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BAB 1
PENDAHULUAN
Mi merupakan salah satu produk pangan yang disukai dan banyak
dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai pengganti nasi, lebih praktis
karena mudah disajikan dan harganya relatif murah. Astawan, (2006) menyatakan
masyarakat Indonesia konsumsi mi terbesar kedua di dunia setelah Republik
Rakyat Cina.
Berbagai jenis mi dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu mi basah, mi
mentah (mi ayam), mi kering, mi instan, mi soun dan mi bihun. Kandungan
terbesar yang terdapat di dalam mi adalah karbohidrat, selain itu mi juga
mengandung

protein dan lemak (Azwar, 2003). Menurut Direktorat Gizi

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2005) kandungan gizi produk mi dan
olahannya masih sangat rendah terutama kandungan proteinnya.
Dewan Standarisasi Nasional, (1992) menyatakan mi basah merupakan
produk makanan yang dibuat dari tepung gandum atau tepung terigu dengan atau
tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan yang diizinkan,
berbentuk khas mi yang tidak dikeringkan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (2015), menyatakan mi kering adalah
produk pangan kering yang dibuat dari tepung terigu dengan atau tanpa adanya
penambahan bahan lain yang diizinkan dan telah mengalami pengeringan sampai
mencapai kadar air sekitar 8-10% sehingga umur simpan mi menjadi relatif lama.
Selain mi produk olahan terigu yang lainnya, yaitu roti tawar dan produk
turunan lainya. Roti merupakan hasil olahan tepung terigu yang mengandung
protein tinggi yang ditambahkan bahan lain dan dilakukan fermentasi
menggunakan ragi sebagai bahan pengembang, selanjutnya adonan roti yang telah
dibentuk diberi isi dengan rasa yang bervariasi selanjutnya dipanggang (BPOM,
2015).
Mi dan roti tawar merupakan bahan pangan yang dibuat dengan
menggunakan bahan baku utama tepung terigu. Di Indonesia tanaman gandum
sebagai penghasil tepung terigu tidak dapat tumbuh dengan baik, sehingga untuk
memenuhi kebutuhan tepung terigu harus dilakukan impor.

Tepung terigu merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dibutuhkan
oleh konsumen di Indonesia, mulai dari rumah tangga sampai dengan industri
besar yang memproduksi produk olahan pangan dengan bahan baku utama tepung
terigu. Industri pengolahan pangan yang menggunakan bahan baku terigu saat ini
berkembang pesat di Indonesia. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan
terhadap tepung terigu oleh konsumen dari tahun ke tahun yang mengakibatkan
impor biji gandum dan tepung terigu juga meningkat.
Franciscus Welirang Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu
menyatakan impor biji gandum dari luar negeri terus meningkat. Pada tahun 2014,
Indonesia mengimpor lebih dari 7 juta metrik ton. Data dari Badan Pusat Statistik,
volume impor gandum pada 2013 mencapai 6,37 juta metrik ton dan meningkat
menjadi 7,43 juta metrik ton pada 2014. Data yang dikutip dari USDA, sedangkan
pada 2014/2015, impor gandum Indonesia mencapai 7,49 juta metrik ton.
Proyeksi impor gandum Indonesia untuk 2015/2016 periode ini ditaksir hanya 7,8
juta metrik ton.
Meningkatkannya impor gandum tidak dapat dihindari dikarenakan semakin
berkembangnya industri olahan pangan yang menggunakan tepung terigu sebagai
bahan baku utama. Selain itu karakteristik yang khas pada tepung terigu
mengandung protein glutelin, gliadin dan prolamin. Jika tepung terigu dibasahi
oleh air dan dilakukan pengadonan memberikan sifat elastis, yang tidak ditemui
pada adonan tepung lainnya sehingga tepung terigu belum dapat digantikan
sepenuhnya oleh tepung lain. Ketergantungan terhadap komoditas tepung terigu
yang sangat tinggi merupakan masalah dan memberikan dampak terhadap dana
yang dikeluarkan. Untuk mengurangi dana yang dikeluarkan dalam memenuhi
kebutuhan tepung di dalam negeri maka perlu dicari solusinya.
Salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu,
diversifikasi pengolahan pangan perlu dilakukan melalui pemanfaatan bahan baku
lokal dengan maksimal dalam mewujudkan peningkatan ketahanan pangan
nasional. Bahan baku lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah
ubi jalar yang diolah menjadi tepung.
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Potensi ubi jalar sebagai bahan pangan alternatif sangat besar, terutama
untuk meningkatkan gizi manusia, dan ketahanan pangan khususnya untuk
memenuhi kebutuhan tepung di Indonesia sebagai bahan untuk mensubstitusi
tepung terigu.
Menurut World Health Organization (WHO), kandungan kalsium ubi jalar
lebih tinggi dibanding beras, jagung, terigu maupun sorghum. Kandungan vitamin
A pada ubi jalar merah sebanyak empat kali dari wortel, sehingga baik untuk
pencegahan kebutaan. Manfaat ubi jalar menurut berbagai sumber kesehatan,
mencakup mengandung zat besi dan magnesium ; mengandung vitamin B6 ;
vitamin C ; vitamin D ; potassium ; -karoten (provitamin A) ; antioksidan dan
memiliki kandungan kadar gula yang rendah.
Di Indonesia ubi jalar belum dianggap sebagai komoditas penting dan
belum dapat disejajarkan dengan komoditas pertanian lainnya. Di negara maju ubi
jalar telah dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan maupun non pangan, seperti
bahan baku untuk pembuatan mi, kembang gula, kecap, tepung, minuman anggur,
cuka, nata de coco, dan bio-etanol. Data statistik FAO di dalam Kajian Rantai
Nilai Ubi Jalar dan Iklim Investasi Jayawijaya, (2013) produksi ubi jalar
Indonesia dari kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2012 sebesar 2.483.467
ton, luas areal 178.298 ha dengan produktivitas sebesar 13,93 ton/ha, dan
Indonesia merupakan negara produsen ubi jalar kedua di dunia setelah Cina.
Potensi

ubi

jalar

yang

cukup

besar

merupakan

peluang

dalam

pengembangannya menjadi tepung sebagai produk antara (intermediate product).
Pengolahan ubi jalar menjadi tepung dapat dilakukan secara konvensional, yaitu
dengan membuat irisan atau chip ubi jalar terlebih dahulu, chip dikeringkan,
kemudian giling dan diayak.
Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini produksi tepung dengan
bahan baku umbi-umbian dapat dilakukan dengan cara fermentasi. Pengembangan
teknologi proses produksi secara fermentasi merupakan salah satu strategi untuk
membangun ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi sumber
daya lokal. Upaya dalam pengembangan produksi tepung ubi jalar diharapkan

mampu meringankan ketergantungan terhadap tepung terigu yang merupakan
komoditas impor.
Fermentasi merupakan teknik konversi biologis substrat kompleks menjadi
senyawa sederhana dengan menggunakan berbagai mikroorganisme seperti
bakteri, jamur dan kapang. Senyawa-senyawa yang dihasilkan pada fermentasi
selain metabolit primer juga beberapa senyawa tambahan, seperti karbon dioksida,
H2O, asam-asam organik dan alkohol, antibiotik, protein sel tunggal (PST), serta
enzim (Balakrishnan dan Pandey., 1996 ; Machado et al., 2004 ; Robinson et al.,
2001).
Subramaniyam

dan

Vimala,

(2012)

menyatakan

fermentasi

dapat

diklasifikasikan ke dalam Solid State Fermentaion (SSF) dan Submerged
Fermentation (SmF) terutama yang didasarkan pada jenis substrat yang digunakan
selama fermentasi. Produksi tepung ubi jalar secara fermentasi menggunakan
fermentasi terendam terhadap irisan ubi jalar yang ditempatkan di dalam tangki
diisi dengan larutan gula dengan konsentrasi 0,5% dan ditambahkan koji dengan
konsentrasi 3,0% dan difermentasi dengan waktu yang divariasikan.
Fermentasi pada pembuatan mocaf, mikroba yang tumbuh pada permukaan
ubi kayu menghasilkan enzim-enzim pektinolitik dan selulolitik yang dapat
mendegradasi dinding sel ubi kayu sehingga terjadi liberasi granula pati. Proses
liberasi ini akan menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang
dihasilkan, yaitu naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan
kemudahan melarut (Subagio, 2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi
fermentasi untuk menghasilkan tepung ubi jalar termodifikasi adalah konsentrasi
koji yang digunakan, waktu fermentasi dan metode fermentasi. Teknik
pendekatan modifikasi dalam pembuatan mocaf diterapkan pada pembuatan
tepung ubi jalar diharapkan dapat mengubah karakteristik tepung ubi jalar yang
dihasilkan.
Pada penelitian tahap 1 dilakukan pembuatan tepung ubi jalar modifikasi
menggunakan koji Bacillus subtilis dan Aspergillus oryzae. Tepung ubi jalar yang
dihasilkan diharapkan memiliki karakteristik yang sesuai untuk diaplikasikan
pada olahan pangan, pada pembuatan mi kering dan roti tawar.
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tahun pertama,
konsentrasi koji Bacillus subtilis dan Aspergillus oryzae masing-masing adalah
3,0% dengan waktu fermentasi selama 48 jam. Karakteristik tepung ubi jalar yang
difermentasi oleh Aspergillus oryzae adalah kadar air 7,96%, kadar pati 40,57%,
kadar amilosa 23,09%, kadar protein 8,26%, viskositas balik sebesar 980 cp dan
konsistensi gel sebesar 59 mm.
Tepung ubi jalar yang difermentasi oleh Bacillus subtilis memiliki
karakteristik adalah kadar air 8,97%, kadar pati 36,24%, kadar amilosa 25,43%,
kadar protein 7,85%, viskositas balik adalah 920 cp dan konsistensi gel adalah
38,5 mm.
Berdasarkan pengujian pasting properties tepung ubi jalar hasil fermentasi
memiliki sifat fisiko-kimia mendekati tepung terigu, tetapi belum dapat
menggantikan tepung terigu untuk pengolahan pangan menjadi produk dengan
kualitas sama yang dibuat dari tepung terigu. Melalui penelitian lanjutan ini
dilakukan kembali pembuatan tepung ubi jalar termodifikasi fermentasi dengan
menggunakan kondisi yang diperoleh pada penelitian tahun pertama, yaitu
menggunakan koji Bacillus subtilis dan Aspergillus oryzae masing-masing dengan
konsentrasi 3% dan waktu fermentasi selama 48 jam. Rencana capaian pada tahun
pertama dan kedua dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan
No.
1

Jenis Luaran
Publikasi ilmiah

2)

Internasional
Nasional
Terakreditasi
Internasional
Nasional
Internasional
Nasional

Indikator Capaian
TS
TS+1
TS+2
Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
1)

Tidak ada

Draf

Draf

Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada

Tidak ada
Draf
Tidak ada
Tidak ada

Tidak ada
Draf
Tidak ada
Tidak ada

Internasional
Tidak ada Tidak ada
Paten
Tidak ada Tidak ada
Paten sederhana
Tidak ada
Draf
Hak Cipta
Tidak ada Tidak ada
Merek dagang
Tidak ada Tidak ada
Rahasia dagang
Tidak ada Tidak ada
Hak Kekayaan
Desain Produk
5
Tidak ada Tidak ada
Intelektual (HKI)6) Industri
Indikasi Geografis Tidak ada Tidak ada
Perlindungan
Tidak ada Tidak ada
Varietas Tanaman
Perlindungan
Tidak ada Tidak ada
Topografi Sirkuit
7)
6
Teknologi Tepat Guna
Tidak ada
draf
7
Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/
Tidak ada Tdak ada
Rekayasa Sosial8)
8
Buku Ajar (ISBN)9)
Tidak ada Tidak ada
10)
9
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)
Tidak ada Tidak ada
1)
TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)
2)
Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published
3)
Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
4)
Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
5)
Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
6)
Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted
7)
Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan
8)
Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan
9)
Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit
10)
Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2

Tidak ada
Tidak ada
Draf
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada

2
3
4

Pemakalah dalam
temu ilmiah3)
Invited Speaker
dalam temu
ilmiah4)
Visiting Lecturer5)

Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
draf
Tdak ada
Tidak ada
Tidak ada
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ubi Jalar
Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan tanaman yang termasuk ke dalam
jenis tanaman palawija, tanaman tropis dan dapat tumbuh dengan baik di daerah
sub tropis. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ubi jalar selain iklim
adalah jarak tanam, varietas dan lokasi tanam. Ubi jalar dibagi dalam dua
golongan, yaitu ubi jalar yang berumbi keras karena banyak mengandung pati dan
ubi jalar yang berumbi lunak karena banyak mengandung air. Warna daging umbi
ada yang berwarna putih, merah kekuningan, kuning, merah, krem, jingga dan
lain-lain (Sutrisno Koswara, 2009). Ubi jalar dapat berfungsi sebagai pengganti
beras karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi (Handawi, 2010).
Produktivitas ubi jalar di Indonesia rata-rata 13,93 ton/ha dengan produksi
ubi jalar Indonesia selama kurun waktu dari tahun 2008 sampai dengan 2012
sebesar 2.483.467 ton, dengan luas areal 178.298 ha (Anonimus, 2013).
Berdasarkan jumlah total produksi ubi jalar dunia, Indonesia merupakan
negara penghasil kedua terbesar setelah Cina. Perkembangan produksi ubi jalar di
Indonesia menunjukkan angka yang kurang menggembirakan, karena kurang
dukungan dari industri pengolahan ubi jalar menjadi produk yang lebih disukai
masyarakat. Komposisi kimia ubi jalar bervariasi tergantung dari jenis, usia,
keadaan tumbuh dan tingkat kematangan serta komposisi kimia ubi jalar seperti
yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Sebagian besar karbohidrat pada tepung ubi jalar terdapat dalam bentuk pati.
Komponen selain pati adalah serat, beberapa jenis gula yang bersifat larut seperti
maltosa, sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Sukrosa merupakan gula yang banyak
terdapat dalam ubi jalar. Total gula dalam ubi jalar berkisar antara 0,38% - 5,64%
basis basah (Sulistiyo, 2006). Kandungan gula dalam ubi jalar yang telah dimasak
jumlahnya meningkat bila dibandingkan jumlah gula pada ubi jalar mentah. Selain
karbohidrat, ubi jalar juga mengandung lemak, protein, dan betakaroten dalam
jumlah sedikit.

