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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Labu Kuning 

Labu kuning merupakan tanaman yang berasal dari Benua Amerika 

terutama di Negara Peru dan Meksiko. Tanaman ini tumbuh merambat dengan 

daun yang berukuran besar dan berbulu. Terdapat lima spesies labu kuning yang 

umum dikenal, yaitu Cucurbita maxima Duchenes, Cucurbita ficifolia Bouche, 

Cucurbita mixta, Cucurbita moschata Duchenes, dan Cucurbita pipo L 

(Brotodjojo, 2010). 

Menurut Sudartoyudo (2000) Labu kuning (Curcurbita moschata) 

termasuk jenis tanaman menjalar dari  famili cucurbitaceae yang banyak dijumpai 

di Indonesia terutama didataran tinggi. Labu kuning mempunyai klasifikasi 

sebagai berikut : 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi   : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo  : Cucurbitales 

Familia     : Cucurbitaceae 

Genus  : Cucurbita 

Spesies  : Cucurbita moschata 

Tanaman labu kuning memiliki perawakan berbentuk semak yang tumbuh 

merambat ke atas. Batangnya berbentuk segilima, sangat khas dan mudah dikenali 

dan merambat seperti anggur, jenis tanaman yang serumpun antara lain adalah 

timun, semangka, melon, blewah, labu siam, pare, oyong, dan labu air. Buah labu 

kuning berbentuk bulat pipih, lonjong, atau panjang dengan banyak alur (15-30 



5 
 

 
 

alur). Ukuran pertumbuhannya mencapai 350 gram per hari. Buahnya besar dan 

warnanya hijau apabila masih muda, sedangkan yang lebih tua berwarna kuning 

orange sampai kuning kecoklatan. Daging buah tebalnya sekitar 3 cm dan rasanya 

agak manis. Bobot buah rata-rata 3-5 kg bahkan sampai 15 kg (Brotodjojo, 2010). 

Menurut Suprapti (2005), Ada bermacam-macam varietas labu kuning 

sesuai dengan musim panennya. Ada jenis winter dan summer, Labu kuning 

masuk ke dalam jenis winter. Selain labu kuning ada jenis lain yang dikenal 

dengan nama butternut, hubbard, turban, butter cup. Yang termasuk dalam jenis 

summer seperti zucinni, morrow, crookneck dan pattty pan. Jenis labu kuning 

yang ada di Indonesia, yaitu jenis bokor atau cerme, jenis kelenting dan jenis ular 

yang terdapat pada Gambar 1. 

A        B    C 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. A: Labu Kuning (Cucurbita maxima durch) Jenis Bokor atau Cerme, 

       B: Labu Kuning (Cucurbita maxima durch) Jenis Kelenting, 

       C: Labu Kuning (Cucurbita maxima durch) Jenis Ular (Anonim,2016). 

 

Jenis bokor atau cerme ciri-cirinya, berbentuk bulat pipih, batangnya 

bersulur panjang (3-5 m), warna daging buah kuning tebal, rasanya gurih manis, 

berdaging halus dan beratnya mencapai 4-5 kg dengan masa panen 3-5 bulan. 

Jenis kelenting ciri-cirinya, buah berbentuk lonjong (oval memanjang), kulitnya 

berwarna kuning, beratnya mencapai 2-5 kg, masa panen 4-6 bulan. Jenis ular 

ciri-cirinya, buahnya panjang ramping, daging buah berwarna kuning, beratnya 

antara 1-3 kg, buahnya kasar dan rasanya tidak enak (Gardjito, 2005). 
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Labu kuning termasuk salah satu jenis tanaman makanan yang memiliki 

kandungan gizi yang cukup tinggi dan cukup lengkap, karena mengandung 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, B,  C, magnesium, Fosfor dan kalori. Labu 

kuning juga dikenal kaya akan karotenoid sebesar 169 mg/100 gr yang berfungsi 

sebagai antioksidan. Beta karoten merupakan salah satu jenis senyawa karotenoid, 

disamping mempunyai aktivitas biologis sebagai provitamin-A sebesar 767 µg/g 

bahan (Sinaga, 2011). 

Karoten adalah pigmen utama dalam membentuk warna merah, orange, 

kuning dan hijau pada buah dan sayur. Karoten mempunyai sifat fungsional 

sebagai antioksidan yang melindungi sel dan jaringan dari kerusakan akibat 

adanya radikal bebas dalam tubuh. Karoten juga berhubungan dengan peningkatan 

fungsi sistem kekebalan tubuh, melindungi kerusakan akibat paparan sinar 

matahari dan menghambat pertumbuhan kanker (Russel, 2006). 

