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RINGKASAN 

 Gadung (Dioscorea hispida Dennst.) merupakan salah satu jenis tanaman 
umbi-umbian yang terdapat di Indonesia. Namun gadung dan produk olahan dari 
gadung belum banyak dikonsumsi masyarakat, karena mereka masih enggan 
untuk mengkonsumsi gadung dan berbagai produk olahannya dengan adanya 
kandungan racun berupa senyawa alkaloid dan sianida. Oleh karena itu perlu 
adanya suatu usaha untuk menurunkan kandungan senyawa-senyawa tersebut 
dengan proses detoksifikasi, sehingga didapatkan produk alternatif dari gadung 
yang aman untuk dikonsumsi, misalnya dalam pembuatan tepung gadung. 
Detoksifikasi kandungan senyawa racun pada umbi gadung dalam pembuatan 
teoung gadung dapat dilakukan dengan proses fermentasi. Perlakuan fermentasi 
ini diharapkan dapat mempercepat pemecahan kandungan senyawa sianogenik, 
sehingga HCN yang terbentuk akan lebih mudah teruapkan pada proses 
pengeringan. Menurut Suryani dan Wesniati (2000), HCN mempunyai sifat fisik 
mudah larut dalam air dan mempunyai titik didih 29ºC. Pada penelitian ini 
fermentasi dilakukan dengan menggunakan kapang Mucor sp.  

Tujuan penelitian ini adalah menentukan konsentrasi inokulum Mucor sp. 
dan lama proses fermentasi yang optimum (tepat) untuk pembuatan tepung 
gadung (Dioscorea hispida dennst) yang memiliki kadar sianida dalam batas yang 
aman untuk dikonsumsi.  Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia dan 
Nutrisi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2007 sampai dengan April 2008. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
faktorial (RAK-faktorial) dengan 2 faktor. Faktor 1 adalah konsentrasi inokulum 
dengan 4 level asing-masing 0%, 5%, 10%, dan 15%, Sedangkan faktor 2 adalah 
lama proses fermentasi dengan 3 level 24, 48 dan 72 jam. Data yang diperoleh 
dari hasil penelitian dianalisis dengan analisis ragam (Analysis of Variant atau 
ANOVA) dilanjutkan dengan uji BNT atau UJI DMRT dengan selang 
kepercayaan 5%. Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan melakukan 
pembobotan terhadap variabel yang ditentukan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi nyata antara 
perlakuan penambahan konsentrasi kapang dan lama proses fermentasi terhadap 
kadar pati, gula reduksi, total gula dan serat kasar. Tidak terdapat interaksi nyata 
di antara perlakuan terhadap kadar air dan kadar sianida. Perlakuan kombinasi 
dengan perlakuan penambahan konsentrasi 5 % dan lama proses fermentasi 72 
jam adalah perlakuan kombinasi terbaik untuk mendapatkan tepung gadung 
dengan karakteristik yang baik. Karakteristik tepung gadung yang dihasilkan dari 
perlakuan terbaik adalah sebagai berikut: kadar air 4,009 % ; kadar sianida 21,74 
ppm ; kadar pati 46,46 % ; serat kasar 3,60 % ; total gula 17,00 % ; Gula Reduksi 
9,52 % ; kecerahan (L*) 60,97 ; kemerahan (a*) 13,27 ; kekuningan (b*) 18,45 ; 
daya serap uap air 3,27 % ; suhu gelatinisasi 83ºC. 

 
Kata kunci: detoksifikasi, tepung gadung, fermentasi, kapang Mucor sp. 
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YAM ( Dioscorea hispida Dennst.) USING Mucor sp. FERMENTATION .  
Academical Consultant  :  1. Prof. Dr. Ir. H. Harijono, M. App. Sc 
 

SUMMARY 
 

Dioscorea hispida Dennst. or Gadung-yam is one of the tuber crops in 
Indonesia.  Nevertheless, people still unaware to consumed Gadung-yam and its 
derivative product, because it’s contained toxic compounds such as alkaloid 
(dioscorin) and cyanide. Therefore, it is necessary to have a detoxification process 
to decrease the concentration of cyanide to have saved product of gadung-yam 
such as the flour.  A detoxification can be carried out by a fermentation method, 
which accelerates the breakdown of cyanides.  The fermentation will produce 
more volatile HCN in gadung flour which evaporate in drying process.  According 
to Suryani and Wesniati (2000), the boiling point of HCN is 29ºC and water 
soluble. The fermentation in this research used Mucor sp. 

The objective of this research was to obtain the optimum concentration of 
Mucor sp.  and the fermentation period to produce less cyanide gadung yams 
flour. This research was done at Biochemical and Nutrition Laboratory, Food 
Technology, Brawijaya University. 

The experimental design of the research was Factorial Randomized Block 
Design with two factors. The first factor was the concentration of mold with four 
levels, i.e. 0%, 5%, 10%, and 15%. The second factor was the fermentation 
periods with 3 levels of time, i.e. 24, 48 and 72 jam. The data was analized using 
ANOVA followed by LSD or DMRT test with α = 0,05. The best treatment was 
choosen based on the result of certain variables. 

The research result showed that there was significant interaction between 
the mold concentration and the fermentation period on starch content, reduction 
sugar, total sugar and fiber content.  However, there was no significant interaction 
between treatments on water content and cyanide.The best treatment combination 
was 5% of mold and 72 hours fermentation period to produce good gadung-flour.  
The characteristic of produced gadung-flour were 4,009 % water content, 21,74 
ppm cyanide content; 46,66 % starch content; 3,6 % fiber content; 17,00 % total 
sugar content; 9,52% sugar reduction content; L* colour 60,97; a* 13,27; b* 
18,45;  3,27 % higroscopicity and gelatinized temperature at 83ºC. 

 
Key words: detoxification, yams flour, fermentation, Mucor sp. 
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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Tanaman gadung (Dioscorea hispida) di Indonesia dikenal dengan 

beberapa  nama daerah seperti sekapa, bitule, bati atau kasimun. Tanaman Gadung 

ini dapat dijumpai di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera Selatan, 

Jawa, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara dan Maluku. Namun, pemanfaatan 

umbi gadung selama ini masih terbatas pada pengolahan secara tradisional untuk 

diolah menjadi keripik dan kadang kala dijadikan makanan pengganti beras, sagu 

dan jagung. Keterbatasan tersebut disebabkan karena masyarakat masih enggan 

untuk mengolah gadung yang apabila tidak diolah dengan cara yang tepat akan 

dapat menyebabkan keracunan. 

Senyawa racun pada gadung berupa senyawa glukosida sianogenik. 

Senyawa ini dapat terpecah menjadi asam sianida apabila terhidrolisis oleh enzim 

atau berada pada pH asam, dan apabila senyawa tersebut terkonsumsi meskipun 

pada awalnya enzim pada umbi telah inaktif, akan tetapi pada sistem pencernaan 

yang bersuasana asam senyawa ini akan melepas HCN yang bisa meracuni tubuh. 

Oleh karena itu untuk detoksifikasi harus difokuskan pada pengurangan kadar 

senyawa kompleks pembentuknya. Menurut Damardjati, dkk. (1993), 

pengelompokkan kadar sianida adalah < 50 ppm tidak beracun, 50-80 ppm agak 

beracun, 80-100 ppm beracun dan > 100 ppm sangat beracun. 

Terdapat beberapa cara pengolahan yang telah sering dilakukan untuk 

mengurangi kadar sianida dalam gadung. Menurut Kordylas, (1991) dalam 

Putranto (2002), untuk menghilangkan racun sianida dapat dilakukan dengan 



 

pencucian atau perendaman,. Ada salah satu cara lain yang dapat dilakukan yaitu 

dengan cara melakukan proses fermentasi.  Secara umum, fermentasi adalah 

pemecahan bahan organik yang kompleks menjadi lebih sederhana. Menurut 

Suliantari dan Rahayu (1990), kadar sianida selama fermentasi akan turun, yaitu 

setelah fermentasi berlangsung selama 3 hari setelah sebelumnya terjadi 

peningkatan.  

 Proses pengolahan dengan cara fermentasi ini diharapkan akan 

mempercepat pemecahan kandungan senyawa prekusor sianida sehingga akan 

terbentuk HCN yang akan lebih mudah teruapkan pada proses pengeringan. 

Menurut Suryani dan Wesniati (2000), HCN mempunyai sifat fisik mudah larut 

dalam air dan mempunyai titik didih 29ºC.  

Mikroorganisme yang digunakan dapat berupa kapang atau khamir yang 

bersifat amilolitik. Dengan menggunakan kapang atau khamir jenis ini maka 

diharapkan pada prosesnya nanti tidak sampai terjadi pembentukan alkohol, salah 

satu nya adalah Mucor sp. Menurut Fardiaz (1992), Mucor sp. Adalah kapang 

yang dapat memproduksi enzim hidrolitik yaitu enzim amilase, enzim yang 

memecah pati menjadi gula sederhana. 

Keberhasilan proses fermentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

antara lain kondisi dan jenis bahan baku, jenis dan konsentrasi inokulum serta 

lama proses fermentasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dipelajari 

kondisi proses berupa tingkat konsentrasi inokulum dan lama proses fermentasi 

sehingga dapat menghasilkan tepung gadung yang memiliki jumlah kandungan 

sianida yang aman untuk dikonsumsi. 

 



 

1.2 Tujuan  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk  menentukan konsentrasi 

inokulum dan lama proses fermentasi yang optimum (tepat) dalam pembuatan 

tepung gadung (Dioscorea hispida dennst) yang memiliki jumlah kandungan 

sianida yang aman untuk dikonsumsi. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1) Meningkatkan nilai ekonomis dari gadung 

2) Diversifikasi produk olahan gadung yang aman dikonsumsi, 

sehingga dapat memperluas penggunaan gadung dalam berbagai 

produk pangan 

3) Memberikan informasi tentang tepung gadung sehingga dapat 

digunakan untuk mengembangkan berbagai produk olahan baru 

berbasis tepung gadung 

 

1.4 Hipotesa 

 Diduga proses fermentasi pada gadung dengan konsentrasi yang 

digunakan dan lama waktu fermentasi tertentu dapat memberikan pengaruh 

terhadap penurunan kadar sianida gadung dalam pembuatan tepung gadung 

sehingga didapat tepung gadung dengan kadara sianida yang aman untuk 

dikonsumsi. 

 

 

 



 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Gadung (Dioscorea hispida dennst.) 

