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KAJIAN MUTU MODIFIED CASSAVA FLOUR OIOCAF)
DENGAIY PERBEDAAN PERLAKUAN FERMENTASI

(Studi Kasus Pada Singkong Varietas Papua New Guinea Di Kepulauan Fiji)

Quality Assessrnent Of Modilied Cassava Flour (Mocafl Fermentation lVith Dffirent Treatment
(Case Study On Papua New Guinea Variety Cassava In Fiji Island)

Endah Puspitojati

ABSTRACT

Mocaf (modfied cassava flour) is a product of cassava flour processed using the principle of modified
cells by fermentation of cassava. This study aims to determine the the quality dffirence in rnocaf
processing through with and without enzyme fermentation. The method used in this study was a
completely randomized design with the kind offermentation andfermentation time as the independent
variable. From the data obtained by organoleptic showed treatment by enzyme fermentation for 24
hours gave the best results flour with white color, no cossava smell and smooth texture (organoleptic
score 4.23). Based on the chemical analysis also showed that mocaf by using enzyme fermentation
gave a better chemical composition on protein, phosphorus, potassium, calcium, sodium, and
magnesium, so overall mocaf by enzymefermentationfor 24 hours was the best results.

Keywords ; Mocaf, fermentation, cassava

PENDAHULUAN
Swasembada pangan merupakan tujuan

yang paling penting dari kebijakan
pembangunan di banyak negara. Sebagian besar
negara berkembang masih sangat bergantung
pada pangan impor untuk memenuhi kebutuhan
pangan negaranya. Fiji merupakan salah satu
negara yang kaya akan sumber pangan lokal
seperti ketela, talas, sukun dan ubi jalar.
Sumber pangan lokal tersebut sangat berpotensi
untuk diolah menjadi tepung-tepungan. Selama
ini penduduk di negara tersebut masih sangat
tergantung pada pangan impor terutama tepung
terigu. Dalam rangka untuk membatasi
ketergantungan pada impor, negara ini sedang
berusaha untuk memanfaatkan sumberdaya
lokal sebagai tepung salah satunya adalah
tepung singkong.

Singkong atau ubikayu (Manihot
esculenta Crantz) merupakan salah satu sumber
karbohidrat lokal di negara-negara pasifik
seperti Fiji, Samoa dan Solomon. Singkong
tumbuh dengan baik di negara-negara tersebut.
Di Fiji, tanaman ini merupakan makanan pokok
bagi seluruh penduduknya. Namun selama ini
pengolahan singkong menjadi produk makanan
olahan di Fiji masih sangat memprihatinkan.
Padahal umbi singkong merupakan bahan baku

yang paling potensial untuk diolah menjadi
tepung. Singkong segar mempunyai komposisi
kimiawi terdiri dari kadar air sekitar 600lo, pati
35o/o, serat kasar 2,5yo, kadar protein Io/o,kadar
lemak, 0,5%o dan kadar abu lo/o, karenanya
merupakan sumber karbohidrat dan serat
makanan, namun sedikit kandungan zat gizi
seperti protein. Singkong segar mengandung
senyawa glukosida sianogenik dan bila terjadi
proses oksidasi oleh enzim linamarase maka
akan dihasilkan glukosa dan asam sianida
(HCN) yang ditandai dengan bercak warna biru,
akan menjadi toxin (racun) bila dikonsumsi
pada kadar HCN lebih dari 50 ppm. Di samping
itu, singkong segar mengandung senyawa
polifenol dan bila terjadi oksidasi akan
menyebabkan warna coklat (browning secara
enzimatis) oleh enzim fenolase, sehingga wama
tepung kurang putih.

