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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara agraris yang terbentang luas mulai dari sabang 

hingga maraoke, yang kaya akan sumber pangan baik di sektor pertanian maupun 

perkebunan. Kedua perkembangan sektor tersebut sangat mempengaruhi pola 

konsumtif masyarakat, di mana masyarakat sekarang sangat dominan pada bahan 

pangan yang mengandung karbohidrat yang tinggi seerti beras.Ketergantungan 

akan beras membuat pemerintah gencar akan diversifikasi pangan.  

Bahan pangan yang dapat diversivikasi dapat di peroleh dari umbi-umbian 

dan sejenisya.Umbi-umbian yang biasa di konsumsi masyarakat secara umum yaitu 

ubi jalar dan singkong.Kedua jenis pangan tersebut sering di konsumsi karena 

harga yang murah,serta budidaya yang tidak terlalu rumit.Pengolahan pada kedua 

jenis ubi tersebut di masyrakat hanya di jadikan sebagai jajanan dengan harga 

yang terjangkau,serta keuntugan yang tidak terlalu besar.Dengan penerapan ilmu 

dan teknologi dalam pengolahan kedua jenis pangan tersebut utamanya pada ubi 

kayu,dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. 

Ubi kayu atau Tanaman singkong (Manihot esculenta) merupakan salah satu 

komoditi yang mudah dalam pembudidayaaan serta perawatan yang tidak 

sulit.Selain sebagai bahan makanan,singkong juga di gunakan dalam pakan 

ternak. Ubinya mengandung air sekitar 60%, pati 25-35%, serta protein, mineral, 

serat, kalsium dan fosfat.Singkong merupakan sumber energi yang lebih tinggi 

dibanding padi, jagung, ubi jalar dan sorgum.Singkong terdiri dari beberapa 
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jenis,dan jenis yang memiliki kandungan pati yang paling tinggi yaitu jenis Adira 1 

dengan kadar pati 45% dan adira 4 dengan kadar hanya (18%-22%). 

Pengolahan produk setengah jadi merupakan salah satu cara pengawetan 

hasil panen, terutama untuk komoditas yang berkadar air tinggi, seperti aneka umbi 

dan buah. Keuntungan lain dari pengolahan produk setengah jadi yaitu sebagai 

bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, aman dalam 

distribusi, serta menghemat keuangan dan biaya penyimpanan. Teknologi ini 

mencakup teknik pembuatan sawut/chip/granula/grits, teknik pembuatan tepung, 

teknik separasi atau ekstraksi dan pembuatan pati (Susilo,dkk 

dalam Widowati 2010). 

Salah satu pemanfatan singkong agar menjadi produk yang tahan lama yaitu 

dengan cara mengolahnya menjadi tepung pati singkong atau tepung 

tapioka. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk 

menyimpan kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis) dalam jangka 

panjang.Dengan mengolahnya menjadi tepung tapioka maka akan memberi nlai 

tambah secara ekonomi,dan dapat membuka lapangan pekerjaan 

 Penelitian yang dilakukan berkaitan  dengan pembuatan tepung dari bahan 

singkong putih dengan melibatkan proses  pengeringan singkong putih 

menggunakan alat pengering oven dan pengering sinar matahari. Selanjutnya  

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

singkong putih. Sehingga didapat hasil optimum pengeringan. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Permasalahan yang menjadi objek kajian pada praktikum ini adalah 

untuk mengetahui perbedaaan analisa pembuatan tepung dari bahan  tape singkong 

pada jurnal dan pada pembuatan tepung singkong putih.  Penelitian yang dilakukan 

oleh Eka Lidiasari, dkk, (2006), Pengaruh Perbedaan Suhu Pengeringan Tepung 

Tape Ubi Kayu terhadap Mutu Fisik Dan Kimia Yang Dihasilkan.  Penelitian tersebut 

membandingkan sifat fisik dan kimia  tepung tape ubi kayu yang dikeringkan dengan 

oven pada suhu 70 oC dengan tepung tape ubi kayu yang dikeringkan  pada suhu 80 

oC.  Pada penelitian  Pembuatan Tepung Tape Dari Tape Ubi Kayu Menggunakan 

Operasi Pengeringan oleh Sri Sudarni,dkk,2010 dengan membandingkan variasi 

umur tape yang digunakan, konsentrasi bahan pembantu natrium bisulfit, dan waktu 

pengeringan untuk memperoleh hasil yang optimum dalam pembuatan tepung tape 

ubi kayu.  

 Pada kedua penelitian yang sudah dilakukan untuk membuat tepung dari 

tape ubi kayu belum menyebutkan secara spesifik jenis ubi kayu yang digunakan, 

penelitian tersebut hanya membandingkan suhu  dan waktu yang digunakan pada 

proses pengeringan terhadap sifat fisik dan kimia  pada tepung tape ubi kayu yang 

dihasilkan, oleh karena itu diperlukan penelitian dengan bahan baku yang lebih 

spesifik yaitu singkong putih. Penelitian yang akan dilakukan adalah “Pembuatan 

tepung singkong putih menggunakan proses pengeringan oven dan sinar matahari”. 

Variabel yang digunakan adalah singkong putih, perendaman dengan natrium bisulfit 

1500,2000,dan 2500ppm. Selanjutnya dilakukan pengeringan dengan oven pada 

suhu 30, 40, 50 oC selama 6 jam dan dengan pengeringan sinar matahari. Pada 
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tepung singkong putih yang dihasilkan dilakukan pengujian kadar air, kadar abu, dan 

densitas kamba.  

 