2.1.1 Daerah Asal dan Penyebaran 

 Tanaman gadung (Dioscorea hispida Dennst.) adalah tanaman yang 

termasuk famili Dioscoreceae. Tanaman ini bukan merupakan tanaman asli 

Indonesia, tetapi berasal dari India bagian barat yang kemudian tersebar ke Asia 

Tenggara. Tanaman ini ditemukan di Cina bagian barat daya, Taiwan, Philipina, 

Indonesia dan Malaysia (Kay, 1973 dalam Putranto, 2002). 

 Menurut silsilahnya, tanaman gadung berasal dari India bagian barat. 

Tanaman gadung ditemukan tumbuh liar di hutan-hutan tanah kering di Himalaya, 

kemudian dibudidayakan di pekarangan rumah atau tegalan. Dalam 

perkembangan selanjutnya tanaman gadung tersebar ke daerah tropik di Asia 

tenggara, termasuk Indonesia. Di wilayah nusantara, tanaman gadung umumnya 

tumbuh liar di hutan atau tegalan (Rukmana, 2001). Gadung merupakan tanaman 

yang belum banyak dibudidayakan sehingga belum ada data konkret tentang 

jumlah produksi (Suparno, 1986 dalam Putranto, 2002). 

 Tanaman ini mampu tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah sampai 

ketinggian 850 m di atas permukaan laut (dpl), dan bahkan juga ditemukan 

tumbuh di daerah yang memiliki ketinggian hingga 1.200 m dpl (Rukmana, 2001).  

 

 

 

 



 

2.1.2 Morfologi 

 Tanaman gadung terdiri atas batang, daun, umbi, bunga dan buah. 

Tanaman gadung merupakan tumbuhan perdu yang hidup merambat pada 

tanaman lain atau menjalar di atas permukaan tanah (Anonymous, 2006).  

 Umbi gadung berbenuk bulat, dengan ukuran bervariasi, dari kecil hingga 

besar. Kulit umbi yang ditumbuhi bulu akar yang kaku, berwarna gading atau 

cokelat muda, dengan warna daging umbi putih gading atau kuning umbi biasanya 

terbentuk di dekat permukaan tanah (Rukmana, 2001). Akar tanaman gadung 

adalah akar serabut, perbanyakannya dapat dilakukan dengan stek batang 

(Kardinan, 2005). 

 Klasifikasi umbi gadung racun menurut Kennedy (1999) adalah sebagai 

berikut:  

 Kingdom : Plantae 

 Divisi   : Magnoliophyta 

 Class  : Liliopsida 

 Ordo  : Dioscoreaceae 

 Familli  : Dioscorea 

 Genus  : Dioscorea 

 Spesies : Dioscorea hispida Dennst. 

 Gambar daripada tanaman gadung (Dioscorea hipida Dennst.) dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Tanaman dan Umbi Gadung (Dioscorea hispida Dennst.) 
Sumber : Budiono (1998) 

  

 Menurut Kordylas (1991) dalam Putranto (2002), umbi gadung setelah 

dipanen dapat disimpan tanpa mengalami kerusakan selama beberapa bulan. Akan 

tetapi, di dalam Rukmana (2001), dikatakan bahwa umbi gadung yang disimpan 

terlalu lama dapat mengalami perubahan warna, dan kadar racunnya semakin 

tinggi. 

 

2.1.3 Komposisi Kimia 

 Gadung merupakan salah satu sumber pangan yang berkarbohidrat tinggi. 

Gadung dapat memenuhi kebutuhan energi tubuh. Karbohidrat dalam gadung 

didominasi oleh pati. Jumlah pati yang terkandung dalam umbi gadung memang 

kurang bila dibandingkan dengan sumber karbohidrat lainnya seperti beras, 

jagung, maupun ubi kayu. Kandungan karbohidrat beras, jagung, ubi kayu, dan 

gadung dalam setiap 100 gram secara berurutan adalah 40,6; 34,8; 38,0 dan 29,7. 

Namun demikian tanaman gadung selain memiliki kandungan karbohidrat juga 

mengandung racun sianida yang dapat menyebabkan keracunan dan mematikan. 

Sehingga perlu dilakukan beberapa proses untuk menghilangkan kandungan 

residu sianida atau meminimalkannya sehingga umbi gadung menjadi aman dan 



 

layak untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan pokok pengganti beras (Kurnia, 

2002). 

 Jika ditinjau dari komposisi kimia, umbi gadung mengandung kadar air 

78%, karbohidrat 18%, lemak 0,16%, serat kasar 0,93%, abu 0,69%, diosgenin 0,2 

– 0,7% dan 0,44% racun alkaloid dioskorin. Komposisi ekstrak pati gadung 

adalah protein 5,2%, pati 78,34%, serat kasar 5,33%, lemak 0,23%, dan abu 

0,66%. Mengingat umbi gadung mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, 

maka umbi gadung sangat potensial untuk sumber karbohidrat non beras. Namun 

demikian penggunaan umbi gadung sebagai bahan makanan masih terbatas dalam 

bentuk-bentuk tradisional (Budiono, 1998). 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Umbi Gadung (per 100 gram) 

Komponen Jumlah 

 
Kalori 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Ca 
P 
Fe 
Vitamin B1 
Vitamin C 
Air  
Bagian dapat dimakan 

 
101 kalori 
2.1 gram 
0.2 gram 
23.2 gram 
20 mg 
69 mg 
0.6 mg 
0.1 mg 
9 mg 
73.5 gram 
85% 

Sumber : Anonymous (1996) 

 Dweck (2002), mengatakan bahwa aktivitas dari spesies Dioscoreaceae 

berhubungan dengan kandungan berbagai senyawa steroid saponin (diosgenin 

yang merupakan senyawa aglikon), dan juga dioskorin, dioscein dan senyawa 

alkoloid lainnya yang merupakan turunan dari asam nikotinat. 



 

 Akar atau umbinya juga mengandung senyawa fitosterol, alkaloid, tanin 

dan kandungan pati yang tinggi. Senyawa lain berupa aluminium, asam askorbat, 

abu, beta-karoten, kalsium, kromium, kobalt, besi, magnesium, mangan, niasin, 

fosfor, poatasium, protein, riboflavin, selenium, silikon, sodium, thiamin, tin dan 

seng (Dweck, 2002). 

 

2.1.4 Pemanfaatan Umbi Gadung 

 Pengolahan gadung yang dilakukan oleh beberapa masyarakat pada 

umumnya dan masyarakat Sumatera Selatan khususnya masih sangat sederhana 

yaitu menghasilkan keripik dan produk gaplek gadung untuk dikukus dan dibuat 

urap gadung (Pambayun, 2000). 

 Menurut Pambayun (2000), salah satu produk yang perlu dipertimbangkan 

dari gadung adalah ”beras instan” gadung. Beras instan gadung adalah makanan 

berupa beras siap tanak yang dibuat dari gadung dan dapat dijadikan sebagai 

substitusi beras. Penentuan proses pengolahan dan formulasi beras instan gadung 

yang aman dan disukai, terletak pada proses detoksifikasinya. 

 Salah satu teknologi untuk memanfaatkan umbi gadung adalah dengan 

diolah menjadi tepung gadung. Dalam bentuk tepung akan lebih luwes diolah 

menjadi berbagai produk makanan (diversifikasi makanan) juga dapat digunakan 

sebagi sumber bahan pangan alternatif untuk substitusi terigu dan bahan baku 

industri lainnya (non pangan) (Suismono dan Prawirautama, 1998). 

 Umbi gadung selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan, juga dapat 

didayagunakan untuk berbagai keperluan yang lain. Umbi mentah dengan 

kandungan racun dioskorin, dapat digunakan sebagai bahan racun serangga. Irisan 



 

umbi gadung juga sering digunakan sebagai obat luka. Umbi gadung mengandung 

sekitar 2% - 5% zat diosgenin, yang merupakan bahan baku (prekursor) 

pembuatan pil anti hamil (Rukmana, 2001). 

  

2.1.5 Tepung Gadung 

 Menurut Pantastico, 1975 dalam Hermanto (2006), semua umbi-umbian 

sebagai bahan yang mempunyai kandungan air yang tinggi dan masih mempunyai 

aktifitas metabolisme setelah panen. Untuk mencegah terjadinya kerusakan dan 

memperpanjang daya simpan, umbi disimpan dalam kondisi terkendali atau dibuat 

produk kering.   

Salah satu alternatif untuk memanfaatkan umbi gadung adalah dengan 

pembuatan tepung gadung. Dalam bentuk tepung akan memberikan beberapa 

kelebihan dibandingkan produk olahan lainnya, yaitu disamping lebih tahan lama 

juga bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk makanan (diversifikasi 

makanan) atau dapat juga sebagai sumber bahan alternatif untuk substitusi tepung 

terigu dan bahan baku industri lainnya (non pangan) (Suismono dan 

Prawirautama, 1998).  

Pengolahan menjadi produk tepung disamping dapat memperpanjang 

umur simpan karena rendahnya kadar air juga memberikan keuntungan lainnya 

yaitu mudah dalam pengemasan, memperluas pemasaran serta dapat 

meningkatkan nilai ekonominya (Widowati, 1998). 

 Pada pembuatan tepung, air yang digunakan dalam pengolahan sering 

mengandung sejumlah ion-ion alkali tanah dan ion logam transisi yang dapat 

menyebabkan reaksi-reaksi yang tidak dikehendaki seperti reaksi oksidasi ataupun 



 

terjadinya pencoklatan pada produk akhir tepung. Ion-ion pengganggu ini dapat 

diendapkan dengan penambahan garam-garam fosfat kedalam air (Widyasaputra, 

1992). 

Menurut Rahayu (2004) dalam Hikmah (2006), secara umum proses 

pembuatan tepung dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan cara basah dan 

cara kering. Kedua cara ini hampir sama namun yang membedakan antara 

keduanya adalah kalau pada penepungan cara basah, bahan akan ditepungkan atau 

dihancurkan pada saat bahan masih segar, sedangkan penepungan cara kering 

adalah bahan ditepungkan / dihancurkan setelah bahan dikeringkan. 