Inovasi pembuatan tepung singkong
antara lain adalah MOCAF. MOCAF (modified
cassqva flour), adalah produk tepung dari ubi
kayu /singkong yang diproses menggunakan
prinsip memodifikasi sel ubi kayu dengan cara
fermentasi. MOCAF mempunyai karakteristik
fisik dan organoleptik yang lebih spesifik jika
dibandingkan dengan tepung ubi kayu pada
umumnya, walaupun dari komposisi kimianya
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tidak berbeda. Mikroba yang tumbuh selama
proses fermentasi menyebabkan perubahan
karakterisistik dari tepung yang dihasilkan
berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi,
daya rehidrasi dan kemudahan melarut.
Mikroba juga menghasilkan asam-asam organik
terutama asam laktat yang akan terimbibisi
dalam bahan dan ketika bahan tersebut diolaah
akan dapat menghasilkan aroma dan cita rasa
yang khas yang dapat menutupi aroma dan
citarasa singkong yang cenderung tidak disukai
konsumen (Akindahunsi et. al, 1999)

Subagio et al. (2008) melaporkan bahwa
mikroba yang tumbuh pada singkong akan
menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik
yang dapat menghancurkan dinding sel
singkong sedemikian rupa sehingga te{adi
pembebasan granula pati. Granula pati adalah
butiran-butiran kecil yang memiliki sifat
mereflesikan cahaya terpolarisasi. Proses
pembebasan granula pati ini akan menyebabkan
perubahan karakteristik dari tepung yang
dihasilkan berupa naiknya viskositas,
kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan
kemudahan melarut. Selanjutnya granula pati
tersebut akan mengalami hidrolisis
menghasilkan monosakarida sebagai bahan
baku untuk menghasilkan asam-asam organik,
terutama asam laktat. Senyawa asam ini akan
bercampur dalam tepung, sehingga ketika
tepung tersebut diolah akan menghasilkan
aroma dan cita rasa yang khas yang dapat
menutupi aroma sampai 70Yo dari cita rasa
singkong yang cenderung tidak disukai
konsumen (Subagio et dl., 2008). Proses
hidrolisis pati menjadi monosakarida dapat
menurunkan viskositas MOCAF, akan tetapi
proses hidrolisis pati ini te{adi setelah proses
pembebasan granula pati yang menaikkan
viskositas. Selain itu, proses pembebasan
granula pati lebih dominan dibandingkan
dengan proses hidrolisis pada fermentasi yang
te{adi. Hal ini nampak dari semakin
meningkatrya viskositas pasta panas dan pasta
dingin MOCAF dengan semakin lama
fermentasi. Namun demikian, dengan
fermentasi selama 72 jam akan didapatkan
produk MOCAF yang mempunyai viskositas
mendekati tepung tapioka (data tidak
ditunjukkan). Hal ini dapat dipahami bahwa
semakin lama waktu fermentasi maka akan
semakin banyak sel-sel singkong yang pecah,

sehingga pembebasan granula pati menjadi
semakin meningkat (sangat ekstensif).(Subagio
et a1., 2008).

MOCAF merupakan salah satu upaya
diversifikasi pangan dari singkong di Negara
Fiji, karena dengan tepung tersebut dapat dibuat
berbagai macam produk-produk olahan yang
menjanjikan seperti brownies, cake, cookies,
mie dan lain-lain. Salah satu kunci keberhasilan
pembuatan MOCAF adalah pada proses
fermentasinya. Fermentasi pada proses
pembuatan MOCAF dapat dilalcukan dengan
beberapa caru antara lain dengan penambahan
enzim, penambahan bakteri asam laktat maupun
tanpa penambahan apapun atau fermentasi alami.
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui
perbedaan kualitas MOCAF yang pada proses
pembuatannya melalui fermentasi alami dan
fermentasi dengan bantuan enzim (koji).

BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan adalah singkong

varietas Papua New Guinea (diperoleh dari
Desa Nausori, Fiji), NaCl, Koji (diperoleh dari
Universitas Pasundan). Alat yang digunakan
adalah slicer, mesin pengepres, bak fermentasi,
mesin penepung, dan oven pengering.
Penelitian dilakukan di Food Product
Development Laboratory, Koronivia Research
Station, Flji, sedangkan analisa produk
dilakukan di Flji Agricultural Chemistry
Laboratory (FACL), Koronivia Research Station,
Fiji. Penelitian dilakukan pada bulan Maret -
Juli 2013.