Karakteristik ubi jalar yang berhubungan dengan kandungan karbohidrat
adalah kecenderungan timbulnya flatulensi setelah mengkonsumsi ubi jalar.
Flatulensi disebabkan oleh gas flatus yang merupakan hasil samping fermentasi
karbohidrat yang tidak dicerna dalam tubuh oleh mikroflora usus.
Menurut Darmadjati (2003), karbohidrat yang tidak tercerna tersebut antara
lain pati tidak tercerna (resistant starch), oligosakarida tak tercerna (non
digestibility

oligosaccharides),

dan

polisakarida

non

pati

(non

strach

polysaccharides) seperti serat makanan.
Tabel 2. Komposisi Kimia Ubi Jalar
Kandungan
Komposisi
Protein (%)
1,43
Lemak (%)
0,17
Pati (%)
22,4
Gula (%)
2,4
Serat makanan (%)
1,6
Kalsium (mg/100g)
29
Fosfor (mg/100g)
51
Besi (mg/100 g)
0,49
Vitamin A (mg/100 g)
0,01
Vitamin B1 (mg/100 g)
0,09
Vitamin C (mg/100 g)
24
Air (g)
83,3
Sumber : Hartoyo T., 2004.
2.2. Tepung Ubi Jalar
Teknologi pengolahan umbi-umbian menjadi tepung sangat sederhana dan
relatif murah. Memanfaatkan teknologi yang sederhana ini, usaha skala kecilmenengah mampu menghasilkan tepung dengan kualitas yang tidak kalah bagus
dibandingkan tepung terigu yang diproduksi perusahaan besar. Ubi jalar adalah
salah satu pilihan dari sekian banyak jenis umbi, dan untuk tahap awal bisa
dijadikan jawaban untuk pemenuhan kebutuhan tepung di Indonesia. Tepung yang
dihasilkan mempunyai karakteristik yang baik dan nilai gizinya yang cukup baik
(Budijanto, 2008).
Pengembangan pengolahan ubi jalar menjadi produk setengah jadi seperti
tepung maupun produk jadi, selain dapat mendorong penganekaragaman pangan
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diharapkan juga dapat meningkatkan nilai tambah ubi jalar serta meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan petani (Hariyadi et al., 2004). Welirang (2003)
menyatakan tersedianya aneka tepung maka dengan sendirinya akan memberikan
kemudahan untuk tumbuhnya usaha dibidang pengolahan makanan dalam skala
kecil, menengah maupun skala besar.
Tahap pembuatan tepung ubi jalar termodifikasi meliputi pembersihan,
pengirisan, fermentasi, pencucian dan pengeringan sampai mencapai kadar air
tertentu. Tepung ubi jalar juga memiliki beberapa kelebihan yaitu sebagai sumber
karbohidrat, serat pangan, dan -karoten (Kadarisman dan Sulaeman, 1993).
Selain itu tepung ubi jalar mempunyai kandungan gula yang cukup tinggi
sehingga dalam pembuatan produk olahan berbahan tepung ubi jalar dapat
mengurangi penggunaan gula sebanyak 20% (Nuraini, 2004). Komposisi
kandungan gizi tepung ubi jalar seperti tercantum pada Tabel 3.
Tabel 3. Komposisi Kandungan Gizi Tepung Ubi Jalar
Tepung Ubi Jalar
Komposisi
Putih
Merah
Air (%bk)
6,40
4,25
Abu (%bk)
1,78
2,92
Karbohidrat (%bk)
79,41
65,93
Protein (%bk)
2,35
2,36
Lemak (%bk)
0,75
0,76
Serat Kasar (%bk)
2,45
4,19
Gula (%bk)
5,23
18,38
Sumber : Anwar dkk, 1993

Kuning
4,50
2,05
79,36
2,85
0,45
3,31
5,51

Tepung ubi jalar dapat digunakan langsung untuk keperluan sehari-hari
seperti membuat kue. Tepung ubi jalar telah digunakan sebagai tepung campuran
untuk pembuatan roti, biskuit, dan lainnya. Tepung ini dapat pula digunakan
dalam pembuatan bahan makanan campuran untuk anak balita (Marliyati dkk.,
1992). Kriteria mutu tepung ubi jalar dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Mutu Tepung Ubi Jalar
Kriteria
Nilai
Kadar air (maksimal)
15 %
Keasaman (maksimal)
4 ml 0,1 N NaOH/100gram
Kadar pati (minimal)
55 %
Kadar serat (maksimal)
3%
Kadar abu
2%
Sumber : Anonim, 2008
2.3. Tepung Modifikasi
Modified Cassava Flour (Mocaf) adalah produk tepung dari fermentasi ubi
kayu yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel singkong dengan cara
fermentasi sehingga menyebabkan perubahan karakteristik tepung singkong, yaitu
meningkatnya

viskositas,

kemampuan

gelatinisasi,

daya

rehidrasi,

dan

kemampuan melarut (Emil dan Salim, 2011).
Mocaf

telah banyak digunakan dalam pengolahan makanan dan

memberikan hasil yang memuaskan. Mocaf juga telah digunakan dalam
pengolahan atau pembuatan roti, mi instan, dan produk makanan lainnya sebagai
bahan pensubstitusi tepung terigu yang dapat memberikan dampak positif dalam
menurunkan biaya produksi. Pada pembuatan mocaf secara fermentasi, faktor
yang dapat mempengaruhi karakteristik tepung yang dihasilkan adalah metode
fermentasi yang digunakan dan waktu fermentasi. Secara umum fermentasi dapat
dilakukan spontan atau menggunakan kultur murni (Darti, Setiati dan Intan,
2013).
Teknik fermentasi pada proses produksi mocaf umumnya menggunakan
bakteri asam laktat (BAL). Fermentasi berperan dalam merobambak pati singkong
menghasilkan asam laktat. Isolat BAL bersifat mesofilik karena tumbuh optimum
pada suhu 37oC dan tidak dapat tumbuh pada suhu 10oC dan 50oC. Menurut
Astriani (2014) menyebutkan bahwa BAL mampu menghasilkan enzim amilase
dan pululanase sehingga bersifat amilolitik. BAL akan menghidrolisis sebagian
pati alami menjadi gula sederhana ataupun oligosakarida lain. Selanjutnya BAL
akan

memfermentasi

gula

sederhana

tersebut

untuk

metabolisme

dan

pertumbuhan BAL. Selain itu, pemanfaatan bakteri asam laktat juga bertujuan
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agar selama fermentasi, asam laktat dihasilkan secara alami dan mengakibatkan
terjadinya linierisasi amilopektin (Jenie, 2012).
Salah satu teknik yang telah diterapkan adalah fermentasi menggunakan
bakteri asam laktat. Mikroba yang tumbuh menghasilkan enzin-enzim pektinolitik
dan selulolitik yang dapat menghancurkan dinding sel singkong sedemikian rupa,
sehingga terjadi pembebasan granula pati (Subagio, 2008). Hal ini yang akan
menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan.

2.4. Roti Tawar
Roti tawar merupakan roti yang terbuat dari adonan tanpa menggunakan
telur dengan sedikit gula atau tidak sama sekali, penggunaan gula pada pembuatan
roti tawar hanya digunakan pada pencepatan proses fermentasi (Lilik Noer
Yulianti, 2004).
Menurut SNI (1995), definisi roti adalah produk yang diperoleh dari adonan
tepung terigu yang diragikan dengan ragi roti dan dipanggang, dengan atau tanpa
penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan.
Jenis roti yang beredar saat ini sangat beragam dan secara umum roti biasanya
dibedakan menjadi roti tawar dan roti manis atau roti isi.
Roti tawar adalah roti yang tidak ditambahkan rasa atau isi, sehingga
rasanya tawar. Biasanya konsumen menambahkan sendiri isinya sesuai dengan
keinginan dan selera masing-masing. Bisa diolesi margarin, ditaburi cokelat
mesis, diisi keju, diolesi selai buah, diisi telur, daging, atau kombinasi dari
berbagai bahan tersebut (Anonim, 2006).
Menurut Anonim (2000), kandungan nutrien per 100 gram roti tawar dapat
dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Kandungan Gizi Roti Tawar
Nutrisi

Persyaratan

Air
Energi
Protein
Total lemak
Karbohidrat
Serat

37,7 g
246 kcal (1029 kJ)
9,7 g
4,2 g
46,1 g
6,9 g

Ampas
Sumber : Anonim. (2000)

2,3 g

Menurut Standar Nasional Indonesia (1995), syarat mutu roti tawar dapat
dilihat pada Tabel 6.
No

Tabel 6. Syarat Mutu Roti Tawar
Kriteria Uji
Satuan

1

Keadaan kenampakan :
a. Bau
b. Rasa
c. Warna
2 Air
% b/b
3 Abu (tidak termasuk garam
% b/b
dihitung atas dasar bahan kering)
4 Abu yang tidak larut dalam asam
% b/b
5 NaCl
% b/b
6 Gula jumlah
% b/b
7 Lemak
%b/b
8 Serangga / belatung
9 Bahan makanan tambahan :
a. Pengawet
b. Pewarna
c. Pemanis buatan
d. Sakarin siklamat
negatif
10 Cemaran logam
a. Raksa (Hg)
mg/kg
b. Timbal (Pb)
mg/kg
c. Tembaga (Cu)
mg/kg
d. Seng (Zn)
mg/kg
11 Cemaran Arsen (As)
mg/kg
12 Cemaran Mikrobia :
a. Angka Lempeng Total
koloni/g
b. E. coli
APM/g
c. Kapang
koloni/g
Sumber : Standar Nasional Indonesia (1995)

Persyaratan

Normal tidak berjamur
Normal
Normal
Maks. 40
Maks. 1
Maks. 3,0
Maks. 2,5
Tidak boleh ada
Sesuai dengan
SNI 0222-1987

negatif
Maks. 0,05
Maks. 1,0
Maks. 10,0
Maks. 40,0
Maks. 0,5
Maks. 106
<3
Maks. 10

Secara garis besar prinsip pembuatan roti terdiri dari pencampuran,
peragian, pembentukan dan pemanggangan.
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a.

Pencampuran
Secara tradisional ada dua cara pencampuran adonan roti, yaitu sponge and

dough method atau metode babon dan straight dough method atau cara langsung,
metode lainnya, yaitu no time dough dan metode babon cair yang disebut juga
brew atau broth. Dalam metode babon, sebagian besar tepung dan air, semua ragi
roti dan garam mineral serta zat pengemulsi dicampur menjadi babon.
Babon difermentasi selama 3-6 jam, kemudian dicampur dengan bahan
lainnya. Pada pembuatan babon cair, 25 % tepung dibuat babon cair sebelum
pencampuran adonan. Proses straight dough lebih sederhana tetapi kurang
fleksibel, karena tidak mudah dimodifikasi jika terjadi kesalahan dalam proses
fermentasi atau tahap sebelumnya. Dalam proses ini seluruh bahan dicampur
sekaligus menjadi adonan sebelum difermentasi.
Demikian pada metode cepat, seluruh bahan dicampur sekaligus. Bedanya
dengan no time dough adonan langsung dibentuk atau masuk ke dalam alat
pencampur tanpa fermentasi. Tujuan pencampuran ialah membuat dan
mengembangkan sifat daya rekat, gluten tidak ada dalam tepung.

Tepung

mengandung protein dan sebagian besar protein akan mengambil bentuk yang
disebut gluten bila protein itu dibasahi, diaduk-aduk, ditarik, dan diremas-remas.
b.

Peragian
Tujuan fermentasi (peragian) adonan ialah untuk pematangan adonan

sehingga mudah ditangani dan menghasilkan produk bermutu baik. Selain itu
fermentasi berperan dalam pembentukan cita rasa roti. Selama fermentasi enzimenzim ragi bereaksi dengan pati dan gula untuk menghasilkan gas karbon
dioksida.

Perkembangan gas ini menyebabkan adonan mengembang dan

menyebabkan adonan menjadi lebih ringan dan lebih besar.

Jika ingin

memperoleh hasil yang seragam, suhu dan kelembaban dalam ruang fermentasi
perlu diatur. Suhu formal untuk fermentasi ialah kurang lebih 26oC dan
kelembaban 70-75 %.
c.

Pembentukan
Pada tahap ini secara berurutan adonan dibagi dan dibulatkan, diistirahatkan,

dipulung, dimasukkan dalam loyang dan fermentasi akhir sebelum dipanggang

dan dikemas. Pembagian adonan dapat dilakukan dengan menggunakan pemotong
adonan.

Proses berikutnya adalah intermediete proofing, yaitu mendiamkan

adonan dalam ruang yang suhunya dipertahankan hangat selama 3-25 menit.
Di sini adonan difermentasi dan dikembangkan kembali sehingga bertambah
elastis dan dapat mengembang setelah banyak kehilangan gas, teregang dan
terkoyak pada proses pembagian.

Setelah didiamkan adonan siap dilakukan

penggulungan. Proses penggulungan terdiri dari proses pemipihan atau sheating,
curling, dan rolling atau penggulungan serta penutupan atau sealing. Setelah
penggulungan adonan dimasukkan ke dalam loyang yang telah dioles dengan
lemak, agar roti tidak lengket pada loyang. Selanjutnya dilakukan fermentasi
akhir, yang bertujuan agar adonan mencapai volume dan struktur remah yang
optimum.

Agar proses pengembangan cepat fermentasi akhir ini biasanya

dilakukan pada suhu sekitar 38oC dengan kelembaban nisbi 75-85 %. Dalam
proses ini ragi roti menguraikan gula dalam adonan dan menghasilkan gas karbon
dioksida.
d.