Tabel 4. Standar Mutu Tepung Menurut SNI 01-2997-1992 

No 
 

Keterangan Satuan Persyaratan 

1 
 
 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 
 
 
 
 
12 

Keadaan 
a. Bau  
b. Rasa  
c. Warna 

Benda-benda asing 
Derajad Putih 
Abu 
Air 
Derajad Asam 
Asam Sianida 
Kehalusan 
Pati 
Bahan Tambahan Makanan 
Cemaran Logam 

a. Timbal (Pb) 
b. Tembaga 
c. Seng  
d. Raksa  
e. Arsen (As) 

Cemaran Mikroba 
a. Angka Lempeng Total 
b. E.coli 
c. Kapang  

 
- 
- 
- 
- 

% b/b 
% b/b 
% b/b 

(ml 1 N NaOH/100g) 
mg/kg 

% (lolos ayakan 80 mesh) 
% b/b 

Sesuai dgn SNI dan Rev 
 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
koloni/g 
AMP/g 
koloni/g 

Normal 
Khas singkong 
Khas singkong 
Putih 
Tidak ada 
Min. 85 
Maks. 1,5 
Maks. 12 
Maks. 3 
Maks. 40 
Min. 90 
Min.75 
 
 
Maks. 1,0 
Maks. 10,0 
Maks. 40,0 
Maks 0,05 
Maks 0,5 
 
Maks. 1 x 106 

< 3 
Maks. 1 x 104 
 

 



 

2.2 Senyawa Racun Pada Gadung 

 Sianida selalu ada dalam konsentrasi kecil (trace) pada banyak tumbuhan, 

terutama dalam bentuk cyanogenetic glucosides. Pada rumput, kacang-kacangan, 

umbi-umbian dan biji tertentu, diketemukan dalam kadar yang relatif tinggi. Lebih 

terperinci, glikosida ini ada pada bahan-bahan makanan seperti berikut : singkong 

(pada daun dan akar), ubi jalar, ”yam”–dioscoreacea- (pada umbi), jagung (pada 

butir), rempah-rempah, tebu, kacang-kacangan terutama koro dan almonds. Pada 

buah antara lain terdapat pada jeruk, apel, pear, cherry, aprikot, prune, plum (Nio, 

1989) 

 Gadung mentah seperti halnya tanaman lima beans mengandung glikosida 

sianogenik, yaitu senyawa kimia alami yang dapat terpecah menjadi hidrogen 

sianida di saluran pencernaan ataupun ketika umbinya dipanaskan. Apabila 

umbinya ditusuk pada saat dipanggang atau apabila pada saat dipanaskan 

penutupnya dibuka, maka gas tersebut akan terlepas ke udara. Gadung yang telah 

berjamur dapat terkontaminasi sejumlah toksin, termasuk senyawa yang bersifat 

toksik bagi hati yaitu ipomeamarone dan senyawa turunannya yaitu 

ipomeamaronol. Akan tetapi senyawa tersebut dapat hilang dengan proses 

pemasakan secara normal (Anonymous, 2007c). 

 Secara alami, senyawa prekusor sianida berada dalam vakuola sedang 

enzimnya dalam sitoplasma, keduanya tidak akan bertemu kecuali jaringan umbi 

dirusak, dikupas atau diiris. Dengan perlakuan itu, kedua senyawa tadi akan saling 

kontak dan mengalami reaksi enzimatis membentuk glukosa dan senyawa aglikon 

(Nok dan Ikediobi ,1990 dalam Pambayun, 2000). 



 

Kandungan senyawa sianida pada suatu bahan pangan dapat dibedakan 

menjadi 3 jenis yaitu potensial sianogenik, sianida bebas dan total sianida. 

Potential sianogenik merupakan senyawa yang berpotensi menghasilkan sianida, 

terbagi menjadi glikosidik sianogenik dan non-glikosidik sianogenik. Glikosidik 

sianogenik merupakan senyawa yang berpotensi menghasilkan sianida dan 

memiliki ikatan glukosidik misalnya linamarin dan liostraulin yang terdapat pada 

ubi kayu. Sedangkan non-glikosidik sianogenik merupakan senyawa yang tidak 

berikatan glukosidik tapi berpotensi menghasilkan sianida. Senyawa ini dapat 

diukur dengan metode analisa tanpa adanya tahapan perlakuan secara enzimatis 

maupun penambahan senyawa asam kuat. Pada ubi kayu biasanya berupa 

senyawa sianohidrin hasil pemecahan dari linamarin. Sianida bebas merupakan 

produk akhir dari pemecahan senyawa potensial sianida diatas, biasanya disebut 

dengan asam sianida (HCN), Sedangkan total sianida merupakan jumlah 

keseluruhan jenis sianida yang terkandung dalam suatu bahan baik itu berupa 

potensial sianida maupun sianida bebasnya (Dawson et al., 2006). Apabila dilihat 

dari jenis sianida yang ada, maka pada gadung senyawa dioscorin berarti 

merupakan non-glikosidik sianogenik karena bila terpecah sempurna bisa 

berpotensi menghasilkan sianida bebas (HCN). 

 

2.3 Toksisitas Sianida dalam Gadung 

Toksisitas dari tanaman yang mengandung senyawa sianogenat tergantung 

pada konsentrasi sianida yang dibebaskan selama mengkonsumsi tanaman 

tersebut. Apabila tanaman tersebut belum terdetoksifikasi secara sempuna selama 

proses pengolahan atau penyiapan makanan, maka tingkat kemungkinan 



 

terbebasnya sianida masih sangat tinggi. Selama proses konsumsi tanaman yang 

mengandung sianogenat, enzim beta-glikosidase akan dibebaskan selama proses 

pencernaan berlangsung dan akan terus aktif, enzim baru bisa dinonaktifkan pada 

kondisi ph rendah (asam) di perut. Enzim ini bekerja dengan membebaskan 

glukosida sianogenat, dan setidaknya dapat membebaskan sebagian sianida yang 

terkandung pada makanan tersebut (Anonymous, 2004). 

Menurut Abdillah (2002), dalam tubuh manusia senyawa sianida dapat 

menghambat enzim sitokrom oksidase, sehingga semua aktivitas oksidase dalam 

Sianida akan menurunkan availabilitas energi di seluruh sel dan akan sangat 

berdampak pada sistem pernafasan dan kerja jantung. Dosis lethal pada seorang 

dewasa tergantung pada berat badan dan status gizinya yaitu berkisar antara 30 – 

210 mg sianida. Apabila kandungan sianida melebihi batas, maka individu 

tersebut dapat mengalami keracunan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. 

Dampak dari keracunan sianida dalam dosis kecil adalah dapat menyebabkan 

gejala  pernafasan yang cepat, penurunan tekanan darah, jantung yang berdetak 

cepat, pusing, sakit kepala, nyeri perut, muntah-muntah dan diare (Anonymous, 

2004). 

Menurut Damardjati, dkk. (1993), pengelompokkan kadar sianida adalah 

adalah < 50 ppm tidak beracun, 50-80 ppm agak beracun, 80-100 ppm beracun 

dan > 100 ppm sangat beracun. Sedangkan, menurut FAO dalam Winarno (1992), 

kandungan sianida 10 mg/kg bahan masih aman untuk dikonsumsi manusia. 

Kandungan sianida yang menyebabkan sakit sampai kematian adalah 0,5 – 3,5 

mg/kg berat badan. 



 

Keracunan sianida biasanya terjadi secara akut, keracunan dapat terjadi 

karena sifatnya menyerang secara langsung dan menghambat sistem antar sel, 

yaitu menghambat Cytochrome Oxidase dalam sel. Hal tersebut menyebabkan 

oksigen tidak dapat bersenyawa dengan hemoglobin untuk membentuk 

Oxihemoglobin, sehingga oksigen tidak beredar ke tiap-tiap jaringan. Akibatnya 

sistem mengalami keracunan dan menimbulkan rangsangan terhadap saraf 

pernafasan pusat, sehingga terjadilah kelumpuhan dari alat-alat pernafasan yang 

menyebabkan kegagalan bernafas (asphyxia) dan akhirnya menyebabkan 

kematian (Arifah, 2003). 

 

2.4 Detoksifikasi Racun Pada Umbi Gadung 

 Menurut Kordylas, 1991 dalam Putranto (2002), untuk menghilangkan 

racun sianida dapat dilakukan dengan pencucian atau perendaman, baik dalam 

diam maupun air yang mengalir, misalnya di sungai, pancuran, atau di pantai pada 

pasang surut. Hal ini dimaksudkan sebagai penghemat tenaga kerja dan efisiensi 

kerja. Agar air dapat masuk ke dalam sel-sel umbi dimana senyawa sianida berada 

maka umbi harus dirajang atau diiris. Perlakuan pemanasan perlu untuk 

mematikan dan merusak vitalitas sel, sehingga mempermudah keluarnya cairan 

sel dari dalam umbi. Lama perendaman 3 – 4 hari dipandang cukup. Dalam proses 

penghilangan racun sianida juga digunakan abu dan garam dapur, dengan maksud 

untuk menyerap cairan sel keluar dari dalam umbi gadung. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pambayun (2000) dipaparkan 

beberapa metode detoksifikasi dalam pengolahan gadung yang biasa dilakukan : 



 

• Gadung dikupas, selanjutnya diiris dan direndam dalam larutan garam 8% 

selama 3 hari, dicuci dan dijemur himgga diperoleh chips kering (kadar air ± 

14%), cara ini merupakan cara modifikasi. 

• Gadung dikupas, diiris, diolesi abu, dipres, dijemur selama 1 hari, direndam 

dalam ember plastik selama 3 hari, dibilas tiap hari, dicuci, dijemur hingga 

diperoleh chips kering, cara ini merupakan simulasi cara tradisional yang 

dilakukan petani di Indonesia pada umumnya. 

• Umbi gadung dibersihkan, tanpa dikupas selanjutnya direbus dalam air 

mendidih selama 30 menit, dibiarkan dingin, dikupas, diiris, dan direndam 

dalam ember plastik dengan air bersih selama 3 hari, dicuci dan dikeringkan 

hingga diperoleh chips  kering. 

Pemanasan tampak merupakan proses yang paling efektif dalam 

penghilangan racun sianida. kenyataan ini dapat dijelaskan bahwa dengan 

pemanasan dalam air mendidih selama 30 menit, enzim – glukosidase telah 

mengalami inaktif (Ezeala dan Okoro, 1986 dalam Pambayun 2000). Karenanya, 

reaksi tahap pertama pembentukan senyawa aglikon tidak terjadi, dan reaksi 

pemecahan senyawa aglikon menjadi HCN juga terputus (Bradburry dan 

Holloway, 1988 dalam Pambayun 2000). 

Menurut Suryani dan Wesniati (2000), pada umumnya HCN dapat 

dihilangkan dengan perebusan dan perendaman sebab HCN mempunyai sifat fisik 

mudah larut dalam air dan mempunyai titik didih 29ºC. Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa perebusan secara nyata dapat menurunkan kadar HCN dan 

makin lama perebusan maka makin tinggi persentase pengurangan kadar HCN-

nya.  



