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Ubi kayu atau singkong di Indonesia
merupakan has i l produksi pertan ian kedua terbesar

setelah padi. Jumlah produksi ubi kayu secara

nasional pada tahun 2003 sebesar 18.5 ton,

meningkat pada tahun 2004 sebesar 19.4 ton dan

19.9 ton pada triwulan pertama tahun 2006 (BPS,

2OO7), sehingga ubi kayu mempunyai potensi

sebagai sumber karbohidrat yang penting dalam

bahan pangan. Ubi kayu dalam keadaan segar

tidak tahan lama. Untuk pemasaran yang

memerlukan walctu lama, ubi kayur harus diolah

dulu menjadi bentuk lain yang lebih awet, seperti

gaplek, tapioka (tepung singkong), tapai, peuyeum,

leripik singkong dan lain-lain. FIal ini sesuai dengan

p.og.u. pemerintah khususnya dalam mengatasi

masalah kebutuhan bahan pangan, terutama non-

beras.
Tapai merupakan olahan ubi kayu hasil

fermentasi yang memiliki rasa khas' Fermentasi

adalah suatu reaksi metabolisme yang meliputi

sederet reaksi oksidasi-reduksi, yang donor dan

aseptor elektronnya adalah senyawa-senyawa

orgarik, umumnya menghasilkan energi (Lidiasari

et a1.,2A06). Tapai memiliki daya tahan simpan

yang relatif singkat. Hal ini karena aktivitas

mikioorganisme setelah fermentasi masih

berlangsun g yang mengakibatkan terjadinya
kerusakan fermentasi atau tingginya kadar alkohol

(etanol) yang dihasilkan yang menyebabkan tapai

tidak dapat lagi dikonsumsi.

Salah satu upaya peningkatan daya tahan

simpan tapai sekaligus menganekaragamkan

pengolahannya adalah dengan membuat keripik'

keripik mempunyai pangsa pasar yang cukup

bailqmengingat permintaan akan makanan kering

saat ini terus meningkat (Wahono, 2003)' Keripik

tapai ubi kayu merupakan produk hasil inovatif,

karena selama ini tapai ubi kayu tidak dapat diolah

menjadi keripik dengan cara penggorengan biasa

seperti keripik pisang atau kentang, karena

kandungan air dan gula reduksi yang sangat tinggi'

Oleh sebab itu dalam pembuatan keripik tapai

digunakan alat penggoreng vakum (vacuum

6*rt.Ketiadaan udara (vakum) selama proses

p"ng-o."ngun akan mengurangi reaksi oksidasi'

sehingga warna, tekstur dan rasa dari produk

kering yang dihasilkan dapat dipertahankan'

Pembuatan keripik tapai ubi kayu dengan

perlakuan fermentasi selama 36 jam dan

pembekuan sebelum penggorengan, dimana suhu

penggoreng vakum sebesar 130 oC, tekanan 70

;*& dan waktu 60 menit menghasilkan keripik

tapai dengan kadar air 1'48%o,lemak 18'97%'

protein 0.77% dan alkohol 0'07% (Balitbang'

2006). Sementara itu menurut Sofuan (2004)'

pada kondisi vakum suhu penggorengan dapat

iiturunkan sebesar 70-85 "C karena penurunan

titikdidih air.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh lama fermentasi dan suhu penggorengan

yuni U"rUeaa dalam pembuatan keripik tapai ubi
-kayu 

terhadap mutu keripik tapai ubi kayu dan

penerimaan panelis terhadap aroma' rasa serta

tekstur keriPik taPai ubi kaYu'

METODE PENELITIAN

Penelitien dilakukan di Laboratorium

Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian dan

Laboratlrium Kimia Analisis Fakultas Teknik

Universitas Riau. Penelitian berlangsung dari bulan

Agustus sampai Oktober 20A7 ' Bahan yang

diiunakan dalam penelitian ini adalah ubi kayr-r/

,iigtong rurietas iokal yang diperoleh.dari kebun

r"f.i", aia"erah Kulim, ragi tapai merkNKL' air'

minyak goreng' serta senyawa-senyawa kimia

untuk analisis sukrosa.