Pemanggangan
Beberapa menit pertama setelah adonan masuk oven, terjadi peningkatan

volume adonan cepat. Pada saat ini enzim amilase menjadi lebih aktif dan terjadi
perubahan pati menjadi dekstrin adonan menjadi lebih cair sedangkan produksi
gas karbon dioksida meningkat. Pada suhu sekitar 50-60oC, aktivitas metabolisme
khamir meningkat, sampai terjadi perusakan khamir karena panas berlebihan.
Pada saat suhu mencapai sekitar 76oC, alkohol dibebaskan serta menyebabkan
peningkatan tekanan dalam gelembung udara. Sejalan dengan terjadinya
gelatinisasi pati, struktur gluten mengalami kerusakan karena penarikan air oleh
pati. Di atas suhu 76oC terjadi penggumpalan gluten yang memberikan struktur
crumb. Pada akhir pemanggangan, terjadi pembentukan crust serta aroma.
Pembentukan crust terjadi sebagai hasil reaksi maillard dan karamelisasi
gula.
Ada tiga sistem pembuatan roti yaitu : sponge and dough, straight dough dan no
time dough. Sistem sponge and dough terdiri dari dua langkah pengadukan yaitu
pembuatan sponge dan pembuatan dough. Sedangkan sistem straight dough (cara
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langsung) adalah proses bahan-bahan diaduk bersama-sama dalam satu langkah.
Sistem no time dough adalah proses langsung juga dengan waktu fermentasi yang
sesingkat mungkin atau ditiadakan sama sekali.
Keuntungan menggunakan sistem sponge and dough adalah : toleransi terhadap
waktu fermentasi lebih baik, volume roti lebih besar, sheft life lebih baik, dan
aroma roti lebih kuat. Sedangkan kerugiannya adalah : toleransi terhadap waktu
aduk lebih pendek,

peralatan lebih banyak, jumlah pekerja lebih banyak,

kehilangan karena fermentasi lebih banyak, dan waktu produksi lebih lama.
Keuntungan menggunakan sistem straight dough adalah: peralatan lebih sedikit,
jumlah pekerja lebih sedikit, kehilangan berat karena fermentasi lebih sedikit,
waktu produksi lebih pendek. Sementara kerugian menggunakan sistem ini adalah
: toleransi terhadap waktu fermentasi lebih pendek, dan kesalahan dalam proses
mixing tidak dapat diperbaiki. Sistem no time dough mempunyai keuntungan
waktu produksi jauh lebih pendek, tidak memerlukan ruangan untuk fermentasi,
kehilangan berat karena fermentasi lebih sedikit, tidak memerlukan banyak mixer
dan pekerja, dan pemeliharaan alat lebih ringan. Sedangkan kerugiannya : aroma
roti tidak ada, shelf life lebih pendek, dan memakai lebih banyak bread improver.
Proses fermentasi dalam adonan roti menyebabkan pengurangan senyawa
gula sederhana dan nitrogen. Selain itu juga dapat membentuk CO2, alkohol, dan
asam ester. Proofing diperlukan agar adonan mempunyai kelenturan dan
ekstensibilitas yang baik. Waktu yang diperlukan berkisar antara 50 – 70 menit
tergantung pada macam dan jumlah ingredient serta suhu fermentasi.
Selama fermentasi, pH akan turun dari 5.3 menjadi 4.5 karena terjadi
pembentukan asam-asam seperti asam cuka oleh bakteri asam asetat dan asam
laktat. Penurunan pH ini akan mempengaruhi hidrasi dan pengembangan gluten
dan laju kegiatan enzim . Proses terpenting dalam pembuatan roti tawar adalah
pemanggangan. Melalui proses ini adonan roti diubah menjadi produk yang
ringan dan berongga, mudah dicerna dan aroma yang sangat merangsang.
Aktivitas biologis yang terjadi dalam adonan dihentikan oleh pemanggangan
disertai dengan hancurnya mikroorganisme dan enzim yang ada. Pada saat yang
sama substansi rasa terbentuk, meliputi karamelisasi gula, pirodekstrin dan

melanoidin sehingga menghasilkan produk dengan sifat organoleptik yang
dikehendaki.
Mutu roti yang baik meliputi volume roti yang besar, bentuk yang simetris,
warna kerak roti tawar yang baik meliputi volume roti yang besar, bentuk yang
simetris, warna kerak roti yang coklat kekuningan, tekstur kerak yang tipis dan
kering, serta sifat sifat bagian bagian roti yang meliputi butiran dan tekstur.
Butiran yang baik adalah butiran dengan sel yang halus, seragam yang panjangpanjang, sedangkan tesktur yang baik adalah yang halus lembut dan elastis. Selain
itu struktur remah harus rata, warna remah terang, beraroma harum gandum dan
ragi dengan rasa dan daya simpan yang baik. Setelah roti tawar keluar dari oven
dan menjadi dingin, roti dapat menjadi cepat basi (stale) yaitu hilangnya rasa lezat
dan aroma kulit, kulit menjadi lembek dan alot, remah roti menjadi kaku, keras
dan meremah. Proses kebasian ini disebabkan oleh perubahan dalam ikatan air
dan pati.
Air pada bagian dalam roti berpindah secara lambat ke kulit roti yang relatif
lebih kering meskipun dibungkus dengan pembungkus yang tahan air dan gas.
Setelah empat hari disimpan pada suhu 21C, kandungan air remah kan menurun
hingga 29 persen dan pada kulit roti

akan meningkat menjadi 28 persen.

Habisnya air dari remah roti akan menyebabkan remah menjadi basi. Kelembaban
seimbang (ERH) roti tawar kurang lebih 90 persen. Kelembaban ini dipengaruhi
oleh kadar air dan susu. Kulit roti mempunyai keseimbangan yang lebih kecil
sehingga cenderung menjadi lembek pada kondisi lembab.
Roti selama penyimpanan, akan mengalami perubahan seperti terjadinya
remah. Terbentuknya remah dipengaruhi oleh retogradasi molekul pasti.
Retrogradasi pati adalah kristalisasi dan dehidrasi pati. Roti yang basi (stale)
ditandai dengan perubahan flavor dan aroma, mengerasnya remah roti dan masir
pada lidah serta crumb roti melunak. Jika roti disimpan pada tempat yang lembab
maka suatu saat akan tumbuh kapang. Pertumbuhan kapang Ini berasal dari udara
selama pendinginan roti, penangganan, pembungkusan atau dari alat pemotong.
Beberapa jenis kapang dapat tumbuh baik pada kulit maupun bagian dalam
roti yang lembab. Kapang yang sering ditemukan dalam roti adalah Rhicopus
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stolonifer, Penicillium expansum, P. sitophilia, Mucor sp. dan Geotrichum sp.
Selain itu juga terdapat spesies-spesies dari Rhizopus, Aspergillius dan lainnya.
Kerusakan roti selama penyimpanan adalah kebusukan (rope) karena bakteri B.
Subtillis, B. licheneformis dan B. panis. Roti yang busuk ini ditandai dengan bau
dan rasa yang tidak menyenangkan, remah makin gelap dan lengket, kulit roti
kemerah-merahan atau merah tua. Ketengikan merupakan kerusakan lain pada
roti. Ketengikan Ini disebabkan oleh kerusakan lemak atau minyak sehingga
menghasilkan rasa dan bau tidak enak.
2.5. Mi Kering
Mi adalah produk olahan makanan yang berbahan dasar tepung terigu
dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan
makanan yang diizinkan (Faridah dan Widjanarko, 2014).
Mi kering merupakan produk mi yang dikeringkan hingga mencapai kadar
air sekitar 8-10% (Mulyadi et al., 2014). Mi kering diolah dengan metode
mengeringkan mi mentah secara dijemur atau dalam pengering pada suhu ± 50ºC
dan mempunyai daya simpan yang lebih lama tergantung dari kadar airnya
(Widyaningtyas dan Susanto, 2015).
Ciri-ciri mi kering yang memiliki kualitas yang baik adalah penampakan
cerah, permukaan lembut, tidak ditumbuhi mikroba dan tidak hancur dan pecah
selama pemasakan (Oh et al., 1983). Secara umum, tahapan-tahapan dalam
pembuatan mie kering antara lain pencampuran dan pengadukan, pembuatan
lembaran, pemotongan, pengukusan, pengeringan dan pendinginan (Suyanti,
2008). Tahap pencampuran dan pengadukan memiliki tujuan agar bahan-bahan
yang digunakan tercampur secara homogen dan kalis.
Tahap pembuatan lembaran merupakan tahap pembentukan lembaran yang
akan dipotong menjadi bentuk khas mie dan bertujuan untuk memudahkan proses
gelatinisasi pati pada tahapan pengukusan. Tahap pemotongan bertujuan untuk
membentuk mi dan mempermudah transfer panas sehingga dapat mempercepat
gelatinisasi saat pengukusan. Tahap pengukusan dilakukan agar pati mengalami
gelatinisasi dan koagulasi gluten. Tahap terakhir adalah tahap pengeringan yang
dilakukan agar membentuk lapisan tipis protein yang dapat meningkatkan

kestabilan permukaan mie selama dilakukannya perebusan (Liandani dan
Zubaidah, 2015).
Berbagai jenis mie telah dikenal oleh masyarakat, selain mi instan, jenis mie
yang dikenal cukup luas adalah mie segar (mie mentah), mie basah, mie kering,
dan mie telur. Meskipun tampak beragam, tahap awal pembuatan mie ini serupa,
yakni melalui tahap pengadukan, pencetakan lembaran (sheeting), dan
pemotongan (cutting). Berdasarkan komposisi bahan (ingredient), tingkat atau
cara pemasakan lanjutan dan tingkat pengeringannya, maka mi dapat
dikategorikan ke dalam kelompok mi tertentu, yaitu :
a.

Mi Segar sering juga disebut mi mentah. Jenis ini biasanya tidak mengalami
proses tambahan setelah benang mi dipotong. Mi segar umumnya memiliki
kadar air sekitar 35%, yang menyebabkan mi ini bersifat lebih mudah rusak.
Namun jika penyimpannya dilakukan di dalam refrigerator, mi segar dapat
bertahan hingga 50-60 jam dan warnanya akan menjadi gelap bila melebihi
waktu simpan tersebut. Mi ini biasanya dibuat dari tepung terigu jenis keras
(hard wheat), agar dapat ditangani dengan mudah dalam keadaan basah.

b.

Mi Basah adalah jenis mi yang mengalami proses perebusan setelah tahap
pemotongan. Kadar air mi basah dapat mencapai 52%, sehingga daya
simpannya relatif singkat (40 jam pada suhu kamar). Di Cina, mi basah biasa
dibuat dari terigu jenis lunak dan ditambahkan Kan-sui (larutan alkali yang
tersusun oleh garam natrium dan kalium karbonat). Garam karbonat ini
membuat adonan bersifat alkali yang menghasilkan mi yang kuat dengan
warna kuning yang cerah. Warna tersebut muncul akibat adanya pigmen
flavonoid yang berwarna kuning pada keadaan alkali.

c.

Mi kering adalah mi segar yang telah dikeringkan hingga kadar airnya
mencapai 8 - 10%. Pengeringan umumnya dilakukan dengan penjemuran di
bawah sinar matahari atau dengan oven. Karena bersifat kering maka mi ini
mempunyai daya simpan yang relatif panjang dan mudah penanganannya
(Astawan, 2001).

d.

Mi telur umumnya ditemukan dalam keadaan kering ketika dipasarkan.
Namun tidak menutup kemungkinan memasarkan mi telur dalam keadaan
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basah. Faktor komposisi bahan adalah faktor yang membedakan mi telur ini
dengan mi kering maupun mi basah. Dalam pembuatan mi telur biasanya
ditambahkan telur segar atau tepung telur pada saat pembuatan adonan.
e.

Mi instan sering kali disebut juga ramen atau ramyeon di luar negeri, mi ini

dibuat dengan menambahkan beberapa proses setelah mi segar diperoleh pada
akhir tahap pemotongan. Tahap-tahap tambahan tersebut adalah pengukusan,
pembentukan (forming, per porsi), dan pengeringan. Mi instan dengan kadar air 58 % biasanya dikemas bersama dengan bumbunya. Dalam keadaan seperti ini, mi
instan memiliki daya simpan yang lama (Bambang, 2010).
Prosedur pembuatan mi secara umum melibatkan proses pencampuran
tepung, air, dan berbagai jenis bahan lain ke dalam adonan. Tahapan ini terdiri
dari proses pencampuran, kompresi, penyimpanan adonan, pembentukan adonan
menjadi lembaran, dan pemotongan adonan menjadi untaian mi.
Mi termasuk produk pangan populer karena disukai dan cara penyajiannya
mudah serta cepat. Produk mi komersial pada umumnya dibuat dari tepung terigu.
Tepung terigu diolah dari gandum yang diperoleh dari impor. Impor gandum
Indonesia sangat besar jumlahnya yaitu mencapai 4,5 hingga 5 juta ton per tahun
(Andrian, 2009). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih besar untuk
mengurangi atau menggantikan terigu dengan memanfaatkan komoditas pangan
lokal.
Pembuatan mi kering ubi jalar juga merupakan upaya menyediakan produk
mi yang bebas gluten. Produk pangan bebas gluten cocok untuk penderita celiac
disease atau penderita autis (Breton, 2001; McCandless, 2003 ; Herminiati, 2005).
Pembuatan mi dari tepung ubi jalar memerlukan modifikasi dari proses
pembuatan mi terigu karena tepung ubi jalar tidak mengandung gluten. Sudah
banyak penelitian tentang pembuatan mi dari bahan non-terigu (Yustiareni, 2000 ;
Suhendro et al., 2000 ; Juniawati, 2003 ; Fitriyani, 2004 ; Budiyah, 2004 ;
Sholehuddin, 2005 ; Purwanti, 2005 ; Indriani, 2005 ; Rianto, 2006; Purwani et
al., 2006 ; Sugiyono et al., 2010). Pembuatan mi dari bahan non-terigu (tidak
mengandung gluten) memerlukan modifikasi proses untuk memudahkan
pembentukan untaian mi. Modifikasi proses yang dimaksud adalah tahap

gelatinisasi adonan. Hal ini dilakukan seperti pada proses pembuatan bihun
(Astawan, 1999).
Mi kering adalah mi segar yang dikeringkan hingga kadar airnya mencapai
8-10%. Pengeringan umumnya dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar
matahari atau dengan pengering buatan. Mi kering mempunyai kadar air rendah
sehingga daya simpannya relatif lama dan mudah penanganannya (Astawan,
2005). Bahan baku pembuatan mi di Indonesia yaitu terigu yang hingga saat ini
masih diimpor dari negara lain. Perlu dilakukan upaya pencarian bahan lain untuk
menggantikan tepung terigu dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar
kita, salah satunya berasal dari umbi-umbian seperti ubi jalar. Syarat mutu mie
kering dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Syarat Mutu Mi Kering Berdasarkan SNI

Sumber: Standar Nasional Indonesia No. 01-2974-1996
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BAB 3
TUJUAN DAN MANFAAT

3.1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari kegiatan

penelitian hibah produk terapan

ini adalah

menghasilkan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
sosial budaya (penelitian terapan) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
ataupun industri. Penelitian hibah produk terapan tahap ke-2 ini bertujuan untuk
mengaplikasikan tepung ubi jalar termodifikasi fermentasi yang sudah dihasilkan
pada penelitian sebelumnya atau tahap ke-1, menjadi produk pangan yaitu mi
kering dan roti tawar.
3.2. Manfaat Penelitian
Keutamaan penelitian berdasarkan situasi dan kondisi saat ini, yaitu :
1.