 

 Pada proses pengolahan singkong, baik melalui perendaman maupun 

fermentasi seperti pada iafun, gari dan ogi akan terjadi aktivitas hidrolisis 

senyawa glukosida sianogen oleh enzim hidrolase ekstraseluler mikroba. Sianida 

yang dibebaskan oleh aktifitas hirolisis enzimatik mikroba akan larut dalam air 

dan terbuang pada proses pencucian berikutnya. Bila masih tersisa sianida 

didalamnya, akan menurun atau hilang pada proses pemanasan dalam pengolahan 

(Supardi dan Sukamto, 1999). 

 Lebih lanjut dijelaskan oleh Supardi dan Sukamto (1999), proses 

fermentasi dengan menggunakan kapang juga efektif dalam detoksifikasi senyawa 

sianogenik yang berlangsung oleh adanya aktivitas kapang yang menghasilkan 

hidrolase ekstraseluler. Hidrolisa senyawa sianogenik berlangsung seperti pada 

proses hidrolisis kemudian senyawa HCN ini akan diuapkan sebagai akibat 

terbentuknya energi panas dari proses metabolisme kapang tersebut. 

Kadar HCN selama fermentasi akan turun, yaitu setelah fermentasi 

berlangsung selama 3 hari setelah sebelumnya terjadi peningkatan. Peningkatan 

kadar HCN selama fermentasi dapat terjadi karena kandungan linamarin akan 

dipecah oleh enzim beta glukosidase dan hidroksinitriliase yang dihasilkan oleh 

mikroba dari ragi yang ditambahkan selama fermentasi, sehingga dapat melepas 

HCN. HCN tersebut diduga akan berikatan dengan gugus karbonil dari heksosa 

yang dihasilkan oleh pemecahan pati dan membentuk siahidrin. Setelah itu kadar 

HCN turun karena adanya aktifitas khamir yang memecah heksosa menjadi asam 

sehingga heksosa tersbut tidak lagi berperanan sebagai pengikat. Kemungkinan 

yang lain adalah adanya aktifitas enzim rhodanase dan mercaptopiruvat sulfur 

transferase yang akan merubah CN- menjadi SCN- (Suliantari dan Rahayu, 1990). 



 

2.5 Proses Fermentasi 

Fermentasi berasal dari bahasa latin ”ferfere” yang artinya mendidihkan, 

yaitu berdasarkan ilmu kimia terbentuknya gas-gas dari suatu cairan kimia yang 

pengertiannya berbeda dengan air mendidih. Gas yang terbentuk tersebut 

diantaranya karbondioksida (CO2) (Afrianti, 2002). 

Sedangkan menurut Spreer (1998), fermentasi merupakan perubahan 

substrat oleh mikroorganisme, baik oleh sel vegetatifnya atau enzim yang 

dihasilkan menjadi suatu bentuk produk. Dalam bidang pangan, fermentasi 

diaplikasikan untuk menambah nilai guna dan mengubah bahan baku menjadi 

produk yang siap dikonsumsi. 

Fermentasi biasanya diterapkan pada proses untuk memproduksi minum-

minuman beralkohol atau produk makanan berasa,. Bagi sel mikroorganisme, 

fermentasi adalah cara untuk memperoleh energi tanpa ataupun dengan bantuan 

oksigen. Sedangkan secara umum, fermentasi adalah pemecahan bahan organik 

yang kompleks menjdai lebih sederhana. Mikroorganisme mendapatkan energi 

selama proses pemecahan tersebut dengan memecah molekul-molekul gula. 

Fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme memiliki beberapa 

keuntungan, seperti proses fermentasi ini tidak perlu menggunakan reagen yang 

beracun atau membutuhkan penambahan bahan kimia yang berbahaya (Case, 

1999). 

Fermentasi terbagi dua tipe berdasarkan kebutuhan akan oksigen yaitu tipe 

aerobik dan anaerobik. Tipe aerobik adalah fermentasi yang ada pada prosesnya 

memerlukan oksigen. Dengan adanya oksigen maka mikroorganisme dapat 

mencerna glukosa menghasilkan air, karbondioksida dan sejumlah besar energi. 



 

Sedangkan tipe anaerobik adalah fermentasi yang pada prosesna tidak 

memerlukan oksigen. Beberapa mikroorganisme dapat mencerna bahan energinya 

tanpa adanya oksigen (Afrianti, 2002). 

Faktor keberhasilan fermentasi sangat ditentukan jenis bahan pangan 

(substrat). Mikroba membutuhkan energi yang berasal dari karbohidrat, protein, 

lemak, mineral dan zat-zat gizi lainnya yang ada dalam bahan pangan (substrat). 

Demikian pula dengan macam mikroba. Yang perlu dimiliki mikroba dalam 

fermentasi adalah harus mampu tumbuh pada substrat dan mudah beradapatasi 

dengan lingkungannya, dan mikroba harus mampu mengeluarkan enzim-enzim 

penting yang dapat melakukan eprubahan yang dikehendaki secara kimia. 

Fermentasi dipengaruhi pula kondisi lingkungan yang diperlukan bagi 

pertumbuhan mikroba yaitu suhu, udara (oksigen), kelembaban, garam, asam 

(Afrianti, 2002). 

Menurut Fardiaz dkk. (1996), proses fermentasi tape terbagi menjadi dua 

tahap, mula-mula terjadi pemecahan pati menjadi gula sederhana yang dapat 

menimbulkan rasa manis dan membentuk cairan, dimana proses ini dilakukan 

oleh enzim amilase dari kapang dan selanjutnya terjadi pemecahan gula 

menjadialkohol, asam organik dan senyawa-senyawa cita rasa yang dilakukan 

oleh khamir. 

Pembetukan gula-gula reduksi (monosakarida) mengalami peningkatan 

setelah 24 jam fermentasi kedua dan ketiga karena kapang telah mengalami 

pertumbuhan logaritmik. Pada 24 jam fermentasi pertama belum terjadi perubahan 

gula reduksi karena mikroba amilolitik berada pada masa adaptasi. Tahapan 

proses fermentasi tape dapat dilihat pada gambar 6. 



 

 

Gambar 6. Tahapan Fermentasi Tape ( Kuswanto dan Sudarmadji, 1987) 

 Dalam proses fermentasi tape terjadi suksesi peran mikroba pada tahap 

awal kapang paling berperan yaitu merombak pati menjadi gula-gula sederhana 

pada kondisi aerobik. Setelah itu peran kapang akan digantikan oleh khamir yang 

akan merombak gula-gula sederhana menjadi alkohol pada kondisi anaerobik. 

Selama proses fermentasi, pembentukan gula-gula reduksi akan meningkat setelah 

24 jam kedua dan akan menurun setelah 24 jam ketiga. Jika proses fermentasi 

berlanjut maka bakteri asam laktat dan amilolitik akan merombak alkohol menjadi 

asam organik (Zubaidah, 1998). 

 

2.6 Mikroorganisme yang berperan dalam proses detoksifikasi 

 Menurut Gandjar (2002), pada proses pengolahan singkong, baik melalui 

perendaman dalam fermentasi tape, peuyeum, lafun, gari  dan ogi, dalam hal ini 

aktivitas organisme memegang peranan dalam detoksifikasi adalah sangat besar. 

Seperti juga menurut Wedhastri (1991), kadar glukosida sianogen pada biji koro 

benguk (Mucuna pruriens, d.c) dapat dikurangi selama proses fermentasi oleh 

Aspergillus oryzae,A. sojae, Rhizopus oligosporus, R.oryzae. Pengurangan kadar 

(C6H12O6)n + H2O 
Pati 
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n C6H12O6  +2 NAD + 2 ADP + 2 Pi 
Glukosa 
 

2 CH3CO COOH + 2 NADH + 2 ATP 
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2 CH3CO COOH +  NADH + H+ 
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2 C2H5OH + CO2 + NAD+ 

Alkohol 

2 C2H5OH + O2 
 

Alkohol 
CH3COOH + H2O 
Asam asetat     air 
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Bakteri  
asam asetat 



 

glukosida sianogen disebabkan oleh enzim beta-glukosidase (kasar) yang 

dihasilkan oleh jamur-jamur tersebut.  

 Pada pembuatan tape, mikroorganisme yang digunakan berasal dari ragi 

tape, yang digunakan sebagai “agensia” sakarifikasi dan fermentasi alkohol 

terhadap bahan baku berkarbohidrat. Dalam ragi tape terdapat beberapa macam 

mikroorganisme yaitu Kapang (Rhizopus oryzae, Amylomyces rouxii dan Mucor 

sp.) dan Khamir (Saccharomyces cerevisae, Saccharomycopsis fibuliger, 

Endomycopsis burtonii), dan kapang yang ada merupakan kapang yang  memiliki 

sifat amilolitik yang kuat (Gandjar, 2002). 

 

Tabel 2. Jenis mikroba dalam ragi Tape 

Genus Spesies 
Candida C. quilliermondii, C. Humcola, C. Solani, C. Japonica,  

C. Melinii, C. Mycoderma 
Endomycopsis E. chodati, E. Fibuliger 
Hanzenula H. subpelliculosa, H. Anomala, H. Malanga 
Amylomyces A. rouxii, A. Oryzae 
Fusarium Fusarium spp. 
Mucor M. circinelloides, M. Javanicus, M. Rouxii 
Rhizopus R. oryzae, Rhizhopus sp. 
Sumber : Steinkraus 1983 

 Prilianawati (1999), mengidentifikasi 3 macaam mikroorganisme yang 

terdapat pada ragi merk “gedang“ yaitu terdiri dari 2 jenis kapang Mucor sp, dan 

Aspergillus sp, dan satu jenis khamir Hanzenula sp yang berperan dalam 

pembentukan aroma. Kapang jenis Mucor sp. mempunyai aktivitas amilolitik 

tertinggi. Kelompok kapang amilolitik ini memproduksi amilase, yaitu enzim 

pemecah amilosa menjadi dan glukosa (Fardiaz dkk, 1996).  

 

 



 

2.6.1 Mucor Sp. 

 Menurut Fardiaz (1992), Mucor sp. Adalah kapang yang memiliki jenis 

spora aseksual berupa sporangiospora, dengan ciri-ciri sel tunggal yang terbentuk 

didalam sporangium pada sporagiofora. Sedangkan sifat-sifat fisiologinya adalah 

antara lain : 

- Berdasarkan kebutuhan Aw, Mucor sp. Memiliki kebutuhan Aw minimal 

untuk pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan khamir dan 

bakteri yaitu sebesar 0,80. 

- Bedasarkan suhu, bersifat mesofilik, yaitu dapat tumbuh baik pada suhu 

kamar. Suhu optimum pertumbuhan ± 30oC. 

- Berdasarkan kebutuhan oksigen Mucor sp. Bersifat aerobik, yaitu 

membutuhkan oksigen untuk melakukan pertumbuhan. 