Tabel 1. Kandungan Gizi Daging Buah Labu Kuning Segar per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah Satuan 

Kalori 29 Kalori 

Protein 1,1 Gram 

Lemak 0,3 Gram 

Karbohidrat 6,6 Gram 

Kalsium 45 Mg 

Fosfor 64 Mg 

Besi 1,4 Mg 

Vitamin A 180 sI 

Vitamin B 0,08 Mg 

Air 9,1 Gram 

Vitamin C 5,2 Mg 

BDD (Bagian dapat 

dimakan) 

77 % 

Sumber: Daftar Komposisi Bahan Makanan Depkes RI (2005)  

Labu kuning dianggap sebagai rajanya β-karoten. Keunggulan β-karoten 

dapat meningkatkan sistem imunitas serta mencegah penyakit jantung dan kanker. 

Dikatakan sebagai rajanya β-karoten sebab kandungan karotennya sangat tinggi 
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Bila larutan tersebut ditambahkan 1 tetes asam nitrat menyebabkan warna 

agak biru kemudian hijau dan akhirnya kuning tua. Larutan 1-2 mg beta 

karoten dalam 2 ml kloroform dan ditambahkan larutan antimoni triklorida 

(SbCl3) akan memberikan pewarnaan biru tua dengan serapan maksimal 

dengan λ 590 nm. Asam klorida dalam ester tidak menyebabkan 

pewarnaan. 

8. Optik aktif: β-karoten memiliki struktur yang simetris dan bersifat non 

optik aktif. 

9. Kromatografi: β-karoten sangat kuat diserap oleh kalsium hidroksida 

dalam larutan petroleum eter. Didalam kolom kromatografi β-karoten 

dibawah γ-karoten dan diatas α-karoten, dengan posisi tersebut β-karoten 

sangat sulit diserap oleh zeng karbonat (ZnCO3) dan kalsium karbonat 

(CaCO3). 

10. Oksidasi: diudara bebas karoten mengikat oksigen dan menaikkan 

kecepatan pembentukan warna yang lebih pucat. Autooksidasi β-karoten 

murni dimulai setelah beberapa hari kontak dengan udara dan akan 

terbentuk formaldehid. Pencampuran β-karoten dalam karbon tetraklorida 

dengan oksigen menghasilkan sedikit glioksal. 

Histifarina, et al. (2004), menyatakan bahwa degradasi karoten yang 

terjadi selama pengolahan diakibatkan oleh proses oksidasi pada suhu tinggi yang 

mengubah senyawa karoten menjadi senyawa ionon berupa keton. Senyawa 

karotenoid mudah teroksidasi terutama pada suhu tinggi yang disebabkan oleh 

adanya sejumlah ikatan rangkap dalam struktur molekulnya. 
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Karoten stabil pada pH netral, alkali namun tidak stabil pada kondisi asam, 

adanya udara atau oksigen, cahaya dan panas. Karotenoid tidak stabil karena 

mudah teroksidasi oleh adanya oksigen dan peroksida. Selain itu, dapat 

mengalami isomerisasi bila terkena panas, cahaya dan asam. Isomerisasi dapat 

menyebabkan penurunan intensitas warna dan titik cair (Legowo, 2005). 

2.2 Tape 

Tape adalah salah satu jenis makanan hasil proses fermentasi yang 

digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena cara membuatnya 

mudah, tidak membutuhkan biaya yang besar dan berasa enak atau tidak kalah 

lezat dengan makanan lain. Tape dapat dibuat dari ubi kayu (singkong), padi-

padian atau bahan lain yang mengandung tepung (karbohidrat) (Fitriyanah, 2007). 

Suatu bahan disebut tape apabila bahan yang telah diragikan berubah 

menjadi lebih lunak, rasa manis keasam-asaman dan berbau alkohol. Hal ini 

disebabkan oleh kegiatan mikroba-mikroba tertentu yang dapat menghasilkan 

enzim yang mampu merombak subtrat menjadi gula dan alkohol. Kandungan 

alkohol (etanol) dalam tape sekitar 3 sampai 5 % dan pH sekitar 4. Tetapi pada 

jenis tape tertentu timbul rasa asam agak menyengat. Hal ini biasanya disebabkan 

oleh perlakuan selama proses pembuatan yang kurang teliti, misalnya 

penambahan ragi yang terlampau banyak, penutupan yang kurang sempurna 

selama proses fermentasi berlangsung, ataupun karena proses fermentasi yang 

terlalu lama (Hasanah, Akyunul, dan Ghanaim, 2012). 