Mengoptimalkan pemanfaatan ubi jalar sebagai sumber daya lokal yang
diolah menjadi tepung ubi jalar secara fermentasi sehingga dapat
meningkatkan daya guna dari tepung ubi jalar yang dihasilkan.

2.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan tepung terigu
dalam pengolahan pangan sebagai bahan yang digunakan untuk
mensubstitusi tepung terigu bagi industri kecil, menengah dan industri
besar di dalam negeri.

3.

Mengalakkan petani-petani ubi jalar untuk melakukan penanaman ubi
jalar lebih giat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi petani.

BAB 4
METODE PENELITIAN

4.1. Metode Pelaksanaan Penelitian
Berdasarkan kondisi fermentasi yang terbaik diperoleh pada penelitian
tahun pertama dalam pembuatan tepung ubi jalar termodifikasi secara fermentasi,
selanjutnya pada tahun kedua dilakukan kembali pembuatan tepung ubi jalar
termodifikasi dengan cara fermentasi.
Kondisi fermentasi yang terbaik pada pembuatan tepung ubi jalar
termodifikasi pada penelitian tahun pertama, menggunakan koji Aspergiluus
oryzae dan Bacillus subtilis dengan konsentrasi koji masing-masing 3% dan
waktu fermentasi selama 48 jam. Kondisi ini digunakan untuk memproduksi
tepung ubi jalar varietas sukuh secara fermentasi dengan menggunakan masingmasing kedua jenis koji. Tepung yang dihasilkan dari

proses fermentasi

selanjutnya diaplikasikan untuk pembuatan mi kering dan roti tawar.
Tepung ubi jalar yang diperoleh sebelum digunakan untuk pembuatan mi
kering dan roti tawar, terlebih dahulu dilakukan analisis dengan respon uji sebagai
berikut :
(1)

Kadar air dengan metode gravimetri (AOAC, 2010)

(2)

Kadar

amilosa dengan metode spektrofotometri UV-Vis

(Juliano,

B.O.,1971)
(3)

Kadar pati dengan metode Luff Schoorl (AOAC, 2010)

(4)

Kelarutan dengan metode Kaimuna, (1961)

(5)

Sweling Power dengan metode Leach, (1959)

(6)

Water Holding Capacity dengan metode (Nguyen dkk., 2015)

(7)

Konsistensi gel dengan metode Cagampang et al., (1971)

(8)

Pasting properties tepung ubi jalar dengan menggunakan RVA (Collado,

19..
Tepung ubi jalar yang telah di karakterisasi selanjutnya digunakan untuk
pembuatan mi kering. Perlakuan yang dicobakan pada pembuatan mi kering, yaitu
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perbandingan campuran tepung ubi jalar termodifikasi dengan tepung terigu (A)
yang terdiri dari enam taraf sebagai berikut.
a0 = 0% tepung ubi jalar termodifikasi : 100% tepung terigu
a1 = 100% tepung ubi jalar termodifikasi : 0% tepung terigu
a2 = 95% tepung ubi jalar termodifikasi : 5% tepung terigu
a3 = 85% tepung ubi jalar termodifikasi : 15% tepung terigu
a4 = 75% tepung ubi jalar termodifikasi : 25% tepung terigu
a5 = 65% tepung ubi jalar termodifikasi : 35% tepung terigu
Mi kering yang dihasilkan dari seluruh perlakuan selanjutnya dilakukan uji
organoleptik menggunakan metode uji ranking. Respon uji yang dikerjakan adalah
tekstur dan aroma mi kering setelah dilakukan pemasakan (Kartika, 1988).
Rancangan percobaan yang digunakan pada percobaan ini adalah
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 1 faktor yang terdiri dari 6 taraf dan
percobaan ini diulang sebanyak 4 kali sehingga diperoleh 24 satuan percobaan.
Model matematika yang digunakan untuk rancangan ini adalah sebagai berikut :
Yij = µ + Ai + βj + εij
Keterangan:
i = 1,2,3,4,5,6 (banyaknya variasi perbandingan tepung ubi jalar termodifikasi
dengan tepung terigu (a0, a1, a2, a3, a4, a5)
j = 1,2,3,4 (banyaknya ulangan)
Yij = Pengamatan pada perlakuan ke-i pada kelompok ke-j
µ = Nilai tengah umum
Ai = Pengaruh perlakuan ke-i
βj = Pengaruh kelompok ke-j
εij = Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i pada kelompok ke-j
Berdasarkan rancangan di atas untuk mengetahui pengaruh perlakuan
terhadap respon yang diuji, dilakukan Analisis Variansi (ANAVA) seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Analisis Variansi Pengaruh Perbandingan Campuran Tepung Ubi Jalar
Termodifikasi Dengan Tepung Terigu Terhadap Respon yang Diuji
Sumber
Derajat
Jumlah
Kuadrat
FTabel
FHitung
5%
Variansi
Bebas (db) Kuadrat (JK) Tengah (KT)
Kelompok
r–1
JKK
KTK
Perlakuan
a–1
JKA
KTA
KTA/KTG
Galat
(r - 1)(a - 1)
JKG
KTG
Total
rt – 1
JKT
Sumber : Gaspersz, 1995
Untuk mengetahui pengaruh nyata perlakuan yang dikerjakan terhadap
respons yang diuji, maka dilakukan uji hipotesis sebagai berikut :
Jika Fhitung ≤ Ftabel5 % maka Ho ditolak dan
jika Fhitung > Ftabel 5 %, maka Ho diterima, selanjutnya dilakukan uji
Dunnett untuk menguji perbedaan perbandingan campuran tepung antar
perlakuan.
Untuk pembuatan roti tawar perlakuan yang dikerjakan yaitu perbandingan
campuran tepung ubi jalar termodifikasi dengan tepung terigu dalam jumlah yang
sama, sebagai berikut.
(1)

50% tepung ubi jalar termodifikasi hasil fermentasi menggunakan koji
Bacillus subtilis : 50% tepung terigu (Diberi kode : Tr. Bs)

(2)

50% tepung ubi jalar termodifikasi hasil fermentasi menggunakan koji
Aspergillus oryzae : 50% tepung terigu (Diberi kode : Tr. Ao)
Roti tawar yang dihasilkan selanjutnya dilakukan uji organoleptik

menggunakan metode uji ranking. Respon uji dilakukan adalah tekstur dan aroma
roti tawar (Kartika, 1988).
Untuk produk mi kering yang dibuat dari campuran tepung ubi jalar
modifikasi hasil fermentasi menggunakan koji Bacillus subtilis dan koji
Aspergillus oryzae, kemudian dilakukan uji organoleptik untuk memilih satu
sampel menurut hasil uji organoleptik. Sampel mi kering yang terpilih kemudian
dilakukan uji kimia dengan respon uji sebagai berikut.
a)

Kadar air dengan metode Gravimetri (AOAC, 2010)

b)

Kadar Protein dengan metode Kjeldahl (AOAC, 2010)
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c)

Kadar Pati dengan metode Luff Schoorl (AOAC, 2010)

d)

Cooking Loss dengan metode
Untuk roti tawar yang dihasilkan dari percobaan, respon uji yang dikerjakan,

yaitu :
a)

Kadar air menggunakan metode Gravimetri (AOAC, 2010)

b)

Kadar Protein menggunakan metode Kjeldahl (AOAC, 2010)

c)

Kadar Pati menggunakan metode Luff Schoorl (AOAC, 2010)

4.2. Prosedur pembuatan mi kering meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
1. Pencampuran
Tahap pencampuran ini mencampurkan tepung ubi jalar termodifikasi,
tepung terigu, garam, soda abu dan air. Tahap pencampuran bertujuan agar
tepung menyerap air secara merata selama dibasahi dan pengadonan. Untuk
mendapatkan adonan yang baik jumlah penambahan air sekitar 28 – 38 %
(Zuhry, 2010).
2. Penipisan dan pembaluran
Penipisan pada adonan mi untuk membentuk lembaran, proses ini
bertujuan untuk menghaluskan serat-serat gluten dan membuat lembaran
adonan. Lembaran mi yang dihasilkan dilumuri tepung tapioka agar ketika
dicetak untaian mi tidak saling menempel. Tebal lembaran sekitar 1,2 – 2
mm (Zuhry, 2010).
3. Pemotongan
Lembar adonan yang tipis selanjutnya dipotong dengan lebar 1 – 2 mm,
pemotongan lembaran mi dilakukan memanjang dengan alat pemotong mi,
dan selanjutnya dipotong melintang dengan panjang tertentu, sehingga
dalam keadaan kering menghasilkan berat standar.
4. Pengukusan
Untaian-untaian

mi

yang

diperoleh

selanjutnya

dikukus

untuk

mendapatkan untaian mi yang mengalami gelatinisasi dan koagulasi gluten.
Pengukusan yang dapat mengurangi penyerapan minyak dan memberikan
kelembutan mi, meningkatkan daya cerna pati dan daya rehidrasi mi.

5. Pengeringan
Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air pada mi sehingga
didapat mi kering dengan kadar air rendah. Kadar air mi kering yang
rendah, sekitar 7 – 8% dapat meminimalkan serangan mikroorganisme dan
insekta perusak

Tapung Ubi Jalar
Termodifikasi

Tapung Terigu ; Soda
abu ; Air dan Garam

Pencampuran dan
Pengadonan
sampai kalis

Tapung
Tapioka

Pemipihan dan
Pembaluran

Tapung
Tapioka

Pembentukan utaian
Mi

Pengukusan
T = 90 - 100 OC
t = 7 menit

Pengeringan
T = 60 - 70 OC
t = 5 jam

Tapung Terigu ; Soda
abu ; Air dan Garam

Gambar 1. Diagram Alir Pembutan Mi Kering
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4.3. Prosedur pembuatan roti tawar menggunakan campuran tepung ubi jalar
termodifikasi dengan tepung terigu meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
1. Pencampuran dan pengadukan
Pencampuran dan pengadukan merupakan tahapan penting dalam
pembuatan roti. Tujuan pengadukan adalah menciptakan daya rekat atau
membentuk gluten yang ada dalam tepung menjadi kalis dengan cara
mencampurkan tepung dengan air. Tanda adonan kalis apabila adonan
sudah tidak lagi menempel pada wadah pengaduk dan tangan. Selain itu,
ketika adonan dilebarkan akan terbentuk selaput tipis yang elastis.
2. Fermentasi awal
Adonan yang sudah terbentuk kemudian difermentasi, dan selama
fermentasi terjadi penguraian gula oleh ragi sehingga akan terbentuk rasa
yang khas dan pengembangan volume adonan bakal roti. Fermentasi adonan
roti pada suhu 35–44°C, karena suhu tersebut adalah suhu optimum
pertumbuhan Sacharomyces cereviceae. Pada saat fermentasi akan terjadi
penguraian gula oleh ragi dan menghasilkan gas CO2, alkohol dan asamasam organik dan terjadi peningkatan suhu selama fermentasi.
3. Penyeragaman Bentuk
Pemotongan dan penimbangan adalah membagi adonan menjadi
beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan

yang bertujuan untuk

mendapatkan berat dan ukuran yang seragam pada produk akhir. Tahap ini
harus dilakukan dengan cepat karena selama pemotongan dan penimbangan,
fermentasi masih berlangsung.
4. Membulatkan atau rounding
Untuk membuat adonan menjadi padat dan bulat dengan tujuan
membentuk selaput tipis di permukaan adonan yang dapat menahan gas
dalam proses peragian. Selain itu tujuan dari rounding adalah memberi
bentuk awal supaya mudah dibentuk ke bentuk yang lebih kompleks.
5. Intermediate proofing dan pengeluaran gas
Tahap ini merupakan peragian yang kedua, yaitu mengistirahatkan
adonan yang sudah ditimbang agar terjadi proses fermentasi dan adonan

mudah dibentuk. Waktu fermentasi kedua ini ±10 menit dan waktu
intermediate proofing juga tergantung dari kondisi adonan supaya adonan
tidak pecah-pecah atau rusak pada waktu dilakukan pengerolan.
Intermediate proofing untuk membuat adonan menjadi rileks dan mudah
untuk diproses selanjutnya. Pengeluaran gasa atau pembuangan gas dari
dalam adonan dilakukan dengan cara pengerolan yang bertujuan supaya
adonan dapat dibentuk dengan tebal yang dikehendaki.
6. Moulding
Tahap ini dilakukan dengan meletakkan adonan di tengah-tengah cetakan
dengan sambungan diletakkan di bagian bawah supaya tidak terbuka pada
saat dilakukan final proofing atau waktu pemanggangan.
7. Fermentasi II ini bertujuan mengembangkan adonan untuk mencapai
bentuk dan mutu yang baik. Suhu yang digunakan pada fermentasi akhir ini
adalah 35–44°C, dengan kelembaban relatif 80–85% selama 55 – 65 menit.
8. Pemanggangan dilakukan pada suhu 170°C untuk suhu atas oven dan
190°C untuk suhu bagian bawah. Perbedaan suhu tersebut digunakan untuk
menghindari gosong permukaan pada roti. Sedangkan waktu yang
dibutuhkan sampai diperoleh roti yang matang bekisar antara 25–35 menit.
9. Roti yang sudah matang dikeluarkan dari dalam oven dan cetakannya
dipisahkan dari roti, selanjutnya roti tersebut ditempatkan di dalam loyang
sampai suhu roti sama dengan suhu kamar atau suhu ruang. Penempatan roti
sampai mencapai suhu ruang bertujuan untuk memungkinkan pemotongan
roti tanpa mengalami kerusakan. Penempatan roti yang baru dipanggang
pada suhu ruang selama ± 45–70 menit.
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BAB 5
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian pada tahun kedua yang dilakukan adalah pembuatan tepung
ubi jalar varietas Sukuh termodifikasi secara fermentasi, dengan menggunakan
kondisi yang terbaik untuk fermentasi ubi jalar yang diperoleh pada tahun
pertama.
Sebelum pembuatan tepung ubi jalar dengan cara fermentasi terlebih dahulu
dilakukan pembuatan koji Aspergillus oryzae dan koji Bacillus subtilis, yaitu
starter kering mikroorganisme yang akan digunakan pada proses fermentasi pada
pembuatan tepung ubi jalar. Koji yang diperoleh sebelum digunakan dilakukan
perhitungan jumlah sel hidup untuk Bacillus subtilis (CFU/ml) dan untuk koji
Aspergillus oryzae dilakukan perhitungan spora. Hasil perhitungan jumlah sel
hidup dan spora koji dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Jumlah Sel Hidup Koji Bacillus subtilis dan Spora Koji Aspergiluus
oryzae Untuk Digunakan Pada Pembuatan Tepung Ubi Jalar
Termodifikasi Fermentasi
Koji
Jumlah Sel Hidup
Bacillus subtilis
2,7 x 108 (CFU/ml)
Aspergiluus oryzae
5,1 x 107 spora
Fermentasi yang dilakukan pada pembuatan koji selama 3 sampai 5 hari
dengan tujuan untuk menghasilkan aktivitas enzim yang diproduksi oleh kapang
dan bakteri diharapkan mencapai maksimum, sehingga enzim yang dihasilkan
akan menguraikan substrat dengan sempurna. Jika waktu fermentasi dalam
pembuatan koji makin lama maka spora semakin banyak spora dan amonia yang
dihasilkan diduga menjadi off-flavor (Amalia, 2008). Bakteri sebagai inokulum
dalam proses fermentasi membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan kapang
karena waktu generatifnya lebih cepat yaitu 1 sampai 2 jam, sedangkan kapang 3
sampai 6 hari (Fardiaz, 1988).
Data Tabel 9 menunjukkan jumlah sel starter koji Bacillus subtilis dan spora
Aspergillus oryzae untuk kedua jenis koji yang akan digunakan untuk fermentasi