- Berdasarkan pH, Mucor sp. Memiliki kisaran pH yang besar untuk 

melakukan pertumbuhan, yaitu sekitar 2 - 8,5. 

- Berdasarkan makanan atau substrat, pada umumnya kapang dapat 

menggunakan berbagai komponen makanan dari yang sederhana sampai 

yang kompleks. Mucorsp. Khususnya dapat memproduksi enzim hidrolitik 

yaitu enzim amilase, enzim yang memecah pati menjadi gula sederhana. 

Sehingga dapat tumbuh baik pada makanan-makanan yang mengandung 

pati.  

Gambar spora Mucor sp. dapat dilihat pada gambar berikut ini : 



 

 

Gambar 7. Spora Mucor sp.  
Sumber : Anonymous (2007 c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan waktu penelitian 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Desember 2007 sampai dengan April 2008. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

 Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah umbi gadung yang 

diperoleh di Pasar Besar Malang, ragi tape merk Gedang yang dibeli di Toko 

Sumber Asih Bondowoso. 

 Bahan yang digunakan untuk analisa antara lain larutan NaOH 0,1 M, 

Buffer Phospat 0,2 M pH 6,8, larutan Na.Pikrat, medium agar PDA instan, 

aquades, larutan NaOH 2.5%, larutan stok sianida, larutan AgNO3 0.02 N, 

alkohol 95%, HCl 25%, larutan NaOH 45%, larutan NaOH pekat, larutan H2SO4, 

larutan K2SO4 10%, dan pereaksi anthrone  diperoleh dari Laboratorium Biokimia 

dan Nutrisi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang 

serta toko bahan kimia ”Panadia” Malang 

 

3.2.2 Alat 

 Alat yang digunakan dalam pembuatan tepung gadung adalah pisau 

stainless steel, sendok, dandang, kompor, loyang, kantong plastik, botol, 



 

timbangan analitik (Metler AE 160), blender merk “Phillips”, “vacum dryer” 

(pengering vacum), dan ayakan 80 mesh. 

Alat yang digunakan untuk analisa adalah timbangan analitik (Metler AE 

160), oven (Memmert U-30), cawan, desikator, spektrofotometer (UV-vis 2100), 

biuret, kertas saring Whatman, labu destilasi, termometer, Aw meter (Retronic 

Higroskop DT), kompor listrik. 

 

3.3 Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode RAK faktorial (Rancangan Acak 

Kelompok) dengan 2 faktor. Faktor 1 yaitu konsentrasi inokulum (A), sedangkan 

faktor 2 adalah lama proses fermentasi (B) serta masing-masing diulang sebanyak 

3 ulangan, sehingga diperoleh 36 satuan percobaan. 

Faktor I : Konsentrasi 

 A1 : 0 % 

 A2 : 5 % 

 A3 : 10 % 

 A4 : 15 % 

  

Faktor II : Lama proses fermentasi 

 B1 : 24 jam 

 B2 : 48 jam 

 B3 : 72 Jam 

Dari kedua faktor diatas diperoleh 12 kombinasi perlakuan dan masing-masing 

diulang 3 kali 

 

 

 

 



 

Konsentrasi  Lama Proses ( B)  

( A ) B1 B2 B3 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 

A2 A2B1 A2B2 A2B3 

A3 A3B1 A3B2 A3B3 

A4 A4B1 A4B2 A4B3 

 

Keterangan kombinasi adalah sebagai berikut : 

A1B1 : Konsentrasi 0 % Dengan lama fermentasi 24 jam 

A2B1 : Konsentrasi 5 %  Dengan lama fermentasi 24 jam 

A3B1 : Konsentrasi 10 % Dengan lama fermentasi 24 jam 

A4B1 : Konsentrasi 15 % Dengan lama fermentasi 24 jam 

A1B2 : Konsentrasi 0 % Dengan lama fermentasi 48 jam 

A2B2 : Konsentrasi 5 % Dengan lama fermentasi 48 jam  

A3B2 : Konsentrasi 10 % Dengan lama fermentasi 48 jam 

A4B2 : Konsentrasi 15 % Dengan lama fermentasi 48 jam 

A1B3 : Konsentrasi 0 % Dengan lama fermentasi 72 jam 

A2B3 : Konsentrasi 5 % Dengan lama fermentasi 72 jam  

A3B3 : Konsentrasi 10 % Dengan lama fermentasi 72 jam 

A4B3 : Konsentrasi 15 % Dengan lama fermentasi 72 jam 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Isolasi kapang Mucor sp. dari ragi tape merk Gedang 

1. Penginokulasian 1 cc ragi tape yang dilarutkan dalam aquades ke dalam 

larutan medium PDA  yang masih belum memadat (Medium selektif untuk 

pertumbuhan kapang) didalam cawan petri. 

2. Homogenisasi. 

3. Diinkubasi pada suhu 30oC selama 24 jam atau sampai tumbuh koloni. 

4. Amati koloni yang terbentuk, dan ambil 1 ose dari tiap koloni lalu 

goreskan pada media padat PDA. 



 

5. Diinkubasi pada suhu 30oC selama 24 jam atau sampai tumbuh koloni 

6. Amati tiap koloni yang telah dipisahkan menggunakan mikroskop. 

7. Diambil koloni tunggal kapang dari hasil pemisahan pada petri kemudian 

lihat dibawah mikroskop. Tahap 1-6 dilakukan berulang-ulang hingga 

mendapatkan koloni tunggal dengan bentuk sel yang seragam di bawah 

mikroskop. 

8. Amati dan identifikasi jenis kapang yang tumbuh. 

9. Dari koloni tunggal kapang yang sudah murni dari petri dan dilakukan 

prosedur pembuatan stok cultur. 

10. Stock kultur disimpan dalam refrigerator dan diremajakan setiap bulan. 

 

3.4.2 Proses Fermentasi dan Pembuatan Tepung Gadung 

1. Sortasi dan pencucian bahan baku 

Proses ini dilakukan untuk memilih bahan baku yang segar, memiliki 

kualitas bagus. Sedangkan pencucian dilakukan untuk menghilangkan 

kotoran dan tanah yang masih melekat pada gadung. Mutu bahan baku 

yang akan digunakan akan mempengaruhi produk akhir yang dihasilkan 

2. Pengupasan 

Pengupasan bertujuan untuk memisahkan umbi gadung dengan kulitnya. 

Pengupasan dilakukan dengan menggunakan pisau tak berkarat. 

3. Umbi dipotong tipis berbentuk chip’s 

Proses ini merupakan proses pengecilan ukuran yang dilakukan untuk 

menentukan bentuk yang diinginkan dan memudahkan proses selanjutnya. 

Gadung diiris menggunakan pisau tak berkarat dengan tebal irisan ± 5 

mm. 

4. Fermentasi  

Bertujuan sebagai perlakuan untuk menurunkan kadar sianida dalam 

bahan. Dilakukan menggunakan kapang Mucor sp. Yang ditumbuhkan 



 

dalam media cair PDB yang akan diinokulasikan pada chip’s umbi gadung 

dengan konsentrasi 0%, 5%, 10%, dan 15% (v/b) 

5. Pengeringan pada “cabinet dryer”, T: ± 60oC, t: ± 17 jam 

Bertujuan untuk mengurangi kadar air bahan, berat bahan dan 

mengawetkan bahan serta memudahkan proses selanjutnya. Proses ini 

menggunakan cabinet drying dengan suhu ± 60oC selama ± 17 jam. 

Pengeringan dianggap selesai jika tekstur dari bahan yang dikeringkan 

telah menjadi getas (rapuh). 

6. Penghancuran dengan blender kering, kecepatan maks, ± 1 menit 

Bertujuan untuk mengecilkan ukuran sehingga didapat ukuran yang 

diinginkan. Pemblenderan dilakukan pada kecepatan 3 selama 1-2 menit. 

7. Pengayakan 80  mesh 

Pengayakan dilakukan untuk mendapatkan ukuran produk yang seragam, 

ayakan yang digunakan berukuran 80 mesh. Selain itu, ukuran produk 

yang seragam akan memudahkan untuk dianalisa. Tepung yang sudah 

diayak kemudian siap dikemas di dalam kantung plastik untuk 

mempermudah penyimpanan serta agar lebih awet selama masa 

penyimpanan  

 (Modifikasi dari Agustrianasari, 2008) 

 

3.5 Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan meliputi Kadar air metode Oven 

(AOAC,1984), pengamatan Asam sianida (HCN) secara kuantitatif dengan 

metode Spektrofotometer-Na. Pikrat, Gula reduksi metode Nelson-Somogyi 

(Sudarmadji, dkk, 1997), Kadar pati metode Direct Acid Hydrolysis (AOAC, 

1970 dalam Sudarmadji,dkk.,1997), Total gula (Apriyantono, 1989), Kadar Serat 

(Sudarmadji, dkk, 1997). 

 

3.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan metode analisis 

ragam (Analysis of Variant atau ANOVA) dilanjutkan dengan uji beda BNT atau 



 

DMRT dengan selang kepercayaan 5%. Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan 

dengan berdasarkan pembobotan pada parameter yang ditentukan. 

 

3.7 Diagram Alir 

Diagram Alir Detoksifikasi Sianida dalam Pembuatan Tepung Gadung 
dengan proses fermentasi 

 

 

 

 

 

Umbi Gadung 

Pemotongan bentuk  chip’s   

Fermentasi 24, 48 dan 72 jam 

Umbi gadung terfermentasi 

Sortasi 

Pencucian dan pengupasan 

Pendinginan suhu ruang ± 5 menit 

Penghancuran dengan blender kering, kecepatan maks, ± 1 menit 

Pengayakan 80  mesh 

Tepung gadung  

Pengeringan “cabinet dryer”, T: ± 60oC, t: ± 17 jam 

Mucor sp. 
0%; 5%; 10%; 
15% (v/b) 

Kulit  

Analisa: 
- Kadar sianida 
- Kadar Air 
- Kadar Pati 
- Gula Reduksi 
- Total Gula 
- Kadar Serat 

 

Analisa Fisik: 
- Higroskopisitas 
- Sifat Amilografi (suhu & 

waktu gelatinisasi) 
- Warna 

Analisa: 
- Kadar sianida 
- Kadar Air 
- Kadar Pati 
- Gula Reduksi 
- Total Gula 
- Kadar Serat 

Analisa: 
- Kadar sianida 



 

1V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Bahan Baku 

 Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tepung gadung adalah umbi 

gadung (Dioscorea hispida Dennst.) varietas kuning. Pemilihan bahan baku yang 

digunakan diusahakan merupakan bahan segar, sehingga diperlukan beberapa 

analisa untuk mengetahui karakteristik dari bahan baku tersebut sebelum diolah 

menjadi tepung gadung. Parameter bahan baku yang dianalisa meliputi kadar air, 

kadar pati, kadar serat kasar, total gula dan kadar sianida. Hasil analisa bahan 

baku dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rerata Karakteristik Bahan Baku (Umbi Gadung) 
 