Proses pembuatan tape terdapat dua tahap yang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang berkualitas tinggi yaitu tahap persiapan dan tahap 

pengolahan. Tahap persiapan pada proses pembuatan tape yaitu bahan dibersihkan 
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dan menyiapkan alat-alat serta bahan, seperti menyiapkan alat penanak nasi untuk 

menanak bahan. Sedangkan tahap pengolahan meliputi pemasakan bahan yang 

sudah dibersihkan, pemberian ragi dan proses fermentasi (Afrianti, 2004). 

Tabel 2. Kandungan Gizi Tape Singkong, Tape Ketan Putih dan Tape Ketan 

Hitam 
Zat Gizi Tape Singkong Tape Ketan Putih Tape Ketan Hitam 

Energi (Kkal) 173 172 166 

Protein (gram) 0,5 3,0 3,8 

Lemak (gram) 0,1 0,5 1,0 

Karbohidrat (gram) 42,5 37,5 34,4 

Kalsium (mg) 30 6 8,0 

Fosfor (mg) 30 35 106,0 

Besi (mg) 0 0,5 1,6 

Vitamin B1 (mg) 0,07 0,04 0,02 

Air (gram) 56,1 58,9 50,2 

Etanol (%) 3 3,5 3,2 

pH 4,38 4,75 4,41 

Sumber: Direktorat Gizi, Depkes RI (1981) 

2.3 Ragi Tape 

Ragi tape adalah bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan tape, baik 

dari singkong dan beras ketan. Ragi tape merupakan populasi campuran yang 

terdiri dari spesies-spesies genus Aspergilius, Saccharomyces, Candida, 

Hansenulla, dan bakteri Acetobacter. Genus tersebut hidup bersama-sama secara 

sinergis. Aspergillus menyederhanakan tepung menjadi glukosa serta 

memproduksi enzim glukoamilase yang akan memecah pati dengan mengeluarkan 

unit-unit glukosa, sedangkan Saccharomyces, Candida dan Hansenulla dapat 

menguraikan gula menjadi alkohol dan bermacam-macam zat organik lain 

sementara itu Acetobacter dapat merombak alkohol menjadi asam. Beberapa jenis 

jamur juga terdapat dalam ragi tape, antara lain Chlamydomucor oryzae, Mucor 

sp, dan Rhizopus sp. Ragi mampu menghasilkan enzim yang dapat mengubah 

subtrat menjadi bahan lain dengan mendapatkan keuntungan berupa energi 

(Simbolon, 2008). 
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Amilase Maltase Zimase 

Alkoholase Oksidase 

Tabel 3. Peranan Mikroba dalam Proses Fermentasi 

Produk        Khamir Peranan 

Tape, brem, ragi Non-amilolitik;  

 Saccharomyces Produksi alkohol 

 Hansenula Pembentukan aroma 

 Candida Pembentukan bau spesifik 

Sumber: Dwidjoseputro (2004) 

Seperti penjelasan diatas bahwa genus–genus yang terdapat didalam ragi 

tape mengandung enzim amilase, maltase dan zimase. Peranan enzim amilase 

dapat mengubah amilum atau zat tepung menjadi maltosa, enzim maltase 

mengubah maltosa manjadi glukosa, sedangkan enzim zimase mengubah glukosa 

menjadi alkohol dan karbondioksida. Secara singkat proses fermentasi dapat 

ditulis sebagai berikut (Utami, 2003); 

 

Pati       Maltosa             Glukosa        Alkohol 

                       Asam cuka   CO2 + H2O 

Gambar 3. Proses Fermentasi (Utami, 2003) 

Ardhana (2000) menyatakan bahwa pada proses fermentasi, jumlah ragi 

yang digunakan sebanyak 0,5% b/b. Pemberian ragi tidak boleh terlalu banyak 

namun juga tidak boleh terlalu sedikit karena akan menyebabkan proses 

fermentasi tidak berjalan dengan sempurna bahkan gagal. Sementara itu, untuk 

stater kultur murni dipakai pada dosis 10
8 

cfu/g atau identik dengan 0,3% ragi. 

Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies yang bersifat fermentatif 

kuat. Tetapi dengan adanya oksigen, Saccharomyces cerevisiae juga dapat 

melakukan respirasi yaitu mengoksidasi gula menjadi karbondioksida dan air. 

Kedua sistem tersebut menghasilkan energi, meskipun yang dihasilkan dari 

respirasi lebih tinggi dibandingkan dengan melalui fermentasi. Saccharomyces 
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cerevisiae akan mengubah 70 % glukosa di dalam substrat menjadi 

karbondioksida dan alkohol, sedangkan sisanya tanpa ada nitrogen diubah 

menjadi produk penyimpanan cadangan. Produk penyimpanan tersebut akan 

digunakan lagi melalui proses fermentasi endogenous jika glukosa di dalam 

medium sudah habis (Simbolon, 2008). 

Beberapa spesies khamir merupakan sumber vitamin, dan telah digunakan 

sebagai suplemen pada makanan manusia dan hewan. Beberapa spesies khamir 

juga mengandung pigmen karotenoid yang larut lemak dan pigmen-pigmen 

lainnya. Adapun kandungan vitamin pada Saccharomyces cerevisiae dapat dilihat 

pada tabel 4, yaitu : 

Tabel 4. Kandungan Vitamin B pada Saccharomyces 

Vitamin 

Saccharomyces 

Saccharomyces cerevisiae 

(cfu/g) 

Spesies lain (cfu/g) 

Thiamin  136,0 3,5 

Riboflavin 29,0 35,6 

Asam nicotinat 525,0 387,0 

Piridoksin 40,0 29,0 

Asam phentothenat 69,5 57,4 

Asam folat 3,5 20,8 

Biotin 1,0 0,53 

Asam p-aminabenzoat 5,0 11,0 

Kholin 3800,0 2860,0 

Inositol  3900,0 4500,0 

Sumber: Simbolon (2008) 

2.4 Fermentasi  

Bahan makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Bahan 

makanan mengandung zat-zat gizi penting yang bernilai gizi tinggi. Zat gizi yang 

tinggi dalam bahan pangan akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme. 

Mikroorganisme tersebut dapat memfermentasi karbohidrat, protein dan lemak 

menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan adanya bantuan enzim 
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yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Proses fermentasi itu sendiri 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti air, suhu, pH, oksigen dan nutrisi yang 

tersedia (Simbolon, 2008). 

Fermentasi dapat diartikan sebagai perubahan gradual oleh enzim 

beberapa bakteri, khamir, dan jamur. Contoh perubahan kimia dari fermentasi 

meliputi pengasaman susu, dekomposisi pati dan gula menjadi alkohol dan 

karbondioksida, serta oksidasi senyawa nitrogen organik. Proses fermentasi tape 

akan terjadi perombakan gula menjadi akohol atau etanol, asam asetat, asam laktat 

dan aldehid (Hidayat, 2006). 

Menurut Winarno (2004) proses fermentasi dapat didefinisikan sebagai 

proses pemecahan karbohidrat, asam amino dan lemak dengan bantuan mikroba 

dan enzim tertentu yang dapat menghasilkan CO2 dan zat-zat lainnya. Terjadinya 

proses fermentasi dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan sebagai 

akibat dari pemecahan kandungan-kandungan bahan pangan tersebut. Perubahan-

perubahan itu, seperti; kadar air, kadar pati, kadar alkohol, total asam dan pH. 

Keuntungan dari bahan pangan atau makanan yang mengalami fermentasi 

biasanya mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Hal ini 

tidak hanya disebabkan oleh mikroba yang bersifat katabolik atau memecah 

komponen-komponen kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana sehingga 

lebih mudah dicerna, tetapi mikroba juga dapat mensintesa beberapa vitamin 

kompleks dan faktor-faktor pertumbuhan badan lainnya, misalnya produksi dari 

beberapa vitamin seperti riboflavin, vitamin B dan provitamin A. Selain itu, 

melalui proses fermentasi juga dapat terjadi pemecahan oleh enzim-enzim tertentu 
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terhadap bahan-bahan yang tidak dapat dicerna oleh manusia, misalnya selulosa, 

hemiselulosa dan polimer-pelimernya (Setyosari, 2010). 