dalam pembuatan tepung ubi jalar varietas Sukuh dengan cara fermentasi telah
memenuhi syarat. Iyothi et al., (2005) menyatakan pembuatan tepung singkong
dengan cara fermentasi dengan menggunakan starter inokulum mikroba, minimal
jumlah sel sebanyak 107 CFU/ml.
Koji merupakan kumpulan satu jenis atau campuran mikroba yang
digunakan untuk fermentasi. Selama fermentasi berlangsung mikroorganisme
akan mendegradasi senyawa-senyawa kompleks dalam substrat menjadi senyawa
yang sederhana. Pembuatan tepung ubi jalar dengan cara fermentasi, koji yang
digunakan berfungsi untuk memecah pati ubi jalar, sehingga sifat fisika dan fisika
kimia tepung yang dihasilkan berubah, seperti meningkatnya kelarutan tepung dan
viskositas tepung hasil fermentasi.
Koji yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk fermentasi dalam
pembuatan tepung ubi jalar termodifikasi. Proses fermentasi pada pembuatan
tepung ubi jalar varietas Sukuh dilakukan berdasarkan kondisi yang terbaik
diperoleh pada tahun pertama, yaitu waktu fermentasi selama 48 jam dengan
konsentrasi kedua jenis koji yang ditambahkan sebanyak 3% (b/v) cairan
fermentasi. Selain itu dilakukan pula pembuatan tepung ubi jalar varietas Sukuh
tanpa fermentasi.
Tepung ubi jalar termodifikasi secara fermentasi dan tepung ubi jalar tanpa
fermentasi yang dihasilkan sebelum digunakan untuk olahan pangan terlebih
dahulu dilakukan analisis, dan hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 10.
Data pada Tabel 10, menunjukkan kadar air tepung ubi jalar yang
difermentasi dengan penambahan koji Bacillus subtilis lebih tinggi dari kadar air
tepung ubi jalar yang difermentasi menggunakan koji Aspergillus oryzae dan
tepung ubi jalar tanpa modifikasi.
Kadar air tepung ubi jalar yang dihasilkan dipengaruhi oleh proses
pengeringan irisan ubi jalar setelah fermentasi. Semakin lama waktu pengeringan
mengakibatkan air yang terkandung di dalam irisan ubi jalar yang dikeringkan
makin banyak yang teruapkan. Tepung ubi jalar yang dihasilkan memiliki kadar
air lebih rendah.
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Tabel 10. Karakterisasi Tepung Ubi Jalar Varietas Sukuh Hasil Fermentasi dan
Tanpa Fermentasi
Respon Uji

Tepung Ubi Jalar Fermentasi
Menggunakan Koji
Bacillus
Aspergillus
subtilis
oryzae

Tepung Ubi Jalar
Tanpa Fermentasi

Kadar air (%)

7,00

4,46

4,95

Kadar amilosa (%)

26,79

29,10

19,71

Kadar pati (%)
Kadar amilopektin (%)

46,44
19,65

43,47
14,37

67,82
48,11

Konsistensi gel (mm)

55,00

44,50

43,50

Kelarutan (%)

29,28

20,37

16,60

Swelling power (g/g)

3,83

4,40

5,71

Water holding capacity
(g/g)

2,43

2,14

2,52

Pasting properties tepung ubi jalar tanpa modifikasi dan tepung ubi jalat
termodifikasi dapat dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11. Pasting properties Tepung Ubi Jalar Non Fermentasi dan Termodifikasi
Secara Fermentasi
Tepung Ubi Jalar Hasil
Tepung Ubi
Fermentasi Menggunakan Koji
Karakteristik Yang Dianalisis
Jalar Tanpa
Aspergillus
Modifikasi
Bacillus subtilis
oryzae
Temp. (OC) at 20 cP
77,1
76.0
76,8
Peak Viscosity (cP)
215
2421
2571
Temp. at peak viscosity (OC)
81,8
94,4
94,5
Time at peak viscosity (detik)
622
774
776
Cold paste viscosity (cP)
122
2179
2196
Breakdown viscosity (cP)
126
850
1041
Setback viscosity (cP)
-93
-242
-376
Consistency (cP)
33
609
666
Data pada Tabel 10, menunjukkan setelah dilakukan fermentasi selama 48
jam dengan konsentrasi koji yang ditambahkan sebanyak 3% (b/v) terhadap irisan
ubi jalar memperlihatkan kadar amilosa tepung ubi jalar hasil fermentasi lebih
tinggi dari tepung ubi jalar tanpa fermentasi.

Meningkatnya kadar amilosa tepung ubi jalar hasil fermentasi akibat dari
putusnya rantai cabang amilopektin pada ikatan α-1,6. Hal ini mengakibatkan
kadar amilosa tepung ubi jalar hasil fermentasi meningkat yang mengakibatkan
kadar amilopektin tepung ubi jalar akan berkurang.
Menurut Zubaidah, dkk. (2006), peningkatan jumlah amilosa dikarenakan
akibat putusnya rantai cabang amilopektin pada ikatan α-1,6 dan secara otomatis
jumlah rantai cabang amilopektin berkurang dan meningkatnya jumlah rantai
lurus amilosa sebagai hasil pemutusan ikatan cabang. Semakin meningkatnya
waktu fermentasi, kadar pati semakin menurun seiring dengan meningkatnya
kadar amilosa karena kemampuan enzim dalam mendegradasi pati meningkat
dengan semakin bertambahnya waktu fermentasi. Kenaikan kadar amilosa
disebabkan karena saat fermentasi berlangsung enzim yang dihasilkan berperan
dalam pemutusan ikatan rantai cabang amilopektin, sehingga jumlah amilosa
meningkat.
Syuhada (2010) menyatakan secara kimiawi perubahan komponenkomponen bahan selama fermentasi disebabkan oleh aktivitas enzim yang
dihasilkan oleh mikroba. Enzim -amilase merupakan enzim yang berfungsi
memecah pati sehingga selama fermentasi berlangsung pati akan diuraikan
menjadi senyawa yang lebih sederhana. Menurut Ramos et al., (2000), bakteri
asam laktat dapat menghasilkan enzim ekstraseluler untuk menghidrolisis pati
menjadi dekstrin dan gula sederhana yang selanjutnya dimanfaatkan untuk
menghasilkan asam laktat, CO2 dan etanol. Asam yang dihasilkan akan
menyebabkan pH substrat menurun dan membantu penguraian pati menjadi
senyawa yang sederhana.
Kadar pati tepung ubi jalar hasil fermentasi lebih rendah dari pada kadar
pati tepung ubi jalar tanpa fermentasi. Menurunnya kadar pati tepung ubi jalar
hasil fermentasi, disebabkan selama fermentasi terjadi penguraian pati oleh enzim
yang dikeluarkan oleh koji Bacillus subtilis dan Aspergillus oryzae terutama
enzim amylase menjadi senyawa sederhana, seperti glukosa. Glukosa yang
dihasilkan dari penguraian pati akan digunakan oleh Bacillus subtilis dan
Aspergillus oryzae sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan. Hasil pemecahan
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glukosa oleh enzim amilase akan digunakan untuk proses metabolisme. Proses
metabolisme dimulai dengan mengolah glukosa menjadi asam piruvat, proses
metabolisme terjadi secara anaerob. Asam piruvat yang terbentuk akan diubah
menjadi produk fermentasi yaitu Adenosin Tri Phosphate (ATP) yang digunakan
sebagai sumber energi kapang untuk tumbuh dan berkembang, hasil lainnya
adalah alkohol dan CO2 sebagai hasil metabolisme (Hawusiwa et al., 2015 ; Chen
and Johns, 1994).
Kadar pati mengalami penurunan sejalan dengan waktu fermentasi yang
semakin lama. Penurunan kadar pati terjadi dikarenakan hidrolisis pati oleh
enzim-enzim yang dikeluarkan oleh Bacillus subtilis dan Aspergillus oryzae
sehingga pati terdegradasi menjadi senyawa yang lebih sederhana (Zubaidah,
2006).
Data pada Tabel 10. menunjukkan panjang konsistensi gel pada tepung ubi
jalar sebelum dan sesudah fermentasi berkisar antara 43,5 - 55,0 mm. Tepung ubi
jalar termasuk tepung yang memiliki tekstur yang sedang. Meningkatnya
konsistensi gel tepung ubi jalar hasil fermentasi, disebabkan meningkatnya
kandungan amilosa tepung ubi jalar hasil fermentasi. Setelah proses fermentasi
terjadi penurunan dari amilopektin yang menyebabkan konsistensi gel pada
tepung ubi jalar menjadi menurun, namun kandungan amilosa pada tepung
semakin meningkat.
Swelling power dan kelarutan tepung ubi jalar tanpa fermentasi dan tepung
ubi jalar hasil fermentasi, dapat dilihat pada Gambar 4. Sifat ini menunjukkan
suatu bukti dari interaksi antara daerah amorp dan kristalin (Takizawa et al., 2004
dan Leach et al., 1959). Selanjutnya Chan et al., (2009) menyatakan swelling
power dan kelarutan tepung dipengaruhi oleh amilosa dan amilopektin. Swelling
power tepung ubi jalar yang dihasilkan setelah fermentasi dengan menggunakan
koji Bacillus subtilis dan koji Aspergillus oryzae menunjukkan lebih rendah dari
pada tepung ubi jalar tanpa fermentasi. Menurut Kumoro et al., (2012) swelling
power yang besar sejalan dengan kelarutan tepung yang tinggi. Tetapi pada
penelitian yang dilakukan tidak ada korelasi langsung antara swelling power
dengan kelarutan.

Tepung ubi jalar tanpa fermentasi memiliki swelling power yang lebih besar
dibandingkan dengan tepung ubi jalar hasil fermentasi. Hal ini disebabkan kadar
amilopektinnya lebih tinggi dari pada tepung ubi jalar hasil fermentasi. Swelling
power yang rendah dari tepung ubi jalar hasil fermentasi menunjukkan tingginya
tingkat bersosiasinya antar molekul-molekul tepung ubi jalar, dan kadar
amilosanya lebih tinggi dari pada tepung ubi jalar tanpa fermentasi.
Kelarutan tepung ubi jalar hasil fermentasi lebih tinggi dari pada tepung ubi
jalar tanpa fermentasi, hal ini dipengaruhi oleh kekuatan asosiasi antar molekulmolekul dari tepung ubi jalar di dalam daerah amorp dan kristal amilopektin dan
fakto lainnya, seperti senyawa fospor sumber ubi jalar (Kumoro et al., 2012).
Kapasitas penahanan air tepung ubi jalar tanpa fermentasi sedikit lebih
tinggi dari pada tepung ubi jalar yang dihasilkan dari fermentasi menggunakan
kedua koji mikroba. Nilai kapasitas penahanan air tepung ubi jalar dipengaruhi
oleh kadar amilopektin di dalam tepung ubi jalar. Kandungan amilopektin yang
tinggi di dalam tepung ubi jalar tanpa fermentasi menyebabkan tepung ubi jalar
akan semakin banyak menahan air yang telah diserapnya.
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Data pada Tabel 11, menunjukkan tepung ubi jalar hasil modifikasi dengan
cara fermentasi menggunakan koji Bacillus subtilis dan koji Aspergillus oryzae
lebih lunak yang ditunjukkan oleh nilai setback viskositas pasta tepung ubi jalar
modifikasi setelah dingin. Viskositas puncak dan suhu pada viskositas puncak
tepung ubi jalar termodifikasi secara fermentasi lebih tinggi dari pada tepung ubi
jalar tanpa modifikasi. Hal ini menunjukkan selama fermentasi terjadi degradasi
ikatan 1,6 -glukosidik pada rantai cabang amilopektin oleh enzim amilase yang
disekresi oleh Bacillus subtilis dan Aspergillus oryzae, menghasilkan amilosa dan
senyawa-senyawa yang sederhana. Meningkatnya kadar amilosa tepung ubi jalar
hasil fermentasi mengakibatkan kelarutan tepung ubi jalar semakin meningkat
tetapi swelling power tepung akan menurun. Pasting properties tepung ubi jalar
ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penggunaan tepung tersebut yang cocok
untuk olahan pangan.
5.2. Aplikasi Tepung Ubi Jalar Hasil Fermentasi Untuk Olahan Pangan
Tepung ubi jalar termodifikasi fermentasi yang dihasilkan, diaplikasikan
dalam pembuatan mi kering dan roti tawar.
Pada pembuatan mi kering ubi jalar ditambahkan air abu, karagenan, dan
garam. Penambahan tepung terigu berfungsi memberikan sumber glutenin yang
dapat membuat tekstur mi kering menjadi lebih elastis. Natrium karbonat atau air
abu ditambahkan untuk meningkatkan kehalusan dan kekenyalan mi. Karagenan
yang ditambahkan berfungsi untuk memberikan elastisitas pada untaian mi dan
tidak mudah patah pada mi yang dihasilkan. Sedangkan garam untuk
meningkatkan kekenyalan mi kering jika direbus.
Pembuatan mi kering ubi jalar dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
pencampuran bahan, pembentukan lembaran, pembentukan mi, pengukusan dan
pengeringan. Pengukusan dilakukan agar adonan mengalami gelatinisasi, tingkat
gelatinisasi sangat menentukan tekstur dan daya rehidrasi mi yang dihasilkan.
Sugiyono dkk., (2011) menyatakan bahwa mi kering ubi jalar terbaik
diperoleh melalui tahap pengukusan pertama selama 20 menit dan pengukusan