Metode penelitian menggunakan
rancangan acak lengkap sederhana dengan dua
variabel yaitu waktu fermentasi (T) dan Jenis
Fermentasi (F).

Dimana :
24 jam fermentasi
72 jam fermentasi
Fermentasi alami
Fermentasi menggunakan koji

Dari keseluruhan perlakuan dilakukan
analisis organoleptik meliputi warna, aroma dan
tingkat kehalusan. Sedangkan analisis kimia
yang dilakukan meliputi kandungan air, kadar

TI
T2
F1
F2

T1 T2
F1
F2'

F IT I
F2TI

F1T2
F2T2
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abu, kadar lemak, kandungan protein, phospor,
potasium, kalsium, natrium. Data yang
diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif
dengan membandingkan dengan pustaka

Singkong

I
Y

mengenai cassava edible flour (CODEX STAN
176-1989).Proses pembuatan MOCAF dapat
dilihat pada Gambar l.

Soak in 3o/o salt solution

Pengupasan

J

Pencucian

+

MODIFIED CASSAYA FLOUR

Gambar 1. Pembuatan MOCAF

Fermentasi dengan 1,5%
Koji (Perendaman dengan

larutan 1,5 % Koji)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar air singkong pada saat panen akan

menentukan rendemen mocaf' semakin tinggi
kadar air singkong maka akan semakin rendah
pula rendemen mocaf yang dihasilkan (Hadi,

lOrO). Umur panen singkong yang digunakan
dalam pembuatan mocaf adalah 9 bulan dengan
kadar ii, AoW. Rendemen mocaf dipengaruhi
oleh waktu fermentasi, semakin singkat waktu
fermentasi mocaf maka semakin tinggi
rendemennya. Gambar 2 merupakan grafik
rendemen mocaf dari berbagai perlakuan' Dari
gambar tersebut terlihat bahwa rendemen
mocaf berkisar antara 27-30%. Rendemen
tertinggi dimiliki oleh perlakuan fermentasi
alami selama 24 jam (FlT1) yaitu sebesar 30 Yo'
Perlakuan dengan waktu fermentasi 72 jam

memiliki rendemen yang lebih rendah daripada
fermentasi 24 jam baik perlakuan fermentasi

lengqn \oj i maupun fermenta.si alami'

30

29,5

29

28

27,5

27

26,5

25

25,5
F1T1 F1T2 F2TL F2T2

Gambar 2. Rendemen Mocaf

Uji organoleptik dilakukan terhadap
warna, axoma dan tekstur mocaf. Berdasarkan
data yang diperoleh terlihat bahwa wama dari
keseluruhan perlakuan rata'tata mocaf berwarna
putih (skor 3,5-4,2). Perlakukan fermentasi
singkong selama proses pembuatan tepung
dapat mempertahankan warna putih singkong.
Dari data pada Tabel I terlihat bahwa perlakuan
fermentasi selama 24 jam menggunakan koji
(F2Tl) memberikan skor organoleptik yang
paling tinggi, namun tidak ada perbedaan nyata
pada warna dari keseluruhan perlakuan.
Tekstur mocaf pada masing-masing perlakuan
juga tidak menunjukkan adanya perbedaan yang
nyata karena mocaf diproses dengan mesin
penepung yang sama yang memiliki tingkat

kehalusan mesh 80. Uji organoleptik tingkat
kesukaan terhadap aroma menunjukkan bahwa
perlakuan fermentasi menggunakan koji
memiliki tingkat kesukaan lebih tinggi daripada
fermentasi alami. Aroma pada fermentasi alami
masih memiliki bau khas ketela yang tidak
terlalu disukai terutama pada perlakuan
fermentasi 24 jam tanpa koji (F1T1). Pada
perlakuan fermentasi alami selama 72 jam

memiliki skor organoleptik 4 yang berarti
produk sudah tidak memiliki bau khas ketela,
hal ini disebabkan semakin lama proses
fermentasi maka akan semakin banyak sel-sel
singkong yang pecah, sehingga pembebasan
granula pati menjadi semakin meningkat
sehingga mengakibatkan bau khas singkong
semakin berkurang (Subagio et al., 2008).