Berdasarkan kebutuhan oksigen, fermentasi dapat dibedakan menjadi dua, 

diantaranya (Afrianti, 2004); 

1. Fermentasi aerob adalah fermentasi yang prosesnya memerlukan oksigen 

karena dengan adanya oksigen maka mikroba dapat mencerna glukosa 

menghasilkan air, CO2 dan sejumlah energi. 

2. Fermentasi anaerob adalah fermentasi yang tidak membutuhkan adanya 

oksigen karena beberapa mikroba dapat mencerna bahan energi tanpa adanya 

oksigen. Jadi hanya sebagian bahan energi yang dipecah. Mikroorganisme 

yang melakukan fermentasi ini adalah yeast, beberapa jenis kapang dan 

bakteri. 

Afrianti (2004) menambahkan bahwa dari macam-macam fermentasi di 

atas, perlu diperhatikan pula perubahan yang terjadi secara mikrobiologi dalam 

makanan. Adapun mikroba yang bersifat fermentatif dapat mengubah karbohidrat 

dan turunan-turunannya menjadi alkohol, asam dan karbondioksida. Dilanjutkan 

mikroba proteolitik dapat memecah protein dan komponen nitrogen lainnya 

sehingga menghasilkan bau busuk yang tidak diinginkan, sedangkan mikroba 

lipolitik akan menghidrolisa lemak, fosfolipid dan turunannya dengan 

menghasilkan bau tengik. Bila alkohol dan asam yang dihasilkan mikroba cukup 

tinggi, maka pertumbuhan mikroba proteolitik dan lipolitik dapat dihambat. Jadi 

pada prinsipnya, pengawetan pangan dengan cara fermentasi adalah 

menumbuhkan atau mengaktifkan pertumbuhan mikroba pembentuk alkohol dan 

asam serta menekan pertumbuhan mikroba proteolitik dan lipolitik. 
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2.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Fermentasi 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fermentasi tape, antara 

lain (Winarno, 2004); 

1. Macam Bahan atau Substrat 

Subtrat digunakan mikroba sebagai sumber energi. Dalam proses 

fermentasi, subtrat merupakan bagian yang essensial untuk dipecah 

menjadi senyawa-senyawa sederhana. 

Menurut Kartika (2002), bahan baku pembuatan tape dapat 

dikelompokkan menjadi: 

a. Bahan baku yang mengandung sakarida sederhana, misalnya buah-

buahan dan gula tebu. 

b. Bahan baku yang mengandung pati, misalnya biji-bijian, kentang dan 

umbi-umbian. Secara umum, bahan baku yang mengandung pati 

digunakan sebagai substrat dalam proses fermentasi alkoholik. 

c.  Bahan baku yang mengandung selulosa dan lignin. 

2. Oksigen 

Setiap mikroba membutuhkan jumlah oksigen yang berbeda untuk 

pertumbuhan atau membentuk sel-sel baru dan untuk proses fermentasi. 

Misalnya Saccharomyces sp yang melakukan fermentasi terhadap gula 

jauh lebih cepat pada keadaan anaerobik, akan tetapi mengalami 

pertumbuhan lebik baik pada keadaan aerobik sehingga jumlahnya 

bertambah banyak. 

3. Waktu Fermentasi 

Waktu yang digunakan untuk proses fermentasi berkisar antara 1-6 hari. 
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4. Mikroba 

Jumlah mikroba dalam hal ini adalah ragi tape yang optimal (proporsional 

dengan jumlah substrat) akan menghasilkan tape yang baik. Menurut 

Susanto dan Bambang (2004) pada proses fermentasi jumlah ragi yang 

digunakan sebanyak 0,5% dari berat bahan yang dipakai. 

Menurut Presscott and Dunn (2002), ada tiga karakteristik yang 

harus dimiliki oleh mikroba dalam proses fermentasi, sebagai berikut: 

a. Mikroba harus mampu tumbuh dengan cepat dalam suatu subtrat dan 

lingkungan serta mudah untuk dibudidayakan dalam jumlah besar 

b. Memiliki kemampuan untuk mengatur ketahanan fisiologis dan 

menghasilkan enzim-enzim esensial dengan mudah dan jumlah besar 

c. Memiliki kondisi lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan. 