Penelitian dilaksanakan secara eksperimen

dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok

tnirl a"n[u', dua faktor yaitu lama fermentasi

iq:ii iai, fr:z+jam; fr:36 jam) dan suhu

pJnggoi"rg*lt,: ss oC; ir: ?o'c;.sr:95 'C)'
'S"tIJp perlakuan diulang-sebanyak tiga kali

rJirie:, diperoleh sembilan satuan percobaan'

;;;;rg diperoleh dianalisis secara statistik

;";;; .""n giunut an analis is s idik ragam' Has il

anailsis dilanjutkan dengan uj i beda nyata DNMRT

pada tzraf 5Yo-

Pelaksanaan penelitian adalah sebagai

berikut. Ubi kayu disortasi, dikupas' dibersihkan

permukaannya, dicuci, dikukus dan didinginkan'

b"t"tut itu di-iris dengan tebal 1-2 mm' ditaburi ragi
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Tabel l. Rata-rata rendemen keripik tapai pada berbagai perlaku an(o/o)

Suhu

sampai merata (* 0'5%), kemudian disimpan tahap), Ialu dimasukkan ke dalam wadah plastik
dalam wadah yang bersih dan kering serta ditutup polipropilen dan direkatk an dengan sealer.
9:-nqu' daun pisang. Pemeraman atau fermentasi 'Pengamatan 

dilakukan terhadap beberapa
dilakukan pada suhu kamar dengan waktu sesuai parameter yaitu rendemen, kadar air, kadar abu,perlakuan' Setelah itu dilakukan penggorengan kadar sukiosa (Sudarm adji et al., 1997), dan
menggunakanpenggorengvakumpadasuhusesuai penilaian organoleptik dengan skala hedonik
perlakuan dengan tekanan 70 cmHg. Keranjang isoekarto, f WS;.
berisi bahan dimasukkan ke daiam minyak
penggorengan dengan memutar tuas ke posisi HASIL DAN PEMBAHASAN
atas, setiap 30 menit keranjang digoyang_goyang
4-6kali,kemudiandilihattanda-tandak&eringan 

Rendemen keripik tapai ubi kayudengan lampu kontrolyang terdapat pada alat. il;ipg;gamatanrendemenkeripiktapaiubi
Bafan dianggap keringjika buih di dalam minyak kayu setelih aiu.li t"n;u, DNMRT padataraf 5ohsudahtidakada(tinggalbuihhalus). Bahanyang disajikan pada Tabel l. Dari hasil pengamatansudah kering diang.kat dari keranjang dikJtahui Uut*u lama fermentasi dan suhupenggorengan dan dimasukkan ke dalam penggorengan serta interaksi antara lama
t:t$ulg peniris (spinner)- Selanjutnya spinner i".r-"itu.i d"an suhu penggorengan berpengaruhdihidupkan selama I menit secara bertahap (6 nyata terhadap rendemen keripik tapai ubi kayu.
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I

t.

{,(l2jam)
frQ4ianr)

t (36 jam)

52.113 d
51.083 d
38.947 ab
47.381 B

46.363 cd
45.593 bcd
41.450 abc

46.617 cd

39.617 ab

38.273 a

Rata-rata

48.364 B
45.4318
39.557 A

44.469 AB
Angka-angka Ruau tu.iu. f*
Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf besar yang sama berbeda tidak nyata menurut uji DNMRT pad ataruf so/o

Tabel2. Rata-rata kadar air keripik tapai pada berbagai perlakuan (%)
Perlakuan

Rata-rata

{,(tzj+n)
\Qaiun)
f, (36 jam)

!(24jam)
{ (36 jam)

5.000 d
6.667
5.000

0.940 bc
0.960 c
0.887a

5.000
5.000
6.667

0.937 bc
0.907 ab
0.913 ab

5.000
5.000

6.667
5.556

0.970 c
0.873 a
0.667 a
0.930 A

s.000
5.556
6.111

0.949 B
0.913 A
0.916 A

Thbel 3. Rata-rata kad*:E k"lpft tapai pada berbagai perlakuan (%)

sr (6) "L) s, (90 "C) s, (95 €)

{ (l2jam)

A 0.919 A
Angka-angka pada lajur yang d
Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf besar yang sama berbeda tidak nyata menurut uji DNMRT pad ataraf 5%o

i.
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Data pada Tabel I menunjukkan bahwa
rendemen keripik tapai tertinggi adalah pada
perlakuan f,s,, yang berbeda tidak nyata dengan
perlakuan f,s, f,s, ts, dan isr. Semakin tinggi
suhu penggorengan maka laju penguapan air
semakin tinggi dan semakin banyak air yang
menguap dari keripik tapai sehingga rendemen
menjadi lebih rendah. Menurut Trisnawati dan
Rubiyo (2002), rendahnya rendemen disebabkan
karena terjadinya kehilangan airyang tinggi pada
produk. Sementara itu, selama proses fermentasi
terjadi perombakan pati dan akan diubah menjadi
gula-gula sederhana, dan tahap selanjutnya
menjadi alkohol, asam organilq air serta CO-r.
Karbondioksida menguap, sedangkan alkohol
sebagian menguap dan sebagian lagi terlarut dalam
air tapai.