Dari uji organoleptik kemudian dipilih
perlakuan terbaik dari masing-masing perlakuan
fermentasi (dengan dan tanpa kojD untuk
dianalisa komposisi kimianYa.
Tabel 2 menunjukkan perbandingan hasil uji
kimia mocaf dengan fermentasi alami selamaT2
jam dan mocaf dengan fermentasi koi selama24

Jam.
Tabel 2.
Fermentasi Koii dan Mocaf Fermentasi

Perbandingan KomPosisi

28,5x
co
E
o
It=
o
0c

Mocaf
Alami

Tabel l. Rerata Penilaian Organolepttk Moca

Rerata
Perlakuan War- Aro-

na ma Tekstur
Rerata

FlTl 3,50 3,20 3,60 __]_43
Flrz 4,00 3,80 4,20 4,00
FzTl 4,20 4,30 4,20 4,23
F2T2 4,10 3,90 4,00 4,00

Kandungan Fermentasi
dengan Koii

Fermentasi
Alami

Kadar Air (%)
Kadar Abu (%)

Garam (%)
Lemak Total

(%)
Protein (%)
Fosfor (%)
Kalium (%)
Kalsium (%)
Sodium (%)

Maenesium (%)

9.7
0.6
0.01
1 .6

0.6
0.04
0.3
0.04
0.04
0 .1

8.3
0.8
0.6
2

0.4
0.01
0.1
0.1
0.4
0.02

STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogtakarta
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1,60

L,20

1,00

0,50

0,20

0,00

I Fermentasi dengan Koji

r Fermentasi Alami

Gambar 3. Perbandingan Komposisi
Kimia Mocaf

Analisis yang dilakukan terhadap
mocaf yaitu analisis terhadap sifat kimia yang
meliputi kadar air, abu, lemak, protein, fosfor,
kalium, sodium, magnesium. Dari hasil
pengamatan temyata komposisi kimia antar
perlakuan fermentasi koji dan fermentasi alami
pada proses pembuatan mocaf berbeda.
Standar kualitas tepung ketela telah diatur
dalam Codex Stan 176-1989 yang menyebutkan
bahkan kadar air maksium dan kadar abu
maksimum tepung ketela adalah 13 % dan 3%.
Jumlah kadar afu pada mocaf yang
mempengaruhi kualitas tepung. Bila kadar
air melebihi standar maksimum maka
memungkinkan terjadinya penunrnan daya
simpan tepung karena akan semakin cepat rusak,
berjamur dan bau apek. Berdasarkan Tabel 2,
kadar air mocaf berada pada kisaran 8,3-9,7 o/o

dan kadar abunya 0,6-0,8 Vo, hal ini berarti
kedua perlakuan fermentasi mocaf telah
memenuhi standar tepung mocaf.

Menurut Suarni et al, (2005)
tingginya kadar abu pada bahan menunjukkan
tingginya kandungan mineral namun dapat juga

