
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Singkong  

Di Indonesia, singkong merupakan produksi hasil pertanian pangan ke 

dua terbesar setelah padi, sehingga singkong mempunyai potensi sebagai bahan 

baku yang penting bagi berbagai produk pangan dan industri. Sebagai makanan 

manusia, singkong mempunyai beberapa kekurangan diantaranya kadar protein 

dan vitamin yang rendah serta nilai gizi yang tidak seimbang. Ubi kayu atau 

singkong merupakan salah satu bahan makanan sumber karbohidrat (sumber 

energi). Ubi kayu dalam keadaan segar tidak tahan lama. Untuk pemasaran yang 

memerlukan waktu lama, ubi kayu harus diolah dulu menjadi bentuk lain yang 

lebih awet, seperti gaplek, tapioka (tepung singkong), tapai, peuyeum, keripik 

singkong, dan lain-lain (Koswara Sutrisno, 2013). 

Tepung tapioka, tepung singkong, tepung kanji, atau aci adalah tepung 

yang diperoleh dari umbi akar ketela pohon atau dalam bahasa indonesia disebut 

singkong. Tapioka memiliki sifat- sifat yang serupa dengan sagu, sehingga 

kegunaan keduanya dapat dipertukarkan. Tepung ini sering digunakan untuk 

membuat makanan, bahan perekat, dan banyak makanan tradisional yang 

menggunakan tapioka sebagai bahan bakunya. Tapioka adalah nama yang 

diberikan untuk produk olahan dari akar ubi kayu (cassava). 

Pembuatan tepung merupakan merupakan salah satu jenis pengolahan 

yang penting bagi bahan pangan tertentu, karena dapat memperpanjang daya 

simpan serta lebih luas penggunaannya untuk dibuat berbagai jenis makanan. 

Penyimpanan dalam bentuk tepung (kering) lebih mudah dilakukan karena dapat 

menghemat biaya transportasi, menghemat ruang penyimpanan, 
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memperpanjang daya simpannya dengan mencegah kerusakan yang diakibatkan 

oleh berbagai faktor serta memanfaatkan bahan baku yang berlebihan jika terjadi 

panen yang berlimpah pada musim tertentu. Mutu tepung tapioka yang baik 

dapat diperoleh bila pada saat pengolahannya diberikan perlakuan khusus 

seperti penggunaan natrium metabisulfit (Na2S2O5) karena dapat menekan 

degradasi warna, dan memperpanjang masa simpan.  

Penelitian yang akan dilakukan terkait dengan pembuatan tepung 

singkong dari bahan dasar singkong mentega menggunakan pengeringan 

dengan oven dan sinar matahari, dengan melakukan pengamatan terhadap 

kadar abu, kadar air, dan densitas kamba. Sehingga didapatkan hasil kondisi 

optimum pengeringan dan koefisien perpindahan massa tepung.  

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 mentega.  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.  
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 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 mentega. Penelitian yang akan 

dilakukan adalah “Pembuatan tepung singkong mentega menggunakan proses 

pengeringan oven dan sinar matahari”. Dimana nantinya, tepung singkong 

mentega yang dihasilkan akan dbandingkan dengan tepung singkong putih. 

Variabel yang digunakan adalah singkong mentega, perendaman dengan 

natrium bisulfit 1500, 2000, dan 2500 ppm. Selanjutnya dilakukan pengeringan 

dengan oven pada suhu 30, 40, 50 oC selama 6 jam dan dengan pengeringan 

sinar matahari. Pada tepung singkong mentega yang dihasilkan dilakukan 

pengujian kadar air, kadar abu, dan densitas kamb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