Kadar air keripik tapai ubi kayu
Hasil pengamatan terhadap kadar air keripik

tapai ubi kalu setelah diuji lanjut DNMRT pada
taraf 5o/o disajikau pada Tabel 2. Dari hasil
pengamatan diketahui bahwa lama fermentasi dan

suhu penggorengan serta interaksi antara lama
fermentasi dan suhu penggorengan berpengaruh
tidak nyata terhadap kadar air keripik tapai ubi
kayu.

Ni.lai kadar air keripik tapai berkisar antara Kadar sukrosa keripik tapai ubi kayu

5.000% sampai dengan 6.667% (Tabel2). Hanya Hasil pengamatan terhadap kadar sukrosa

pada keripik tapai dengan perlakuan frsr,frs, dan keripiktapai ubi kayu setelah diuji lanjutDNMRT
frs, yang tidak memenuhi syarat mutu'teripit< pada taraf 5% disajikan pada Tabel 4. Dari hasil

dalam SNI No. 0816-86 yaitu maksimal 5Yo. pengamatandiketahuibahwasuhupenggorengan,
Kandungan air dalam bahan makanan dapat lama fermentasi dan interaksi antara lama

mempengaruhi daya tahan makanan terhadap fermentasidansuhu penggorengan berpengaruh

serangan mikro-organisme yang dinyakatan nyata terhadap kadar sukrosa keripik tapai ubi

sebagai aktivitas air atau a*, yaitu jumlah air bebas kayu.

Tabel4. Rata-rata kadar sukrosa keripik tapai pada berbagai perlakuan (%)

yang dapat digunakan oleh mikroorganisrne untu3r

pertumbuhannya (Winarno, I 997).

Kadar abu keripik tapai ubi koyu
Hasil pengamatan terhadap kadar abu keripik

tapai ubi kayu setelah diuji lanjut DNMRT pada

taraf 5Yo disajikan pada Tabel 3. Dari hasil
pengamatan diketahui bahwa lama fermentasi dan

interaksi antara lama fermentasi dan suhu
penggorengan berpengaruh nyata terhadap kadar

abu keripiktapai ubi kayu.
Mineral dalam makanan biasanya ditentukan

dengan cara pengabuan dan pembakaran. Abu
merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran

suatu bahan organik yang pada prinsipnya berguna

untuk menentukan unsur anorganik dari bahan

makanan. Data pada Tabel 3 menunjukkan bahua
kadar abu keripik tapai yang tertinggi terdapat pada

perlakuan f,s, yang berbeda tidak nyata dengan

perlakuan f,t,, tt, dan ts,. Semakin lamawaktu
fermentasi maka kadar abu yang dihasilkan akan

semakin rendah. Hal ini sejalan dengan semakin

lamanya waktu fermentasi maka perubahan

karbohidrat menjadi gula-gula sederhana semakin

meningkat sehingga kehadiran bahan anorganik

akan semakin sedikit (Lidiasari et a1.,2046)-

3.360 ab

4.800 bc
7.680da

3.360 A
5.440 B
8.640 C

f,(12jam)
f,(2ajam)

{ (36 jam)

2.880 a

5.760 c
9.120 d

3.840 ab

5.907 ab
9.120 d

Rata-rata 5.920 AB 6.240 B 5.2804 . , ,=
i DNMRIPadatataf SVo

angka-angka paaa ta;ur yanl diikuti oleh huruf besar yang sama berbeda tidak nyata menurut uji DNMRT pada loraf 5o/o

s, (85 "C) s. (90 qC) s, (95 oC)

lamaFermentasi
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Kandungan sukrosa keripik tapai yang
tertinggi diperoleh pada perlakuan frs, yang sama
dengan ts, dan berbeda tidak nyata dengan
perlakuan tsr. Hal ini disebabkan karena selama
proses fermentasi, pati dirombak menjadi gula
reduksi dan semakin Iama proses fermentasi
berlangsung maka kadar gula reduksi akan
meningkat. Pada saat penggorengan, gula-gula
pereduksi akan bereaksi dengan gugus amino yang
dapat menyebabkan reaksi Maillard. Apriyantono
(2005) menyatakan bahwa reaksi Maillard adalah
reaks i-reaksi antara karboh idrat, khususnya gul a-
gula pereduksi dengan gugus amino primer. Jika
reaksi Maillard terjadipada suatu bahan pangan,
maka bahan pangan tersebut kemungkinan akan
mengalami penurunan gizi, yang diikuti dengan
ketersediaan kalori dan gulayang menurun.