Parameter 
 

Jumlah 
 

Jumlah * 
 

Kadar Air (%) 58,90 78 
Kadar Pati (%) 21,49 - 
Kadar Karbohidrat - 18 
Serat Kasar (%) 1,55 0,93 
Total Gula (%) 4,36 - 
Gula Reduksi (%) 1,73 - 
Kadar Sianida (HCN) (ppm) 425,44 - 
Kadar Dioscorin (ppm) - 440 
pH 5,41 - 

                     Keterangan: 
                      (*) : Budiono (1998)  
           (-)  : data tidak tersedia  

 Umbi gadung segar memiliki warna kulit umbi coklat tua, pada kulit luar 

terdapat rambut-rambut kasar dan kaku, sedangkan daging umbi berwarna 

kekuningan. Berdasarkan tabel diatas didapatkan sedikit perbedaan antara hasil 

analisa umbi gadung segar yang dilakukan dengan literatur yang merujuk dari 

penelitian yang dilakukan oleh Budiono (1998). Gadung segar memiliki kadar 

sianida sebesar 425,44 ppm, jumlah ini masih sangat tinggi dan dapat 



 

membahayakan bila dikonsumsi sehingga diharapkan dengan fermentasi yang 

dilakukan pada penelitian ini dapat mengurangi ataupun menghilangkan sianida 

yang ada. Adanya perbedaan antara data hasil analisa dengan literatur yang 

tersedia dapat disebabkan oleh adanya perbedaan dalam hal tempat tumbuh, iklim, 

kondisi lingkungan dan cara budidaya dimana faktor tersebut dapat 

mempengaruhi komponen dari suatu bahan. Dari karakteristik bahan baku yang 

diperoleh kemudian dapat dipergunakan untuk memprediksi karakteristik tepung 

gadung yang dihasilkan. 

 

4.2 Karakteristik Tepung Gadung 

4.2.1 Kadar Sianida  

4.2.1.1 Kadar Sianida Umbi Gadung Setelah Proses Fermentasi 

 Pada penelitian ini, proses fermentasi dikondisikan sebagai proses 

detoksifikasi yang dilakukan pada lama waktu dan konsentrasi kapang tertentu. 

Sebagai parameter dari proses detoksifikasi yang dilakukan dilihat dari kadar 

sianida yang terkandung dalam sampel umbi gadung segar, produk setengah jadi 

yang berupa irisan umbi gadung setelah dilakukan proses fermentasi, maupun 

hasil akhirnya yang berupa tepung gadung. 

 Hasil penelitian menunjukkan, kadar sianida irisan gadung setelah proses 

fermentasi 24 – 72 jam  berkisar antara 146,04 – 422,26 ppm per berat basah, 

sedangkan pada perlakuan kontrol / umbi segar kandungannya sebesar 425,44 

ppm. Rerata kadar sianida pada produk setengah jadi akibat pengaruh lama 

fermentasi dan penambahan konsentrasi kapang Mucor sp. ditunjukkan pada 

Gambar 8. 
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Gambar 8. Grafik Kadar Sianida Umbi Gadung Setelah Fermentasi Akibat 
Perlakuan Pengaruh Lama Fermentasi Dan Penambahan 
Konsentrasi Kapang Mucor Sp. 

 
 Pada grafik diatas perlakuan lama fermentasi 0 jam dengan penambahan 

konsentrasi kapang sebesar 0% memiliki kadar sianida sebesar 425,44 ppm/berat 

basah yang merupakan kadar sianida dari umbi gadung segar. Setelah irisan umbi 

gadung difermentasi selama 24 jam terjadi penurunan kadar sianida hanya sekitar 

3 ppm yaitu menjadi 422,26 ppm/berat basah. Terjadinya penurunan yang 

meskipun hanya sedikit ini diduga disebabkan karena adanya penguapan sianida 

dari umbi gadung, akan tetapi sianida yang tersisa masih tinggi sebab masih 

terikat dengan komponen lain atau masih belum menjadi sianida bebas sehingga 

sulit untuk terlepas. 

 Selain itu juga dapat dilihat selama 72 jam meskipun tanpa penambahan 

kapang sebagai inokulum tetap terjadi penurunan kadar sianida pada umbi 

gadung. Penurunan yang terjadi meskipun tidak terlalu banyak ini diduga 

disebabkan adanya interaksi antara enzim endogenus dengan senyawa glukosida 

sianogenik sehingga terbentuk sianida bebas, sebagaimana yang dikatakan oleh 



 

Frehner (1995), bahwa proses hidrolisis yang dilakukan oleh β-glukosidase pada 

sianogenik glukosida menghasilkan sebagian gula dan hidroksinitrile yang akan 

kembali terpisahkan atau secara enzimatis menjadi sianida dan campuran 

karbonil. 

Interaksi terjadi akibat adanya proses pemotongan menjadi bentuk chip’s, 

sehingga enzim endogenous yang terdapat dalam gadung dapat mengkatalisasi 

pemecahan senyawa glukosida sianogenik dalam gadung menjadi sianida bebas. 

Menurut Pambayun (2000), secara alami senyawa prekursor tersebut berada 

dalam vakuola sedangkan enzimnya berada dalam sitoplasma, keduanya tidak 

akan bertemu kecuali jaringan umbi dirusak, dikupas atau diiris. Oleh karena itu, 

umbi gadung yang difermentasi diiris tipis terlebih dahulu selain untuk 

memperluas kontak saat proses fermentasi juga untuk meningkatkan luasan 

kontak kerja enzim endogenous.                                             

 Pada Gambar 8 juga terlihat penurunan kadar sianida setelah dilakukan 

proses fermentasi dengan memberikan penambahan kapang terhadap umbi 

gadung. Penurunan ini diduga disebabkan saat fermentasi terjadi perubahan pH 

yang menjadi semakin rendah. Menurut Sulistyarti (1999) pada kondisi pH < 9,2 

maka sianida akan berubah menjadi bentuk HCN atau asam sianida yang bersifat 

volatil, sedangkan menurut Suryani dan Wesniati (2000) pada umumnya sianida 

mempunyai sifat fisik mudah larut dalam air dan mempunyai titik didih 29ºC. 

Sehingga disaat proses fermentasi berlangsung sianida akan berubah menjadi 

HCN dan teruapkan ke udara sehingga kadar sianida didalam umbi gadung akan 

menurun. 



 

 Hasil analisa ragam kadar sianida umbi gadung setelah proses fermentasi 

(Lampiran 7) menunjukkan bahwa perlakuan lama proses fermentasi memberikan 

pengaruh yang nyata (α = 0,05) begitu juga dengan perlakuan penambahan 

konsentrasi kapang yang berbeda juga memberikan pengaruh yang nyata (α = 

0,05) terhadap kadar sianida umbi gadung. Akan tetapi interaksi antar kedua 

perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh yang nyata. Rerata kadar sianida 

gadung akibat lama proses fermentasi ditunjukkan pada Tabel 10. 

Tabel 4. Rerata Kadar Sianida Umbi Gadung Akibat Perlakuan Lama 
Proses Fermentasi  

 
Lama Fermentasi 

(jam) 
Kadar Sianida 

(ppm/ bb) 
BNT 0,05 

24 395,69 c 0,434 
48 374,41 b  
72 242,30 a  

- Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
-  Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda  nyata pada uji BNT α = 0.05   
 

 

 Pada Tabel 10. terlihat bahwa semakin lama proses fermentasi yang 

dilakukan semakin rendah kandungan sianida yang terdapat pada umbi gadung. 

Hal ini terjadi karena semakin lama waktu proses fermentasi maka tingkat 

pertumbuhan mikroorganisme akan meningkat dan semakin tinggi jumlah 

mikroorganisme yang tumbuh dan menghasilkan enzim yang dapat menghidrolisa 

senyawa sianida sehingga dapat membebaskan HCN. Hal ini sesuai seperti yang 

dikemukakan oleh Supardi dan Sukamto (1999). Pada fermentasi menggunakan 

kapang, detoksifikasi senyawa sianogenik berlangsung oleh adanya aktivitas 

kapang yang menghasilkan hidrolase ekstraselluler. Apabila hidrolisa senyawa 

sianogenik berlangsung yang mana HCN akan dibebaskan. Selanjutnya HCN akan 

diuapkan sebagai akibat terbentuknya energi panas dari proses metabolisme 

kapang tersebut. 



 

 Apa yang dikemukakan oleh Supardi dan Sukamto (1999) tersebut juga 

dapat terlihat dalam Tabel 4, dimana semakin tinggi jumlah konsentrasi kapang 

yang ditambahkan maka akan semakin rendah kadar sianida pada umbi gadung. 

Rerata kadar sianida gadung akibat penambahan konsentrasi kapang ditunjukkan 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rerata Kadar Sianida Gadung Akibat Perlakuan Penambahan 
Konsentrasi Kapang Mucor sp.  

 
Konsentrasi (% v/b) Kadar Sianida 

(ppm/bb) 
BNT 
0,05 

Awal 425,44 0,434 
0 407,99 c  
5 336,69 b  
10 317,86 a  
15 287,33 a  

 
- Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda  nyata pada uji BNT α = 0.05   

 

Pada Tabel 5 dapat terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi kapang yang 

ditambahkan maka semakin rendah kadar sianida umbi gadung. Pada konsentrasi 

0% memiliki kadar sianida tertinggi sebesar 407,99 ppm, hal ini diduga 

disebabkan karena tidak adanya mikroorganisme yang membantu hidrolisa 

senyawa sianogenik. Tetapi tetap ada penurunan kadar sianida, yang disebabkan 

adanya aktifitas enzim endogenous. Enzim endogenous yang terdapat dalam 

gadung dapat mengkatalisasi pemecahan senyawa potensial sianogenik dalam 

gadung, yaitu dioscorin menjadi sianida bebas. Menurut Pambayun (2000), secara 

alami senyawa prekursor tersebut berada dalam vakuola sedangkan enzimnya 

berada dalam sitoplasma, keduanya tidak akan bertemu kecuali jaringan umbi 

dirusak, dikupas atau diiris, sedangkan pada penelitian ini telah dilakukan proses 

pemotongan umbi sehingga membantu terjadinya interaksi antara enzim dan 

senyawa prekusor. 



 

Sedangkan pada konsentrasi 5 - 15% terjadi penurunan yang cukup tinggi, 

sebab terdapat mikroorganisme yang membantu hidrolisa senyawa sianogenik. 