disebabkan oleh adanya reaksi enzimatis
(browning enzymatic) yang menyebabkan
turunnya derajat putih tepung. Ditambahkan
oleh Mudjisono dalarn Ginting dan Suprapto
(2005) bahwa kadar abu yang tinggi pada bahan
tepung kurang disukai karena cenderung
memberi warna gelap pada produknya.
Semakin rendah kadar abu pada produk tepung
akan semakin baik, karena kadar abu selain
mempengaruhi warna akhir produk juga akan
mempengaruhi tingkat kestabilan tepung akan
semakin baik, karena kadar abu selain
mempengaruhi warna akhir produk juga akan
mempengaruhi tingkat kestabilan adonan
(Bogasari, 2006; Ambarsari, et a1.,2009). Dari
data yang diperoleh terlihat bahwa kadar abu
perlakuan fermentasi koji lebih rendah dari pada
fermentasi alami yaitu 0,6 oh,haI ini disebabkan
oleh adanya katalisator selama proses
fermentasi mempercepat pembebasan granula
pati ini akan menyebabkan perubahan
karakteristik dari tepung yang dihasilkan salah
satunya adalah rendahnya kadar abu yang
dihasilkan.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa
kandungan garam mocaf fermentasi alami jauh
lebih tinggi dari pada fermentasi koji yaitu
sebesar 0,6 o/o, hal ini disebabkan oleh adanya
perendaman air garam 3% setelah perlakuan
fermentasi. Walaupun setelah itu dilakukan
pencucian lagi namun masih memberikan
penganrh yang nyata pada kandungan garam
tepung yang dihasilkan, walaupun pada praktek
aplikasi penggunaan tepung tidak memberikan
penganrh pada kualitas rasa yang dihasilkan.

Dari hasil analisis kadar lemak mocaf
adalah 1,6-2 o . Mocaf merupakan salah satu
jenis tepung yang rendah lemak sehingga cocok
bagi penderita obesitas. Kandungan protein
pada mocaf juga sangat rendah karena tepung
ini bebas dari senyawa gluten sehingga sangat
baik bagi penderita alergi gluten.

Hasil analisa terhadap kandungan
fosfor, kalium, kalsium dan magnesium mocaf
menunjukkan bahwa perlakuan fermentasi
menggunakan koji memberikan hasil yang lebih
tinggi dari pada fermentasi alami. Semakin
tinggi kandungan mineral dalam tepung maka
akan semakin tinggi pula kualitas tepung,
karena mineral sangat penting bagi tubuh kita,
selain itu komposisi mineral dalam tepung juga

1,40

0,40
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secara tidak langsung akan mempengaruhi
produk yang dihasilkan.

Kandungan sodium atau natrium
mocaf dengan fermentasi alami memberikan
nilai yang lebih tinggi daripada fermentasi
menggunakan koji yaitu sebesar 0,4 o/o. Hal ini
disebabkan oleh perendaman air garam 3%
setelah fermentasi selama 72 jam. Larutan
garam yang digunakan adalah larutan natrium
klorida (NaCl) 3 % sehingga memberikan
pengaruh nyata pada peningkatan kandungan
sodium pada produk yang dihasilkan. Semakin
kecil kandungan natriumnya maka kualitas
tepung akan semakin baik

KESIMPULAN

1. Rendemen mocaf dipengaruhi oleh jenis
fermentasi dan lama perendaman selama
fermentasi, semakin lama perendaman ketla
maka rendemen yang dihasilkan akan
semakin rendah.

2. Uji organoleptik menunjukkan bahwa
perlakuan fermentasi menggunakan koji
selama 24 jam memberikan hasil yang
terbaik dengan warna putih, aroma tidak
bau ketela dan tekstur halus (rerata skor
4,23)

3. Berdasarkan analisa kimia dapat diketahui
bahwa mocaf dengan perlakuan fermentasi
menggunakan koji memberikan komposisi
kimia yang lebih baik pada kandungan
protein, fosfor, kalium, kalsium, sodium,
dan magnesium, sehingga secara
keseluruhan mocaf dengan fermentasi
menggunakan koji selama 24 jam
memberikan hasil mocaf yang terbaik dan
dapat diterima oleh konsumen.

SARAN

Perlu dikaji lebih lanjut tentang penggunaan
jenis-jenis katalisator selama fermentasi pada
pembuatan mocaf baik yang berasal dari bakteri
maupun mikroba yang lainnya sehingga masih
dapat diteliti jesis katalisator apakah yang
terbaik untuk fermentasi.
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