5. Temperatur 

Suhu fermentasi sangat menentukan macam mikroba yang dominan 

selama fermentasi. Suhu yang diberikan pada proses fermentasi tape 

adalah suhu ruang sehingga sesuai dengan pertumbuhan semua mikroba 

yang bekerja pada proses tersebut. Kebanyakan khamir mempunyai suhu 

optimum antara 25
0
C-30

0
 C. 

2.4.2 Perubahan Biokimia Selama Proses Fermentasi 

Perubahan biokimia yang terjadi selama proses fermentasi tape adalah 

sebagai berikut; 

a. Hidrolisa Pati 

Pati merupakan polimer karbohidrat yang dibentuk dari ratusan atau 

ribuan unit glukosa sehingga membentuk rantai yang panjang dalam bentuk 
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granula. Secara umum, pati tersusun atas dua komponen utama yaitu amilosa 

dan amilopektin. Amilosa merupakan polimer α-D-glukosa yang tersusun 

secara linier dengan ikatan glukosidik α-1,4 dengan panjang rantai bervariasi 

antara 500-600 unit glukosa, sedangkan amilopektin merupakan molekul 

polisakarida dengan rantai bercabang. Ikatan pada rantai lurus adalah α-1,4 

dan pada cabangnya adalah β-1,6 (Kimball, 2003). 

Proses fermentasi diawali dengan hidrolisa pati oleh enzim amilase 

yang dihasilkan oleh kapang, khamir atau bakteri yang bersifat amilolitik. 

Enzim pemecah karbohidrat terbagi tiga golongan yaitu; α-amilase, β-amilase 

dan amiloglukosidase. 

b. Fermentasi Gula Menjadi Alkohol   

Enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2 

adalah enzim komplek yang disebut Zimase yang dihasilkan oleh 

Saccharomyces cerevisiae (Fardiaz, 2002). Proses ini terus berlangsung dan 

akan terhenti jika kadar etanol sudah meningkat sampai tidak dapat ditolerir 

lagi oleh sel-sel khamir. Tingginya kandungan alkohol akan menghambat 

pertumbuhan khamir dan hanya mikroba yang toleran terhadap alkohol yang 

dapat tumbuh (Ketchum, 2008). 

c. Pembentukan Asam 

Jika proses fermentasi tape terus berlanjut maka terbentuk asam asetat 

karena adanya bakteri Acetobacter yang sering terdapat pada ragi yang 

bersifat oksidatif. Metanol yang dihasilkan dari penguraian glukosa akan 

dipecah oleh Acetobacter menjadi asam asetat, asam piruvat dan asam laktat. 

Buckle (1987), menyatakan bahwa asam piruvat adalah produk antara yang 
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disortasi sebelumnya. Pengupasan hendaknya menggunakan pisau stainless 

steel dan mengupas di bawah air mengalir untuk mencegah timbulnya 

pencoklatan. 

3. Pemotongan  

Bahan baku yang telah dikupas, kemudian dipotong-potong sesuai 

dengan ukuran tape yang digunakan. Pemotongan itu sendiri bertujuan 

mempercepat proses pemasakan dan mengoptimalkan kerja tape yang 

ditambahkan sesuai dengan lama fermentasi dan mutu tape yang diharapkan. 

4. Pencucian 

Setelah bahan baku dipotong-potong sesuai dengan potongan yang 

diharapkan, maka bahan baku lekas dicuci untuk menjaga kebersihan dan 

kesterilan bahan baku yang akan digunakan. Jika bahan bakunya saja sudah 

tidak steril, maka kegagalan dalam proses fermentasi akan terjadi dan tidak 

akan terbentuk tape sesuai dengan yang diharapkan. 

5. Pengukusan 

Bahan baku dikukus setengah matang (sekitar 10 menit), hal ini 

ditandai dengan melunaknya bagian luar bahan baku, sementara bagian dalam 

masih agak keras, kemudian bahan baku yang telah dikukus didinginkan. 

Pengukusan menyebabkan terjadinya gelatinisasi pati dan mempermudah 

perombakan yang dilakukan oleh enzim sehingga mempercepat proses 

fermentasi. 

6. Inokulasi dengan Ragi Tape 

Bahan baku yang telah dingin disusun dalam suatu wadah kemudian 

diantara susunan bahan baku tersebut ditaburi ragi tape. Jumlah ragi tape 
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yang digunakan sekitar 0,5 – 1,0% dari berat bahan baku yang dipakai, 

kemudian wadah ditutup rapat dengan daun pisang. 

7. Pemeraman 

Wadah yang telah diisi bahan baku yang ditaburi ragi tape diperam 

pada suhu kamar (25 
0
C). Masa inkubasi atau pemeraman yakni sekitar 2-3 

hari. 

 

 

 

 

 

 