Dalam hal ini merupakan kapang yang menurut Supardi dan Sukamto (1999) 

dapat menghasilkan hidrolase ekstraselluler yang dapat membebaskan HCN dari 

dalam umbi gadung sehingga dapat dengan mudah teruapkan. Pernyataan ini juga 

dikuatkan oleh Antai and Nkwelang (1998) yang menyatakan bahwa proses 

fermentasi dapat menurunkan kadar senyawa toksik seperti sianida, asam oksalat 

dan asam fitat. 

 Penurunan kadar sianida yang terjadi tidak terlalu mencolok pada tiap 

perlakuan, hal ini bisa disebabkan karena jumlah total sel kapang yang hidup saat 

proses fermentasi berada dalam jumlah yang rendah, sedangkan dalam penelitian 

ini tidak dilakukan analisa total sel kapang sehingga tidak diketahui secara pasti 

jumlah total sel kapang saat proses fermentasi berlangsung. 

 

4.2.1.2 Kadar Sianida Tepung Gadung 

Pada penelitian yang dilakukan juga dianalisa kadar sianida pada tepung 

gadung yang dihasilkan. Kadar sianida yang terdapat pada tepung gadung berkisar 

antara 21,34 – 63,34 ppm per berat basah. Rerata kadar sianida pada tepung 

gadung akibat akibat pengaruh lama fermentasi dan penambahan konsentrasi 

kapang Mucor sp ditunjukkan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Grafik Kadar Sianida Tepung Gadung Akibat Perlakuan 
Pengaruh Lama Fermentasi Dan Penambahan Konsentrasi 
Kapang Mucor Sp. 

 
 
 Rerata kadar sianida tertinggi ditunjukkan pada tepung gadung dengan 

perlakuan 0% - 24 jam yaitu sebesar 63,348 ppm.. Sedangkan kadar sianida 

terendah diperoleh dari perlakuan 15% dengan waktu fermentasi 72 jam sebesar 

21,74 ppm. Rerata kadar sianida pada tepung gadung cenderung semakin menurun 

dengan semakin lamanya proses fermentasi yang dilakukan 

 Hasil analisa ragam kadar sianida tepung gadung setelah proses fermentasi 

(Lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan lama proses fermentasi memberikan 

pengaruh yang nyata (α = 0,05) begitu juga dengan perlakuan penambahan 

konsentrasi kapang yang berbeda juga memberikan pengaruh yang nyata (α = 

0,05) terhadap kadar sianida umbi gadung. Akan tetapi interaksi antar kedua 

perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh yang nyata. Rerata kadar sianida 

gadung akibat lama proses fermentasi ditunjukkan pada Tabel 6. 

 
 
 



 

Tabel 6. Rerata Kadar Sianida Tepung Gadung Akibat Perlakuan Lama 
Proses Fermentasi  

 
Lama Fermentasi 

(jam) 
Kadar  Sianida 

(ppm) 
BNT 0,05 

Awal 425,44  
24 59,35 c 7.997 
48 56,16 b  
72 36.30 a  

 
 
- Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda  nyata pada uji BNT α = 0.05   

  

Pada Tabel 6 dapat dilihat perbandingan kadar sianida yang terkandung 

pada tepung gadung. Apabila dibandingkan dengan kandungan sianida pada umbi 

gadung segar yaitu sebesar 425,44 ppm, dapat dilihat bahwa penurunan kadar 

sianida pada tepung gadung cukup besar. Penurunan sianida ini diduga terjadi 

selama proses pencucian atau pembilasan irisan gadung segar, saat fermentasi 

maupun pada saat pengeringan. Walaupun demikian dapat dilihat bahwa tepung 

gadung yang dihasilkan tanpa penambahan kapang mempunyai kandungan sianida 

yang masih berada diluar batas aman konsumsi. 

Selain karena kadar sianida yang terkandung pada tepung tanpa proses 

fermentasi dengan penambahan kapang masih berada di luar batas aman 

konsumsi, diduga kandungan senyawa prekursor (glukosida sianogenik) pada 

tepung kontrol juga masih tinggi, dikarenakan tidak mengalami proses  fermentasi 

yang berfungsi untuk  menghidrolisa senyawa glukosida sianogenik menggunakan 

enzim yang berasal dari kapang. Kandungan senyawa prekursor yang masih 

belum dirombak dan yang masih tersisa inilah yang nantinya bisa memberikan 

efek toksisitas pada tubuh saat dikonsumsi. Kandungan glukosida sianogenik yang 

merupakan senyawa prekursornya harus lebih diperhatikan, karena dikhawatirkan 

pada saat dikonsumsi enzim β-glukosidase akan dibebaskan selama pencernaan 



 

berlangsung dan akan terus aktif (Anonymous, 2004). Pada saat mengkonsumsi 

ubi kayu, bila residu linamarin dan sisa pecahannya tidak dihilangkan selama 

pengolahan, maka di dalam tubuh, linamarin dapat dipecah oleh linamarase yang 

dihasilkan oleh bakteri yang terdapat di dalam saluran pencernaan, dan 

membebaskan sianida (Anonymous, 2007a). Maka peluang terbentuknya sianida 

bebas yang berasal dari hasil pemecahan senyawa prekursor sianida pada umbi 

gadung selama proses pencernaan sangat besar. Kandungan sianida dalam tubuh 

yang melebihi batas aman dapat menyebabkan efek keracunan yang sangat 

berbahaya.  

Menurut Abdillah (2002), dalam tubuh manusia senyawa sianida dapat 

menghambat enzim sitokrom oksidase, sehingga semua aktivitas oksidase dalam 

tubuh terganggu. Oleh karena itu, diperlukan proses fermentasi yang optimal 

sehingga pemecahan senyawa prekursor sianida menjadi HCN dapat berlangsung 

secara maksimal, yang pada penelitian ini terlihat pada perlakukan lama 

fermentasi selama 72 jam. 

 
Tabel 7. Rerata Kadar Sianida Tepung Gadung Setelah Fermentasi Akibat 

Perlakuan Penambahan Konsentrasi Kapang Mucor sp.  
 

Konsentrasi (% v/b) Kadar Sianida 
(ppm/berat basah) 

BNT 0,05 

0 61,20 c 6.925 
5 50,50 b  
10 47,68 a  
15 43,04 a  

 
- Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda  nyata pada uji BNT α = 0.05   

 

 Sedangkan dari Tabel 7 juga terlihat bahwa kadar sianida yang terkandung 

pada tepung gadung yang dihasilkan semakin menurun seiring dengan semakin 

tingginya konsentrasi kapang yang ditambahkan. Rerata kadar sianida terendah 



 

pada perlakuan penambahan konsentrasi kapang sebesar 15 % sedangkan kadar 

sianida paling tinggi pada penambahan konsentrasi kapang sebesar 0%. Semakin 

banyak konsentrasi yang ditambahkan maka jumlah mikroorganisme yang 

berperan dalam proses fermentasi juga akan semakin banyak dan akan 

mengakibatkan peningkatan aktivitas hidrolisa senyawa sianogenik. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Supardi dan Sukamto (1999) Pada fermentasi 

menggunakan kapang, detoksifikasi senyawa sianogenik berlangsung oleh adanya 

aktivitas kapang yang menghasilkan hidrolase ekstraselluler. Apabila hidrolisa 

senyawa sianogenik berlangsung yang mana HCN akan dibebaskan. Selanjutnya 

HCN akan diuapkan sebagai akibat terbentuknya energi panas dari proses 

metabolisme kapang tersebut. 

Selain karena hal-hal dari pengaruh adanya aktivitas organisme dalam 

menghidrolisa senyawa sianogenik, proses pengeringan juga sangat berperan 

dalam menurunnya kadar sianida bahan. Proses pengeringan dilakukan dengan 

menggunakan pengering kabinet dengan suhu sekitar ± 60oC dan lama 

pengeringan kurang lebih 17 jam. Dengan penggunaan suhu ± 60oC maka HCN 

yang terbentuk selama proses fermentasi tadi akan teruapkan akibat suhu yang 

berada di atas titik didih HCN. Menurut Suryani dan Wesniati (2000), pada 

umumnya HCN dapat dihilangkan dengan perebusan dan perendaman sebab HCN 

mempunyai sifat fisik mudah larut dalam air dan mempunyai titik didih 29ºC. 

 

4.2.2 Kadar Air 

 Kadar air suatu bahan memiliki peranan penting dalam kaitannya terhadap 

keawetan suatu bahan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata kadar 



 

air tepung gadung akibat perlakuan lama proses fermentasi dan penambahan 

kapang Mucor sp. berkisar antara 4,009 % – 7,591 %. Kecenderungan kadar air 

tepung gadung akibat perlakuan lama proses fermentasi dan penambahan kapang 

Mucor sp. disajikan pada Gambar 10. 
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Gambar 8. Grafik Kadar Air Tepung Gadung Akibat Per lakuan lama proses 
fermentasi dan penambahan kapang Mucor sp.  

 
Pada grafik terlihat kecenderungan kadar air tepung gadung semakin menurun 

dengan semakin lama proses fermentasi yang dilakukan. Rata-rata kadar air 

tertinggi didapatkan dari perlakuan lama fermentasi 24 jam dan penambahan 

konsentrasi kapang sebesar 0% (kontrol) sebesar 7,591 %, sedangkan rata-rata 

terendah didapatkan dari perlakukan lama fermentasi 72 jam dan penambahan 

konsentrasi kapang sebesar 15% yaitu sebesar 4,009 %.  

 Kadar air yang terkandung pada tepung gadung yang dihasilkan berkisar 

antara 4,009% – 7,591%. Hal ini berarti proses pengolahan yang dilakukan selama 

penelitian telah menurunkan sekitar 93,194 % - 86,570 % kandungan air dari 

umbi gadung segar  yang digunakan sebagai bahan baku. Dari data dapat terlihat 

bahwa kadar air tepung gadung yang dihasilkan telah memenuhi syarat mutu 

produk tepung, bila dibandingkan dengan syarat mutu tepung yang berbahan baku 

umbi-umbian yang dikeluarkan oleh BSN sebesar maksimal 12 %. 



