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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara agraris, Indonesia kaya akan produk – produk pertanian. 

Salah satunya adalah singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Di Indonesia, 

singkong dijadikan makanan pokok nomor tiga setelah padi dan jagung. 

Penyebaran tanaman singkong meluas ke semua provinsi di Indonesia  

(Is Sude, 2014). 

Selain umbinya yang kaya akan karbohidrat, daunnya mengandung 

banyak protein yang dipergunakan untuk berbagai macam sayur dan pakan 

ternak, dan batangnya digunakan sebagai kayu bakar dan seringkali dijadikan 

pagar hidup (Bargumono B, 2002). Namun umbi singkong tidak tahan simpan 

meskipun ditempatkan di lemari pendingin. Gejala kerusakan ditandai dengan 

keluarnya warna biru gelap akibat terbentuknya asam sianida yang bersifat racun 

bagi manusia (Tugino M,  2014). 

Beberapa produk olahan dari singkong antara lain : mie, krupuk, tiwul 

instan, kue lapis, bidaran, pluntiran, tiwul, gatot, marning, dan sebagainya          

(B Bargumono, 2002). Salah satu produk olahan singkong yang banyak digemari 

masyarakat adalah marning singkong atau yang sering disebut dengan singkong 

goreng, karena proses pembuatannya mudah dan membutuhkan alat yang 

sederhana (           2014). 

Proses pembuatan marning singkong tidak berbeda dengan proses 

pembuatan marning jagung, yaitu umbi singkong yang telah dikupas dan 

dibersihkan dipotong kecil – kecil. Selanjutnya dengan dilakukan perebusan 
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dalam larutan kalsium hidroksida (larutan kapur), penirisan, pengeringan dan 

penggorengan (Asmoro K   1997). Alat yang dapat digunakan dalam pembuatan 

marning singkong adalah autoklaf, dimana autoklaf memiliki kelebihan yaitu 

perebus bertekanan tinggi, sehingga dapat mempercepat meningkatan proses 

perebusan  dengan suhu tinggi (Permatasari TDA, 2013). 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan fisik pada 

marning singkong setelah digoreng dengan terlebih dahulu direbus dengan 

menggunakan autoklaf maupun tidak menggunakan autoklaf (dengan perebusan 

menggunakan panci biasa) pada variabel waktu lamanya perebusan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana pengaruh waktu lamanya perebusan terhadap pembuatan 

marning singkong yang dihasilkan? 

1.2.2 Bagaimana hasil perbedaan marning singkong yang direbus 

menggunakan autoklaf dengan tidak menggunakan autoklaf (dengan 

perebusan menggunakan panci biasa)? 


