. Biaya Pengeluaran Lain – lain 

JUMLAH 

Rp 1.000.000,00 
Rp      120.000,00 
Rp       30.000,00 
Rp       45.000,00 
                          Rp 1.195.000,00 

 

RINCIAN PENGELUARAN ANGGARAN 

Modifikasi Alat 

Seperangkat alat Oven Memmert tipe UN 

110 

Subtotal  

 

Rp 1.000.000,00 

 

Rp 1.000.000,00 

Bahan Baku untuk Penelitian 

Tepung Tapioka pasar Banyumanik 

Asam Laktat 

Subtotal 

 

Rp 20.000,00 

Rp 100.000,00 

Rp  120.000,00 

Biaya Perjalanan 

Transportasi saat survey  

Subtotal 

 

Rp 25.000,00 

Rp 25.000,00 



Biaya Pengeluaran Lain-lain 

Biaya pembuatan laporan + komunikasi 

Subtotal 

 

Rp  50.000,00 

Rp 50.000,00 

JUMLAH BIAYA Rp  1.195.000,00 

 

BAB VII 

PENUTUP 

Demikian proposal tugas akhir yang berjudul “Pembuatan Tepung Tape Dari 

Tape Singkong Putih Menggunakan Pengeringan Oven dan Sinar Matahari” penulis 

susun semoga mendapat persetujuan. 

 

Semarang, 15 April 2017 

 

 

Dosen Pembimbing     Praktikan 

 

Ir.R.TD Wisnu Broto, MT           Aprilia Rahayu 

NIP.195909251987031002   NIM. 21030114060086 
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