kedua selama 10 menit. Mi ubi jalar terbaik memiliki kadar air 5,86%, kadar abu
3,10%, kadar lemak 0,23%, kadar protein 2,66% dan kadar karbohidrat 88,15%.
Tepung ubi jalar hasil fermentasi menggunakan koji Bacillus subtilis dan
koji Aspergillus oryzae selanjutnya diolah menjadi mi kering dan roti tawar.
Selanjutnya mi kering dan roti tawar yang diperoleh dilakukan uji organoleptik
menggunakan metode skoring dengan skala hedonik yang ditransformasikan ke
skala numerik (Soekarto, 1985). Panelis yang digunakan sebanyak 25 orang untuk
menguji mi kering yang dibuat dari campuran tepung ubi jalar fermentasi dengan
tepung terigu, tepung terigu 100% dan dari tepung ubi jalar termodifikasi 100%.
Skala pengujian yang digunakan yaitu dari skala 1 (sangat tidak kenyal), skala 2
(agak tidak kenyal), skala 3 (tidak kenyal), skala 4 (netral), skala 5 (agak kenyal),
skala 6 (kenyal dan skala 7 (sangat kenyal) untuk atribut tekstur.
Sedangkan atribut untuk aroma mi kering, yaitu dengan skala numeric 1
(sangat tidak berbau khas ubi jalar), skala 2 (tidak berbau khas ubi jalar), skala 3
(agak tidak berbau khas ubi jalar), skala 4 (netral), skala 5 (agak berbau khas ubi
jalar), skala 6 (berbau khas ubi jalar) dan skala 7 (sangat berbau khas ubi jalar).
Mi yang digunakan untuk uji organoleptik merupakan mi kering yang sudah
direbus selama 5 menit.
Mi yang dihasilkan kemudian dilakukan uji organoleptik menggunakan
menggunakan metode kesukaan. Panelis yang digunakan sebanyak 25 orang
dengan respon uji meliputi tekstur, dan aroma. Untuk mengetahui pengaruh
perlakuan terhadap respon yang diuji pada mi kering, dilakukan uji analisis
variansi yang dilanjutkan dengan uji Dunnett untuk melihat perbedaan ganda
antara perlakuan.
Hasil analisis variansi pengaruh perlakuan terhadap respon yang diuji pada
mi kering yang dibuat dari tepung ubi jalar termodifikasi hasil fermentasi
menggunakan koji Bacillus subtilis, yaitu tekstur dan aroma menunjukkan
perbedaan yang nyata. Hasil uji Dunnett terhadap tekstur dan aroma mi kering
dapat dilihat pada Tabel 12.
Data pada Tabel 12, menunjukkan mi kering yang dihasilkan dari perlakuan
a1, a2, a3, dan a4 memperlihatkan tekstur mi kering berbeda nyata dengan mi
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kering yang dibuat menggunakan tepung terigu 100% (a0). Mi kering yang dibuat
dari tepung ubi jalar termodifikasi tanpa penambahan tepung terigu, tekstur mi
yang dihasilkan tidak kenyal dan mudah patah. Sedangkan mi kering yang dibuat
dari campuran tepung ubi jalar termodifikasi dengan penambahan tepung terigu
untuk perlakuan a2, a3 dan a4, memberikan tekstur mi kering setelah dimasak agak
kenyal dan mi tidak mudah patah. Berbeda halnya dengan mi kering yang
dihasilkan untuk perlakuan a5, menunjukkan tekstur mi kering setelah dimasak
tidak berbeda nyata dengan mi yang dibuat dari 100% tepung terigu (kontrol). Hal
ini dikarenakan konsentrasi protein di dalam tepung campuran lebih tinggi dari
pada konsentrasi protein di dalam tepung campuran untuk perlakuan a2, a3 dan a4.
Tabel 12. Hasil Uji Dunnett Tekstur dan Aroma Mie Kering Yang Dibuat Dari
Tepung Termodifikasi Secara Fermentasi Menggunakan Koji Bacillus subtilis
Perbandingan
Ganda antara
perlakuan
a1 vs a0
a2 vs a0
a3 vs a0
a4 vs a0
a5 vs a0

Tekstur Mi Kering
Nilai
Nilai Mutlak
Dunnett (d)
0,205*
0,198*
0,151
0,185*
0,168*
0,139

Aroma Mi Kering
Nilai
Nilai Mutlak
Dunnett (d)
0,810*
0,739*
0.155
0,758*
0,718*
0,466*

Keterangan : * : beda nyata ; Tanpa tanda bintang : tidak berbeda nyata
Mi kering dibuat dari tepung terigu 100% dan Campuran tepung ubi jalar hasil fermentasi
menggunakan koji Bacillus subtilis + Tepung terigu. Perlakuan yang dikerjakan sebagai berikut :
a0 = tepung tepung terigu 100%, a1 = tepung ubi jalar termodifikasi 100%, a2 = tepung ubi jalar
termodifikasi : tepung terigu yaitu 95% : 5%, a3 = tepung ubi jalar termodifikasi : tepung terigu
yaitu 85% : 15%, a4 = tepung ubi jalar termodifikasi : tepung terigu yaitu 75% : 25%, , a 5 = tepung
ubi jalar termodifikasi : tepung terigu yaitu 65% : 35%.

Semakin tinggi penambahan tepung terigu ke dalam tepung ubi jalar maka
protein yang terdapat di dalam tepung campuran makin baik. Protein yang
terdapat di dalam tepung terigu, yaitu glutenin, prolamin dan gliadin. Pada saat
campuran tepung ditambahkan air dan dilakukan pengadonan akan membentuk
gluten yang memiliki sifat elastis. Jika semakin banyak tepung terigu yang
digunakan maka sifat elastis adonan semakin meningkat yang mempengaruhi
tekstur mi kering yang dihasilkan.
Aroma mi kering untuk perlakuan a1, a2, a3, a4 dan a5 berbeda nyata dengan
perlakuan a1 (kontrol) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 12. Aroma mi kering

yang dihasilkan dipengaruhi oleh konsentrasi tepung ubi jalar termodifikasi yang
digunakan pada pembuatan adonan bakal mi. Semakin banyak tepung ubi jalar
yang ditambahkan dalam pembuatan mi kering, aroma mi kering berbau khas ubi
jalar tekstur mi kering yang dihasilkan juga kurang elastis. Fermentasi yang
dilakukan pada pembuatan tepung ubi jalar termodifikasi belum dapat
menghilangkan aroma ubi jalar, hal ini akan mempengaruhi aroma mi kering yang
dihasilkan.
Pengukusan yang dilakukan dalam pembuatan adonan mi sedikit membantu
mengurangi aroma dalam adonan tepung campuran. Aroma mi kering juga
dipengaruhi oleh adanya reaksi interaksi antara senyawa-senyawa yang sederhana
terbentuk sebagai akibat penguraian senyawa-senyawa kompleks. Mi kering yang
dihasilkan dari perlakuan a0, a1, a2, a3, a4, dan a5 dapat dilihat pada Gambar 5.

a1

a2

a3

a4

a5

a0

Keterangan :
Mi dari tepung ubi jalar yang difermentasi menggunakan koji Bacillus subtilis
a1 : Mi dari 100% tepung ubi jalar ; a2 : Mi dari 95% tepung ubi jalar + 5% tepung
terigu ; a3 : Mi dari 85% tepung ubi jalar + 15% tepung terigu ; a4 : Mi dari 75%
tepung ubi jalar + 25% tepung terigu ; a5 : Mi dari 65% tepung ubi jalar + 35% tepung
terigu ; a0 : Mi dari 100% terigu

Gambar 5. Mi Kering Campuran Tepung Ubi Jalar Termodifikasi Menggunakan
Koji Bacillus subtilis Dengan Tepung Terigu dan Tepung Terigu
100%
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Mi kering yang dibuat dengan menggunakan tepung ubi jalar termodifikasi
yang dihasilkan dari fermentasi menggunakan koji Aspergillus oryzae, hasil
analisis variansi memperlihatkan pengaruh perlakuan terhadap respon yang diuji
pada mi kering, yaitu tekstur dan aroma menunjukkan berbeda nyata. Hasil uji
Dunnett terhadap tekstur dan aroma mi kering dapat dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13. Hasil Uji Dunnett Tekstur dan Aroma Mie Kering Yang Dibuat Dari
Tepung Termodifikasi Secara Fermentasi Menggunakan Koji Aspergillus oryzae
Perbandingan
Ganda antara
perlakuan
a1 vs a0
a2 vs a0
a3 vs a0
a4 vs a0
a5 vs a0

Tekstur Mi Kering
Nilai
Nilai Mutlak
Dunnett (d)
0,327*
0,359*
0,140
0,400*
0,278*
0,183*

Aroma Mi Kering
Nilai
Nilai Mutlak
Dunnett (d)
0,485*
0,534*
0.239
0,618*
0,487*
0,524*

Keterangan : * : beda nyata ; Tanpa tanda bintang : tidak berbeda nyata
Mi kering dibuat dari tepung terigu 100% dan Campuran tepung ubi jalar hasil fermentasi
menggunakan koji Aspergillus oryzae + Tepung terigu. Perlakuan yang dikerjakan sebagai berikut
: a0 = tepung tepung terigu 100%, a1 = tepung ubi jalar termodifikasi 100%, a2 = tepung ubi jalar
termodifikasi : tepung terigu yaitu 95% : 5%, a3 = tepung ubi jalar termodifikasi : tepung terigu
yaitu 85% : 15%, a4 = tepung ubi jalar termodifikasi : tepung terigu yaitu 75% : 25%, , a5 = tepung
ubi jalar termodifikasi : tepung terigu yaitu 65% : 35%.

Data pada Tabel 13, memperlihatkan tekstur dan aroma mi kering setelah
dimasak untuk perlakuan a0 versus a1, a0 versus a2, a0 versus a3, a0 versus a4 dan a0
versus a5 memberikan perbebedaan nyata.
Tepung ubi jalar yang dihasilkan dari fermentasi menggunakan koji
Aspergillus oryzae menunjukkan kadar amilosa tepung ubi jalar lebih tinggi.
Kadar amilosa yang tinggi di dalam tepung ubi jalar hasil fermentasi
menggunakan koji Aspergillus oryzae menyebabkan tepung mudah menyerap air,
tetapi tekstur adonan lebih mudah pecah dalam arti adonan kurang kompak.
Keadaan ini memberikan pengaruh pada tekstur mi kering yang dihasilkan setelah
direbus.
Aroma mi kering yang dihasilkan memperlihatkan berbeda nyata antara
perlakuan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 13. Aroma mi kering yang
dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah penambahan tepung ubi jalar ke dalam tepung
terigu pada pembuatan adonan mi. Hasil uji panelis yang bersifat subjektif akan

memberikan penilaian yang berbeda pula terhadap aroma mi kering. Adanya
penggunaan panas pada perebusan untaian mi dan pengeringan mengakibatkan
aroma ubi makin muncul, mengakibatkan aroma mi kering yang dihasilkan
berbeda nyata antar perlakuan.
Mi kering yang dihasilkan setelah dilakukan uji organoleptik, selanjutnya
dilakukan pemilihan satu sampel mi kering berdasarkan pertimbangan hasil uji
organoleptik terhadap respon yang diuji. Selain itu pemilihan satu sampel mi
kering, berdasarkan pertimbangan penggunaan tepung ubi jalar yang terbanyak
dalam pembuatan adonan mi.
Hasil analisis sampel mi kering yang dipilih berdasarkan pertimbangan di
atas dapat dilihat pada Tabel 14.
Pembuatan roti tawar bahan yang digunakan adalah ragi roti, garam, gula
tepung, susu skim, bread improver, shortening, air. Roti tawar yang dibuat dengan
perlakuan sebagai berikut : (1) Pencampuran tepung ubi jalar hasil fermentasi
menggunakan koji Bacillus subtilis + tepung terigu dengan perbandingan 50% :
50%, (2) Pencampuran tepung ubi jalar hasil fermentasi menggunakan koji
Aspergillus oryzae + tepung terigu dengan perbandingan 50% : 50% dan (3)
Pembuatan roti dengan menggunakan tepung terigu 100%.
Roti tawar yang dihasilkan kemudian dilakukan uji organoleptik
menggunakan menggunakan metode kesukaan. Panelis yang digunakan sebanyak
25 orang dengan respon uji meliputi tekstur, aroma dan rasa. Untuk mengetahui
tingkat kesukaan panelis terhadap respon yang diuji pada roti tawar, dilakukan uji
analisis variansi yang dilanjutkan dengan uji Dunnett untuk melihat perbedaan
antar perlakuan pada roti tawar.
Hasil analisis variansi menunjukkan tekstur, aroma dan rasa roti tawar yang
dibuat dari campuran tepung ubi jalar termodifikasi secara fermentasi
menggunakan koji Bacillus subtilis + tepung terigu (Tr. Bs), campuran tepung ubi
jalar termodifikasi secara fermentasi menggunakan koji Aspergillus oryzae +
tepung terigu (Tr. Ao), dan tepung terigu (kontrol) memberikan perbedaan yang
nyata untuk ketiga respon yang diuji.
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Hasil uji Dunnett menunjukkan tekstur, aroma dan rasa roti tawar berbeda
nyata antar perlakuan, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Hasil Uji Dunnett Tekstur, Aroma dan Rasa Roti Tawar
Perbandingan
Tekstur Roti Tawar
Ganda antara
Nilai
Nilai
perlakuan
Mutlak Dunnett (d)
Tr. Bs 50% vs
T.
Kontrol 0,236*
50%
0,173
Tr. Ao 50% vs
0,476*
T. Kontrol 50