Penilaian organoleptik keripik tapai ubi kayu
Penilaian organoleptik banyak digunakan

untuk menilai mutu komoditas hasil pertanian
makanan (Soekarto, 1995). Penggunaan cara ini
dapat dilaksanakan dengan cepat dan langsung.
Pada penilaian ini, uji organoleptik yang digunakan
yaitu uj i hedonik yang bertujuan untuk mengetahui
tingkat kesukaan konsumen terhadap produk
keripik tapai ubi kalu yang meliputi uji kesukaan
terhadap warna, aroma (bau), rasa dan tekstur.

Warna
Hasil penilaian organoleptik terhadap warna

keripik tapai ubi ka1ru setelah dianalisis secara
statistik (uji Friedman) menunjukkan bahwa
perlakuan f,s, mendapatkan rangking terendah 95
yang menunjukkan warna yang paling disukai
panelis.

Penggunaan suhu tinggi akan mengakibatkan
warna keripik tapai menjadi kecoklatan. Hal ini
disebabkan terjadinya reaksi karamelisasi sehingga
menyebabkan keripik tapai ubi kayr berwarna
coklat kekuningan. Pendapat ini didukung oleh
Winarno (1997) yang menyatakan bahwa reaksi
pencoklatan bahan makanan yang mengandung
karbohidrat dapat dipercepat oleh pengaruh
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pemanasan sehingga komponen gula pereduksi
akan membentuk senyawa berwarna cokat.

Rasa
Menurut Winarno (1997), cita rasa bahan

pangan terdiri atas tiga komponenyaitu !au, rasa
dan rangsangan mulut. Berbagai senyawa kimia
dapat menimbulkan rasa yang berbeda-beda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasa
keripik tapai mempunyai rasa manis.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa
bahwa perlakuan frs, mendapatkan rangking
terendah 95 yang berbeda tidak nyata dengan
perlakuan ts,, frs, frs, frs, dan f,sr. Hal ini
disebabkan karena semakin lama waktu
fermentasi, maka semakin manis keripik tapai ubi
kayu yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh
Lidiasari et al. (20A6), yang menyatakan selama
proses fermentasi pol isakarida akan mengalami
perubahan menjadi gula-gula sederhana yang
mempunyai rasa manis. Sementara itu, semakin
tinggi suhu penggorengan maka semakin tinggi
pula kadar gula yang terdegraCasi sehingga rasa
manis akan berkurang. Apriyantono (2005)
menjelaskan bahwa selama pemanasan, akan
terjadi reaksi pada gula sehingga akan mengurangi
ketersediaan gula.

Kelezatan suatu makanan banyak ditentukan
dari aroma (bau). Aroma lebih banyak dipengaruhi
oleh salah satu panca inder4 yaitu inderapencium.
Menurut Winarno (1997), pada umumnya aroma
(bau) yang dapat diterima oleh hidung dan otak
lebih banyak merupakan berbagai ramuan atau
campuran empat bau yaitu harum, asam tengik
dan hangus.

Perlakuan f,s, memiliki rangking paling
rendah yang menunjukkan bahwa panelis
menyukai aroma (bau) keripik tapai tersebut. Hasil
ini berbeda tidak nyata dengan perlakuan lainnya.
Keripik tapai disukai karena aroma tapai yang tidak
terlalu tajam. Aroma pada keripik tapai disebabkan
oleh proses fermentasi. Menurut Winarno (1997),
mikroorganisme memiliki enzim yang dapat
memecah komponen-komponen makanan menjadi
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senyawa-senyawa sederhana yang mengakibat-
kan perubahan-perubahan dalam sifat seperti bau,
warna, rasa dan tekstur makanan.

Tekstur keripik tapai menunjukkan bahwa
pada perlakuan f,s, memiliki rangking terendah
(82.5) dan berbeda tidak nyata dengan semua
perlakuan lai nnya. Kerenyahan keri pik tapai yang
di has ilkan merupakan faktor penentu mutu produk-
produk keripik. Menurut Hudayana (2002),
komposisi produk terutama kadarair menentukan
sifat kerenyaharr produk, senrakin rcndah kadar
air suatu produk, maka produk tersebut akan
semakin renyah.

KESIMPULAN

Rendemen tertinggi dalam pembuatan keripik
tapai ubi kayu dengan lama fermentasi dan suhu
penggorengan yang berbeda adalah sebesar
56.113o/o yaitu pada perlakuan l2 janr fermentasi
dan suhu penggorengan 85 oC.

Interaksi antara lama fermentasi dan suhu

penggorengan berpengaruh nyata terhadap
rendemen, kadar abu, dan kadar sukrosa kcripik
tapai ubi kayu, tetapi berpengaruh tidak nyata
terhadap kadar air produk.

Keripik tapai ubi kayu dcngan lama
fermentasi 12 iam dan suhu penggorengan 90 "C
paling disukai panelis pada penilaian organoleptik
dengan uji hedonik/kesukaan terhadap warna,
aroma, dan tekstur.
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