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I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketergantungan manusia termasuk masyarakat Indonesia terhadap tepung 

terigu sangat tinggi, ironisnya tepung terigu yang dibutuhkan masih mengimpor 

dari negara lain. Pada tahun 2008 impor gandum sebagai bahan dasar pembuatan 

tepung terigu mencapai 4,8 juta ton. Pada tahun 2010 impor gandum meningkat 

menjadi 5,8 juta ton (Kompas, 2011). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya 

industri makanan yang berbasis tepung terigu. Kondisi tersebut telah 

menempatkan Indonesia menjadi negara yang memiliki ketergantungan pangan 

yang sangat tinggi terhadap negara lain. Ketergantungan tersebut direduksi 

dengan cara mensubtitusi tepung terigu dengan jenis tepung lain yang banyak 

dihasilkan di Indonesia. Salah satu jenis tepung yang sangat potensial adalah 

tepung tapioka.  

Ubi kayu (Manihot esculenta Crantz) merupakan komoditas utama 

penghasil karbohidrat setelah padi dan jagung di Indonesia. Namun sebagai bahan 

pangan masih dianggap inferior oleh sebagian besar masyarakat. Padahal ubi kayu 

dapat dijadikan berbagai macam makanan olahan yang cukup enak. Kelemahan 

daya simpan dan adanya kandungan HCN dapat ditanggulangi dengan mengolah 

ubi kayu menjadi tepung kasava (Suprapti, 2002). 

Dalam pemanfaatan tepung tapioka sebagai bahan pangan mempunyai 

beberapa kendala diantaranya adalah miskin protein, vitamin dan mineral serta 

tidak bisa mengembang yang dikarenakan tidak adanya kandungan gluten. Oleh 

karena itu perlu ada perlakuan khusus secara fisik maupun kimia, salah satu cara 
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untuk memperbaiki sifat fisik maupun kimia dari tepung kasava adalah dengan 

fermentasi. Fermentasi didefinisikan sebagai proses pemecahan bahan-bahan 

organik oleh mikroorganisme, sehingga menghasilkan komponen-komponen yang 

diinginkan atau proses pada makanan akan mengubah bahan pangan menjadi 

suatu produk dengan citarasa yang diinginkan berbeda dari bahan asalnya.  

Dewasa ini metode yang banyak digunakan untuk modifikasi pati adalah 

modifikasi dengan asam, enzim, oksidasi dan ikatan silang (Koswara, 2006). Sifat 

sifat penting yang diinginkan dari pati termodifikasi (yang tidak dimiliki oleh pati 

alami) diantaranya adalah kecerahannya lebih tinggi (lebih putih), retrogradasi 

yang rendah, memiliki kekentalan lebih rendah, gel yang terbentuk lebih jernih, 

tekstur gel yang dibentuk lebih lembek, kekuatan regang yang rendah, granula 

pati lebih mudah pecah, waktu dan suhu gelatinisasi yang lebih tinggi, serta waktu 

dan suhu granula pati untuk pecah lebih rendah. Pati alami dapat dibuat menjadi 

pati termodifikasi dengan sifat-sifat yang dikehendaki atau sesuai dengan 

kebutuhan (Hee-Young An, 2005). 

Penelitian tentang modifikasi tapioka dengan menggunakan asam laktat 

dan radiasi sinar UV sangat menarik dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki 

sifat sebelumnya agar didapatkan sifat yang lebih baik, yang mampu digunakan 

sebagai substitusi tepung terigu atau bahkan menggantikan tepung terigu. 

Pemikiran ini didasarkan atas penelitian sebelumnya yang telah melakukan 

modifikasi pati, diantaranya Vatanasuchart et al. (2005), dengan tepung tapioka 

komersial dimodifikasi menggunakan asam laktat 1% b/b selama 15 menit dan 

pengeringan dengan UV selama 7-15 jam, dari hasil analisis produk pati 



3 
 

termodifikasi tersebut menunjukkan bahwa tekstur dari biskuit yang terbuat dari 

pati termodifikasi tersebut serupa dengan biskuit yang terbuat dari terigu.  

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pembuatan tapioka laktat meliputi : 

1. Mengetahui interaksi perlakuan perendaman asam laktat dan penyinaran UV 

terhadap tepung tapioka dengan tujuan untuk mendapatkan sifat fisik dan kimia 

yang lebih baik, yang mampu digunakan sebagai substitusi tepung terigu 

2. Mengetahui pengaruh lama perendaman asam laktat terhadap sifat fisik dan 

kimia tepung tapioka 

3. Mengetahui pengaruh lama penyinaran UV terhadap sifat fisik dan kimia 

tepung tapioka 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis penelitian pembuatan tapioka laktat adalah sebagai berikut: 

1. Diduga adanya interaksi dari perlakuan perendaman asam laktat dan 

penyinaran UV terhadap kualitas (sifat fisik dan kimia) tepung tapioka  

2. Diduga adanya pengaruh dari lama perendaman asam laktat terhadap sifat fisik 

dan kimia tepung tapioka 

3. Diduga adanya pengaruh dari lama penyinaran UV terhadap sifat fisik dan 

kimia tepung tapioka 

 

 