Aroma Roti Tawar
Nilai
Nilai
Mutlak Dunnett (d)

Rasa Roti Tawar
Nilai
Nilai
Mutlak Dunnett (d)

0.339*

0.261*
0.149

0.253*

0.151
0.297*

Keterangan : Tr. Bs : Tepung ubi jalar termodifikasi fermentasi menggunakan koji Bacillus
subtilis, Tr. Ao : Tepung ubi jalar termodifikasi fermentasi menggunakan koji Aspergillus oryzae,
T. Kontrol : Tepung terigu 100%, * : Berbeda nyata yang ditunjukkan oleh nilai mutlak dengan
nilai uji Dunnet

Data pada Tabel 14, memperlihatkan nilai mutlak tekstur roti tawar yang
dihasilkan dari campuran tepung ubi jalar termodifikasi dengan menggunakan 2
jenis koji menunjukkan berbeda nyata dengan tekstur roti tawar yang dibuat dari
100% tepung terigu. Tekstur roti tawar dipengaruhi oleh jenis tepung yang
digunakan terutama oleh komponen atau komposisi tepung yang digunakan. Roti
tawar yang dibuat menggunakan 100% terigu memperlihatkan tekstur roti tawar
lebih lembut dari pada tektur roti tawar yang dibuat dengan menggunakan
campuran tepung ubi jalat termodifikasi. Hal ini dikarenakan di dalam tepung
terigu terdapat protein, yaitu glutenin, gliadin dan prolamin. Jika tepung terigu
dibasahi dengan air dan dilakukan pengadonan, maka tepung akan cepat
menyerap air dan terbentuk gluten yang bersifat elastis yang dapat mempengaruhi
tekstur roti tawar.
Selain protein yang terdapat di dalam tepung terigu senyawa lainnya, yaitu
karbohidrat dalam bentuk pati yang disusun oleh amilosa dan amilopektin dan
senyawa lainnya dalam jumlah yang sedikit seperti lemak, mineral. Selama
pencampuran, pengadonan, fermentasi dan pemanggangan adonan bakal roti,
senyawa-senyawa kompleks yang terdapat di dalam adonan tepung terigu dan
adonan tepung campuran akan mengalami penguraian menjadi senyawa yang
lebih sederhana. Hasil uraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa yang
sederhana, ketika roti didinginkan setelah pemanggangan akan berassosiasi

kembali mempengaruhi tekstur roti tawar yang dihasilkan. Selain itu tekstur dari
roti tawar dan mi kering diduga dipengaruhi oleh ukuran partikel tepung yang
digunakan.
Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh aroma dan rasa roti tawar yang
dibuat dari campuran tepung terigu dengan tepung ubi jalar modifikasi secara
fermentasi. Aroma dan rasa roti tawar yang dibuat dari campuran 50% tepung ubi
jalar termodifikasi dengan 50% campuran tepung terigu, menunjukkan berbeda
nyata dengan aroma dan rasa roti tawar yang dibuat dari 100% tepung terigu. Hal
ini dipengaruhi oleh masih adanya aroma dan rasa dari ubi jalar.
Adapun roti tawar hasil percobaan yang telah dilakukan dapat dilihat pada
Gambar 6 dan Gambar 7.

Gambar 6. Roti Tawar dari
Tepung Ubi Jalar yang
Difermentasi Menggunakan
Koji Aspergillus oryzae

Gambar 7. Roti Tawar dari
Tepung Ubi Jalar yang
Difermentasi Menggunakan
Koji Bacillus subtilis

Penampang potongan roti tawar yang dibuat dari campuran tepung terigu
dengan tepung ubi jalar termodifikasi dengan perbandingan 50% : 50%, seperti
yang dapat dilihat pada Gambar 8.
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Gambar. a

Gambar. b

Gambar 8. Roti Tawar yang Dibuar dari Campuran Tepung Ubi Jalar
Termodifikasi Fermentasi menggunakan koji Bacillus subtilis + Tepung terigu
(Gambar. a) dan Tepung Ubi Jalar Termodifikasi Fermentasi menggunakan koji
Aspergillus oryzae (Gambar. b)
5.3. Hasil Analisis Mi Kering
Mi kering yang telah dibuat dari campuran tepung terigu dengan tepung ubi
jalar termodifikasi secara fermentasi menggunakan koji Bacillus subtilis dan
Aspergillus oryzae, hasil analisis kimia mi kering dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Hasil Analisis Kimia Mi Kering dari Campuran Tepung Terigu Dengan
Tepung Ubi Jalar Termodifikasi
Mi kering
Mi kering dari
Mi kering dari
Respon Uji
dari Tepung
Tepung Ubi Jalar
Tepung Ubi Jalar
Kontrol
Termodifikasi (a)
Termodifikasi (b)
Kadar air (%)
8,7805
6,4039
5,4455
Kadar Pati (%)
32,0840
29,6665
30,9357
Kadar protein (%)
7,4417
6,2191
8,8406
Cooking loss (%)
6,3245
18,7121
12,4988
Keterangan : (a) Tepung ubi jalar yang dimodifikasi menggunakan koji Bacillus subtilis
(b) Tepung ubi jalar yang dimodifikasi menggunakan koji Aspergillus oryzae
Campuran 65% tepung ubi jalar termodifikasi + 35% tepung terigu

Sedangkan hasil analisis kimia roti tawar yang dibuat dari campuran tepung
terigu dengan tepung ubi jalar termodifikasi, perbandingan tepung terigu : tepung

ubi jalar modifikasi = 50% : 50%. Hassil analisis kimia dapat dilihat pada Tabel
15 sebagai berikut.
Tabel 15. Hasil Analisis Kimia Roti Tawar dari Campuran Tepung Terigu Dengan
Tepung Ubi Jalar Termodifikasi
Campuran Tepung Ubi
Campuran Tepung Ubi
Jalar Termodifikasi
Jalar Termodifikasi
Renspon Uji
(50%) + Tepung Terigu
(50%) + Tepung Terigu
(50%) (a)
(50%) (b)
Kadar air (%)
35,8852
35,8850
Kadar protein (%)
6,1524
6,1514
Kadar karbohidrat (%)
32,7619
36,8006
Keterangan : (a) Tepung ubi jalar yang dimodifikasi menggunakan koji Bacillus subtilis
(b) Tepung ubi jalar yang dimodifikasi menggunakan koji Aspergillus oryzae
Campuran 50% tepung ubi jalar termodifikasi + 50% tepung terigu

5.4. Luaran yang Dicapai
Rencana luaran yang dicapai pada penelitian ini adalah :
(1) Publikasi ilmiah di jurnal nasional yang terakreditasi masih dalam
bentuk draf.
(2) Pemakalah dalam temu ilmiah pada tingkat nasional
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BAB 7
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan
1.

Proses fermentasi pada produksi tepung ubi jalar menggunakan koji
Bacillus subtilis dan koji Aspergillus oryzae memberikan karakteristik
tepung ubi jalar yang dihasilkan berbeda dengan tepung ubi jalar tanpa
fermentasi.

2.

Tekstur mi kering yang dibuat dari tepung ubi jalar termodifikasi
dengan cara fermentasi menggunakan koji Bacillus subtilis untuk
perlakuan perbandingan tepung ubi jalar 65% + tepung terigu 35%
tidak berbeda nyata dengan tekstur mi kering yang dibuat dari tepung
terigu 100%. Sedangkan tekstur mi kering yang dibuat dari tepung ubi
jalar

termodifikasi dengan cara fermentasi menggunakan koji

Aspergillus oryzae untuk semua perlakuan berbeda nyata.
3.

Aroma mi kering yang dibuat dari tepung ubi jalar termodifikasi
menggunakan koji Bacillus subtilis dan Aspergillus oryzae memperlihat
berbeda nyata.

4.

Roti tawar yang dibuat dari tepung ubi jalar termodifikasi menggunakan
koji Bacillus subtilis dan Aspergillus oryzae memperlihat tekstur dan
aroma berbeda nyata.

7.2. Saran
1.

Pembuatan produk olahan pangan dngan menggunakan tepung non
terigu sebelum dilakukan pengolahan perlu dilakukan penyamaan
ukuran partikel tepung untuk mendapatkan adonan yang homogen yang
dapat mempengaruhi tekstur dari produk pangan yang dihasilkan.
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LAMPIRAN 1
Justifikasi anggaran yang diusulkan pada tahun ke-2 :
1. Honorarium Tim Peneliti :
a. Ketua tim 1 orang (1 x 10 jam x Rp 500.000,-)
b. Anggota tim 2 orang (2 x 10 jam x Rp 450.000,-)
c. Petugas laboratorium 1 orang (1 x 8 jam x Rp 350.000,-)
Jumlah

Rp 5.000.000,Rp 8.500.000,Rp 2.800.000,Rp 16.300.000,-

2. Pembelian Bahan Habis Pakai Untuk Mie basah dan Roti Tawar
a. Pembelian kertas tik A4 : 80 g (4 rim @ Rp 35.000,-)
Rp
b. Tinta printer 4 warna (@ Rp 100.000,-)
Rp
c. Foto copy 3 eksemplar dan cetak + jilid (@ Rp 60.000,-) Rp
d. Surat menyurat dan penyusunan laporan
Rp
e. Publikasi
Rp
f. Pulsa dan internet 4 orang (@ Rp 100.000,Rp
g. Tepung terigu 50 kg @ Rp 15.000,Rp
h. Telur ayam broiler 20 kg @ Rp 23.000,Rp
i. Minyak nabati 5 kg @ Rp 15.000,Rp
j. Garam 2 kg @ Rp 5000,Rp
k. Bread inprover 500 g @ Rp 200.000,-/kg
Rp
l. Gula pasir 30 kg @ Rp 12.000,Rp
m. Butter 5 kg @ Rp 35.000,-/kg
Rp
n. Susu full krim bubuk 10 kg @ Rp 45.000,-/kg
Rp
o. Ragi 10 sachset @ Rp 10.000,Rp
p. Analisis tekstur roti tawar 25 sampel @ Rp 200.000,Rp
q. Analisis tekstur mie basah 25 sampel @ Rp 200.000,Rp
r. Daya serap air mie basah 25 sampel @ Rp 2.500,Rp
s. Analisis kadar air mie basah 25 sampel Rp 5.000,Rp
t. Analisis kadar protein mie basah 25 sampel @ Rp 75.000,- Rp
u. Kadar karbohidrat mie basah 25 sampel @ Rp 100.000,- Rp
v. Analisis kadar air roti tawar 25 sampel Rp 5.000,Rp
w. Analisis kadar protein roti tawar 25 sampel @ Rp 75.000,- Rp
x. Kadar karbohidrat roti tawar 25 sampel @ Rp 100.000,- Rp
Jumlah
Rp
3. Pengeluaran Untuk Keperluan :
a. Seminar/workshop DN
b. Biaya akomodasi-konsumsi
c. Perdiem/lumpsum
d. Transport
Jumlah
4. Pengeluaran Lain :
a. Sewa untuk peralatan/mesin selama 1 tahun
b. Ruang laboratorium selama 1 tahun
Jumlah
Total kebutuhan anggaran pada tahun pertama

140.000,400.000,180.000,100.000,2.000.000,400.000,750.000,460.000,75.000,10.000,100.000,360.000,175.000,450.000,100.000,5.000.000,5.000.000,62.500,125.000,1.875.000,2.500.000,125.000,1.875.000,2.500.000,24.762.500,-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2.000.000,2.500.000,1.000.000,1.000.000,6.500.000,-

Rp
Rp
Rp

1.500.000,1.700.000,3.200.000,50.762.500,-

Rp
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LAMPIRAN 2

Dukungan sarana dan prasarana penelitian yang menjelaskan sarana
penunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam
penelitian ini dan ketersediannya di perguruan tinggi pengusul. Apabila
tidak tersedia, maka peneliti harus menjelaskan bagaimana cara
mengatasinya.
Untuk percobaan pembuatan tepung ubi jalar termodifikasi dengan cara
fermentasi, sarana dan prasarana utama dan pendukung yang dibutuhkan sudah
tersedia di laboratorium teknologi pangan. Hanya ada satu instrumen yang
diperlukan tidak tersedia di laboratorium teknologi pangan, yaitu Rapid Visco
Analyzer. Hal ini telah dapat di atasi dengan ikut serta menguji sifat amilografi
tepung yang diperoleh di Balai Penelitian Pascapanen Bogor. Sedangkan untuk
percobaan pembuatan mi kering dan roti tawar, peralatan yang akan digunakan
sudah tersedia di laboratorium Teknologi Pangan, Fakultas Teknik, Universitas
Pasundan.

LAMPIRAN 3
Susunan organisasi tim pengusul dan pembagian tugas
Susunan organisasi pada penelitian yang akan dikerjakan sebagai berikut :
Ketua

: 1 orang

Tugas

: Melakukan perencanaan dan pengaturan percobaan yang akan
dilakukan.
Mengolah data hasil percobaan yang dibantu oleh anggota.
Mengatur pembelian bahan baku, bahan pendukung yang dibantu
anggota.
Menulis laporan penelitian yang dibantu anggota.

Anggota : 3 orang, yaitu : 1, 2 dan 3.
Tugas

: Membantu ketua dalam merencanakan penelitian dan mengolah data
hasil penelitian.
Membantu ketua dalam merencanakan pembelian bahan baku dan
bahan pendukung dalam penelitian.
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LAMPIRAN 4
Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul
I. IDENTITAS DIRI
1.1
1.2
1.3
1.4

Nama Lengkap (dengan gelar)
Jabatan Fungsional
NIP/NIKY, No Identitas lainnya
Tempat dan tanggal lahir

1.5

Alamat Rumah

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Nomor Telepon /Faks
Nomor HP
Alamat Kantor
Nomor Telepon / Faks
Alamat e-mail

1.11

Mata Kuliah yang diampu

Ir. Hervelly.,MP
L
Lektor /III c
NIPY: 151.100.115
Dabo Singkep, 10 September 1958
Jl. Nilem VIII No. 14 Buah Batu, Bandung
40265
(022) 731096
085.220.823.518
Jln. Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung
022. 2019339
hervelly_velly@yahoo.com
1. Kimia Fisika
2. Satuan Operasi Industri Pangan I & II
3. Perencanaan Industri Pangan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN
2.1

Program

2.2

Nama PT

2.3

Bidang Ilmu

2.4
2.5

Tahun masuk
Tahun lulus

2.6

Judul Skripsi/
Thesis

2.7

Nama
Pembimbing/P
ro-motor

S1
Universitas
Pasundan
Teknologi
Pangan
1980
1987

S2

S3

Universitas Padjadjaran
Teknologi
Pertanian

Pascapanen

Hasil

1999
2005
Pengaruh
Cara
Curing
Pengolahan
Konvensional Yang Dimodifikasi
Limbah Cair
Dengan
Pemberian
Kecepatan
Tahu MengAliran Udara Yang Berbeda
gunakan
Terhadap
Karaketristik
Umbi
Saringan Pasir
Bawang Merah (Allium ascalonicum
Aktif
L. cv. BIMA)
Dr. Muchidin Prof. Carmencita Tjahjadi, Ir.,
Apandi, M.Sc M.Ag. Dev., Ph.D
(Alm)
Prof. Dr. H. Sadeli Natasasmita,Ir.
Ir.
John Prof. H. Giat Suryatmana, Ir., M.Sc.,
Paundanan,
Ph.D
M.Sc (Alm)

III. PENGALAMAN PENELITIAN (Bukan Skripsi, tesis, maupun Disertasi)
Urutkan judul penelitian yang pernah dilakukan selama 5 tahun terakhir
dimulai dari penelitian yang paling relevan menurut saudara.
No

Tahun

Judul

Pendanaan
Sumber *)
Jumlah (juta Rp)

Pembuatan Study Kelayakan
Dinas
Pendirian Pabrik Garam
Perindustrian
Beryodium di Kabupaten
1
2009
Kabupaten
650.000000,Rembang Kerjasama
Rembang-Jawa
Dengan Dinas Perindustrian
Tengah
Kab. Rembang.
Kajian Pengolahan Sagu Di PT. Nusa
Hamahera Utara
Halmahera
2
2010
320.000.000,bekerjasama dengan PT.
Meaning
NHM
(Newcrase)
Modeling Transfer Massa,
Fraksinasi dan Selektivitas
DIKTIAsam Lemak dan
Kementrian
3
2011
Trigliserida Dalam Ekstraksi
40.000.000,Pendidikan
Lemak Kokoa
Nasional
Menggunakan Teknologi
Fluida Superkritis
Strategi
Meningkatkan
Produktivitas
Hasil
Pertanian
Melalui
DIKTIOptimalisasi Diversifikasi
Kementrian
4
2012
Produk Olahan Kelapa Di
160.000.000,Pendidikan
Kabupaten Seram Bagian
Nasional
Barat
(PENPRINAS MP3EI 20112025)
Kajian Rafinasi Pati Sagu
Pada PT Gerbang Daya
PT. Nusa
Sinergi (GDS) Di
Halmahera
5
2013
200.000.000,Halmahera Utara
Meaning
bekerjasama dengan PT.
(Newcrase)
NHM
Roadmap Pengembangan
Industro Mangga Gedong
Gincu Di Wil. Yang
52.000.000,6
2015
merupakan bagian kegiatan
DP2M DIKTI
dan
Tematik Kewilayahan Jabar
55.000.000,sampai saat ini masih
berlangsung
*) tuliskan sumber pendanaan PDM, SKW, Fundamental Riset, Hibah Bersaing, Hibah
Pekerti, Hibah Pasca sarjana, RAPID, atau sumber lainnya.

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
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Urutkan judul pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan selama
5 tahun terakhir dimulai dari yang paling relevan menurut saudara.
No

Tahun

1

2009

2

2011

3

2012

4

2013

Judul Pengabdian pada
Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Di
Kabupaten Buli Melalui
Pengolahan Sagu Menjadi
produk-produk Pangan di
Halmahera Timur
Pengolahan Limbah Hasil
Pengolahan Sagu Pada PT
Gerbang Daya Sinergi (GDS)
Di Halmahera Utara
bekerjasama dengan PT. NHM
Pengolahan Umbi-Umbian
Menjadi Tepung dan Produk
Turunannya di Kabupaten
Bandung-Provinsi Jawa Barat
Pengembangan Pengolahan
Ikan Menjadi PodukProduknya Dalam
Pembangunan dan
Pengembangan UMKM Di
Kabupaten Sangata Provinsi
Kalimantan Timur

Pendanaan
Sumber *)
Jumlah (juta Rp)

PT. ANTAM

200.000.000,-

PT. Nusa
Halmahera
Meaning
(Newcrase)

350.000.000,-

Dinas
Perindustrian
Kabupaten
Bandung
Dinas Pertanian
Kabupaten
Sangat-Prov.
Kalimantan
Timur
Bekerjasama
Dengan KPC

75.000.000,-

150.000.000,-

*) tuliskan sumber pendanaan : Penerapan IPTEKs, Vucer, Vucer Multi tahun, UJI,
Sibermas, atau sumber lainnya.

V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL
(tidak termasuk Makalah Seminar/Proceedings, Artikel di Surat Kabar)
Urutkan judul artikel ilmiah yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir
dimulai dari artikel yang paling relevan menurut saudara.
No

1

Tahun

2017

Judul Artikel Ilmiah

Volume/nomor

Penggunaan Koji Bacillus ISBN 976-602subtilis Dengan Konsentrasi 72006-30
dan Waktu Fermentasi yang
Bervariasi
Terhadap
Karakteristik Tepug Ubi
Jalar Yang Dihasilkan

2

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

Nama Jurnal

Prosiding
Seminar
Nasional
PATPI 2017

Urutkan judul Penulisan buku yang pernah diterbitkan selama 5 tahun
terakhir dimulai dari judul buku yang paling relevan menurut saudara.
No

Tahun

Judul Buku

Jumlah halaman

Penerbit

1
2
VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HaKI
Urutkan judul HaKI yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir
No

Tahun

Judul Buku

Jumlah halaman

Penerbit

1
2
VIII. PENGALAMAN
MERUMUSKAN
KEBIJAKAN
PUBLIK/
REKAYASA SOSIAL LAINNYA
Urutkan judul rumusan kebijakan/rekayasa sosial lainnya yang pernah
dibuat /ditemukan selama 5 tahun terakhir
No

Tahun

1

2009

2

2011

3

2012

4

2013

Judul/Tema/Jenis Rekayasa sosial
lainnya yang sudah diterapkan
Tim Perencana Pembuatan BioEtanol dari Singkong di Kab. Garut
Kerjasama UNIGA dan Kementrian
Perindustrian
Tim Pilot Project Pengolahan Pupuk
Organik Padat dan Cair Di
Kabupaten Goa dan Sopeng Di
Sulawesi Selatan
Pengolahan Buah-Buahan Menjadi
Produk-Produknya Di Kabupaten
Subang-Provinsi Jawa Barat
Pengolahan Mangga dan Nenas
Menjadi
Produk-Produknya
Di
Kabupaten Indramayu-Prov. Jawa
Barat

Tmpat
Penerapan

Respon
Masyarakat

Kab. Garut

Baik

Kab. Goa dan
Sopeng SulSel

Baik

Kabupaten
Subang

Baik

Kabupaten
Indramayu

Baik

Semua data yang saya isi dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari terenyata
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.
Demikian biodata ini saya tulis dengan sebenarnya.
Bandung, Agustus 2018
Pengusul,

Ir. Hervelly., MP
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RIWAYAT HIDUP
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

B.

Identitas Diri
Nama Lengkap (dengan gelar)
: Ira Endah Rohima,ST, M.Si.
Jenis Kelamin
: Perempuan
Jabatan Fungsional
:NIP/NIK/Identitas lainnya
: 15110580
NIDN
: 0421037604
Tempat dan Tanggal Lahir
: Bandung, 21 Maret 1976
E-Mail
:
iraendahrohima@unpas.ac.idmailto:ira.endah@gmail.com
No Telp/HP
: 08981399108
Alamat Kantor
: Jl. Dr. Setiabudi No. 193
Nomor Telp/Faks
: 022-2019435/ 022-2019329
Lulusan yang telah dihasilkan
:Mata Kuliah yang diampu
: 1. Ilmu Gizi
2. Kimia Pangan
3. Uji Inderawi
4. Evaluasi Nilai Gizi
Riwayat Pendidikan
S-1

Nama Perguruan
Tinggi
Bidang Ilmu
Tahun Masuk-Lulus
Judul
Skripsi/Tesis/Disertasi

Nama Pembimbing/
Promotor

S-2

Universitas Pasundan

Institut Pertanian Bogor

Teknologi Pangan
1994-1999
Pengaruh Ukuran Buah
Terung dan Konsentrasi
Kapur Terhadap Manisan
Terung
Dr.Ir. Asep Dedi
Sutrisno,M.Sc.
Ir. Thomas Gozali, M.P.

Gizi Masyarakat
2000-2002
Studi Keberlanjutan Program
Makanan Tambahan untuk
Anak Sekolah (PMT-AS) di
Bandung dan Bogor
Prof. Dr.Ir. Ali Khomsan, MS
Dr. Ign. Djoko Susanto, SKM.,
APU

S-3

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No
Judul Artikel Ilmiah
Nama Jurnal
Volume/Nomor/Tahun
1
2
D. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
Judul Artikel
No Tahun
Nama Jurnal
Volume/Nomor/Tahun
Ilmiah
1
2

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No
Judul Buku
Tahun

Jumlah
Halaman

Penerbit

Jenis

Nomor P/ID

1
F. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir
No
Judul/Tema HKI
Tahun
1
2

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya
dalam 5 Tahun Terakhir
Judul/Tema/Jenis
Tempat
Respon
No Rekayasa Sosial Lainnya
Tahun
Penerapan
Masyarakat
yang telah Diterapkan
1
2
H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau
isntitusi lainnya)
No
Jenis Penghargaan
Institusi Pemberi Penghargaan
Tahun
1
2
Bandung, …. Agustus 2018

(Ira Endah Rohima, ST.,M.Si.)
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BIODATA ANGGOTA
I.
1
2
3
4
5
6
7
8

IDENTITAS DIRI
Nama Lengkap (dengan Gelar)
Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional
NIPY
Tempat dan tanggal lahir
Alamat e-mail
No.HP
Alamat Kantor

9 No Telepon/Fax
10 Lulusan yang telah dihasilkan
11 Mata kuliah yang diampu

Istiyati Inayah, S.Si., M.Si.
Perempuan
15110581
Bandung 21 Juli 1987
isti.inayah@gmail.com
08157156863
Jurusan Teknologi Pangan FT Unpas
Jl. Setabudi No. 193 Bandung
(022) 2019339/022-2019329
1. Kimia Pangan
2. Mikrobiologi Pangan
3. Teknologi Fermentasi
4. Biologi Umum
5. Mikrobiologi Dasar

II. RIWAYAT PENDIDIKAN
2.1. Program
S1
Institut
Teknologi
2.2. Nama PT
Bandung
2.3. Bidang Ilmu
Mikrobiologi
2.4. Tahun Lulus
2009
Deteksi Mycobacterium
tuberculosis
yang
resisten
terhadap
Rifampisin
dan
2.6. Judul Skripsi/
Isoniazid pada Sampel
Tesis/ Disertasi
Sputum Menggunakan
Metode
Reduktase
Nitrat pada Media Cair
Middlebrok 7H9
2.7.Nama
Dr. Marlia Singgih
Pembimbing/
Wibowo
Promotor
Dr. Dea Indriani Astuti

S2
Institut Teknologi
Bandung
Farmakokimia
2013
Degradasi Sitrinin
dalam
Kaldu
Fermentasi
Cair
Monascus
purpureus
oleh
Hidrogen Peroksida

Dr. Marlia Singgih
Wibowo
Dr. Elin Julianti

S3

III. PENGALAMAN PENELITIAN
No

1

2

Tahun

2012

2015

Pendanaan
Sumber
Jumlah

Judul Penelitian
Degradasi Sitrinin dalam Kaldu
Fermentasi
Cair
Monascus
purpureus
oleh
Hidrogen
Peroksida
Pengaruh Suhu Penyeduhan
terhadap Aktivitas Antioksidan
dan Kadar Vitamin C Teh Buah
Salak cv Bongkok Menggunakan
metode DPPH dan SOD

Pribadi

Rp.3.000.000,-

Hibah
Fakultas
Teknik
UNPAS

Rp. 7.500.000,-

IV. PENGALAM PENGABDIAN MASYARAKAT
No Tahun

1

2009

2

2016

Pendanaan
Sumber
Jumlah

Judul Penelitian

Penerapan
Penggunaan
Vermikompos dalam Pertanian
Holtikultura di Desa Panyandaan Dikti
Kecamatan Cisarua Kabupaten
Bandung Barat
Hibah
Pendampingan Posyandu di Desa
Fakultas
Gunug Halu Kabupaten Bandung
Teknik
Barat
UNPAS

Rp.7.500.000,-

Rp. 7.500.000,-

V. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL
No
Judul
Penerbit/Jurnal
Vol/No./Tahun
Degradasi Sitrinin dalam Kaldu
Jurnal
Fermentasi
Cair
Monascus
1
Mathematika
& Vol.18/No.3/2013
purpureus
oleh
Hidrogen
Sains
Peroksida
VI. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH
No

Namar Seminar Ilmiah

Judul Artikel
Ilmiah

Waktu &
Tempat

1
VII. KARYA BUKU
No

Judul Buku

Tahun

Jumlah
halaman

Penerbit
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VIII. PEROLEHAN HKI
No

Judul

Tahun

IX. PENGALAMAN
MERUMUSKAN
REKAYASA SOSIAL
No

X.
No
1
2

Judul Buku

Tahun

Jenis

Nomor
P/IDE

KEBIJAKAN
Tempat
Penerapan

PUBLIK/
Respon
Masyarakat

PENGHARGAAN
Jenis Penghargaan
Prestasi Akademik Semester II 2008/2009
Penyaji Tingkat Nasional pada PIMNAS
XXI

Institusi Pemberi
Penghargaan
SITH-ITB
DIKTI

Tahun
2009
2008

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan
sebagai salah satu syarat pengajuan Hibah Dikti 2017.

Bandung, Agustus 2018
Pengusul

(Istiyati Inayah, S.Si., M.Si)