 

 Hasil analisa ragam kadar air tepung gadung (Lampiran 2) menunjukkan 

bahwa perlakuan lama proses fermentasi memberikan pengaruh yang nyata (α = 

0,05) begitu juga dengan perlakuan penambahan konsentrasi kapang yang berbeda 

juga memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap kadar air tepung 

gadung. Akan tetapi interaksi antar kedua perlakuan tersebut tidak memberikan 

pengaruh yang nyata. Rerata kadar air tepung gadung akibat lama proses 

fermentasi ditunjukkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rerata Kadar Air Tepung Gadung Akibat Perlakuan Lama Proses 
Fermentasi  

 
Lama Fermentasi 

(jam) 
Kadar Air (%) BNT 0,05 

24 7,33 c  0,434 
48 6,22 b  
72 4,60 a  

 
- Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda  nyata pada uji BNT α = 0.05   
 

 Tabel 8 menunjukkan bahwa perlakuan lama proses fermentasi yang 

dilakukan pada umbi gadung dapat menyebabkan penurunan kadar air tepung 

gadung yang berbeda nyata. Penurunan kadar air pada tepung gadung yang 

dihasilkan disebabkan karena selama proses fermentasi berlangsung terjadi 

perombakan pati dalam bahan yang disertai dengan pembentukan dan pelepasan 

air. Sebelum fermentasi, sebagian molekul air membentuk hidrat dengan molekul-

molekul lain yang mengandung atom oksigen dan nitrogen seperti karbohidrat, 

protein, garam-garam dan senyawa-senyawa organik lainnya sehingga air sukar 

untuk teruapkan, dan selama proses fermentasi berlangsung, enzim-enzim 

mikroba memecahkan karbohidrat dan senyawa-senyawa tersebut, sehingga air 

menjadi bebas sehingga lebih mudah diuapkan Meyer (1982) dalam Murniati 

(2005) 



 

 Herawati (2002) mengatakan bahwa semakin lama waktu fermentasi maka 

pemecahan komponen-komponen bahan semakin meningkat yang berakibat 

jumlah air terikat yang terbebas semakin banyak. Akibatnya tekstur bahan 

semakin lunak dan berpori sehingga menyebabkan penguapan air selama proses 

pengeringan semakin mudah dan kadar air akan semakin rendah.  

Tabel 9. Rerata Kadar Air Tepung Gadung Akibat Perlakuan Penambahan 
Konsentrasi Kapang Mucor sp.  

 
Konsentrasi (% v/b) Kadar Air (%) BNT 0,05 

0 6,82 b 0,434 
5 6,07 a  
10 5,82 a  
15 5,49 a  

 
- Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda  nyata pada uji BNT α = 0.05   

 

 Tabel 9. menunjukkan rerata kadar air tepung gadung akibat perlakuan 

penambahan konsentrasi kapang yang berbeda. Semakin tinggi konsentrasi yang 

ditambahkan semakin rendah kadar air dari tepung gadung yang dihasilkan. Hal 

ini diduga disebabkan karena semakin banyaknya jumlah kapang yang 

ditambahkan maka semakin tinggi penggunaan air oleh kapang tersebut. 

Sebagaimana dikemukakan Pirt (1975) bahwa air digunakan oleh mikroorganisme 

pada reaktan kimia di dalam sel terutama dalam reaksi hidrolisis, sebagai pelarut 

hasil metabolisme sel, mempertahankan tekanan turgor sel dan juga mempunyai 

fungsi struktural dalam hidrasi protein dan komponen sel yang lain 

 
4.2.3 Kadar Pati 

 Pati merupakan unsur dengan jumlah terbesar yang terkandung dalam 

tepung gadung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar pati tepung gadung 

berkisar antara 46,66 % - 59,92 % (lampiran 3) Rerata kadar pati tepung gadung 



 

akibat pengaruh lama fermentasi dan penambahan konsentrasi kapang Mucor sp. 

ditunjukkan pada Gambar 11.  
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Gambar 11. Grafik Kadar Pati Tepung Gadung Akibat Perlakuan Pengaruh 
Lama Ferementasi Dan Penambahan Konsentrasi Kapang 
Mucor Sp. 

 
 Rerata kadar pati tertinggi ditunjukkan pada perlakuan lama fermentasi 24 

jam dengan penambahan konsentrasi kapang sebesar 5% yaitu sebesar 59,92%. 

Sedangkan rerata kadar pati terendah diperoleh dari perlakuan lama fermentasi 72 

jam  dengan penambahan konsentrasi kapang sebesar 15% yaitu sebesar 46,66%. 

Rerata kadar pati tepung gadung cenderung semakin menurun dengan semakin 

lamanya waktu fermentasi. Penambahan konsentrasi kapang yang berbeda juga 

menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi konsentrasi kapang yang 

ditambahkan juga semakin menurun kadar pati dari tepung gadung tersebut.  

 Hasil analisa ragam kadar pati tepung gadung (lampiran 3) menunjukkan 

bahwa perlakuan lama fermentasi dan penambahan konsentrasi kapang serta 

interaksi keduanya memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap kadar 

pati produk. Rerata kadar pati tepung gadung akibat kombinasi kedua faktor 

tersebut ditunjukkan pada Tabel 10. 



 

 

Tabel 10. Rerata Kadar Pati Tepung Gadung Akibat Perlakuan Pengaruh 
Lama Ferementasi Dan Penambahan Konsentrasi Kapang Mucor 
Sp. 

 
Konsentrasi 

Kapang 
(%) 

Lama 
Fermentasi 

(Jam) 

Kadar Pati 
(%) 

DMRT 
α = 0,05 

 
0 

24 
48 
72 

59,92f 
55,68e 
52,58c 

0,959 – 
1,131 

 
5 

24 
48 
72 

66,14h 
54,53d 
49,46b 

 

 
10 

24 
48 
72 

63,89g 
52,39c 
47,42a 

 

 
15 

24 
48 
72 

63,03g 
50,42b 
46,66a 

 

 
- Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda  nyata pada uji DMRT α = 0.05   

 

 Perbedaan nilai rerata kadar pati pada tepung gadung untuk lama waktu 

fermentasi yang sama tetapi dengan penambahan konsentrasi kapang yang 

berbeda (0%, 5%, 10%, 15 %) dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi kapang 

yang ditambahkan. Semakin banyak konsentrasi kapang yang ditambahkan, maka 

jumlah mikroba atau sel kapang yang ada juga semakin banyak. Semakin banyak 

jumlah kapang  yang ditambahkan, maka kemampuan kapang untuk merombak 

komponen yang terkandung dalam bahan akan juga berlangsung lebih cepat.  

 Tabel 10 juga menunjukkan bahwa nilai rerata  kadar pati tepung gadung  

cenderung menurun dengan semakin lamanya waktu fermentasi. Penurunan kadar 

pati selama waktu fermentasi terjadi karena pada proses fermentasi terjadi 

pemecahan pati menjadi gula-gula sederhana seperti maltosa dan glukosa yang 

memberikan rasa manis Steinkraus (1983) dalam Kasmidjo, dkk (1992). Dengan 



 

demikian semakin lama fermentasi, maka semakin banyak pati yang diubah 

menjadi gula-gula sederhan sehingga kadar pati tepung gadung mengalami 

penurunan.  

 Kapang Mucor sp. yang ditambahkan dalam pembuatan tepung gadung ini 

menghasilkan enzim amilase yang dapat merubah pati menjadi komponen gula-

gula sederhana. Hal ini sesuai dengan Zubaidah (1998) yang mengemukakan 

bahwa dalam proses fermentasi ada dua tahap, tahap pertama adalah perubahan 

pati menjadi gula-gula sederhana yang dilakukan oleh kapang dengan enzim 

amilase yang dihasilkannya dan tahap kedua adalah pemecahan gula menjadi 

alkohol atau asam yang dilakukan oleh khamir. 

 

4.2.4 Gula Reduksi 

 Gula reduksi adalah molekul gula yang mempunyai gugus fungsional atom 

C monomer bebas dan gugus hidroksil yang aktif sehingga mempunyai 

kemampuan untuk mereduksi. Gula reduksi ini merupakan hasil degradasi pati 

oleh enzim-enzim amilase maupun maltase. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa rerata kadar gula reduksi dari tepung gadung yang dihasilkan akibat 

perlakuan lama proses fermentasi dan penambahan konsentrasi kapang Mucor sp 

ini berkisar antara 5,25 % - 9,52 % (lampiran 4). Kecenderungan nilai rerata kadar 

gula reduksi tepung gadung dengan kombinasi perlakuan lama proses fermentasi 

dan penambahan konsentrasi kapang Mucor sp. yang berbeda disajikan pada 

Gambar 12.  
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Gambar 12. Grafik Kadar Gula Reduksi Tepung Gadung Akibat Perlakuan 
Lama Proses Fermentasi dan Penambahan Konsentrasi 
Kapang Mucor Sp. 

 
 Pada grafik terlihat nilai kadar gula reduksi cenderung meningkat seiring 

dengan semakin lamanya proses fermentasi yang dilakukan. Selain itu 

penambahan penambahan konsentrasi kapang sebesar 15% menghasilkan tepung 

gadung dengan rerata gula reduksi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

tepung gadung yang diberikan penambahan konsentrasi kapang sebesar 0%, 5%, 

dan 10%. Rerata tertinggi diperoleh dari perlakuan lama proses fermentasi 72 jam 

dan konsentrasi kapang 15%, yaitu sebesar 9,52%. Sedangkan untuk rerata 

terendah diperoleh dari perlakuan lama proses fermentasi 24 jam dengan 

penambahan konsentrasi kapang sebesar 0%, yaitu 5,52%. 

 Apabila dibandingkan dengan kadar gula reduksi bahan segar yang sebesar 

1,73% dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan kadar gula reduksi yang 

tinggi, pada lama proses fermentasi 24 jam kadar gula reduksi telah meningkat 

menjadi sebesar 5,25%, hal ini diduga karena kapang berada pada fase logaritmik. 

Hal ini juga diperkuat oleh Nasution dkk (1990) yang menyatakan bahwa pada 



 

kondisi tersebut enzim amilolitik yang dihasilkan kapang untuk memecah pati 

semakin banyak, sehingga proses pemecahan pati menjadi gula reduksi semakin 

sempurna dan akan meningkatkan kadar gula reduksi. 

 Hasil analisa ragam kadar gula reduksi tepung gadung menunjukkan 

bahwa perlakuan lama proses fermentasi dan penambahan konsentrasi kapang 

berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap peningkatan kadar gula reduksi tepung 

gadung, begitu juga dengan interaksi diantara keduanya yang juga menunjukkan 

adanya pengaruh yang nyata (α = 0,05). Rerata kadar gula reduksi tepung gadung 

akibat pengaruh kedua perlakuan tersebut dapat dilihat pada tabel 11. 

 
Tabel 11. Rerata Kadar Gula reduksi Tepung Gadung Akibat Perlakuan 

Pengaruh Lama Fermentasi Dan Penambahan Konsentrasi Kapang 
Mucor Sp. 

 
Konsentrasi 

Kapang 
(%) 

Lama 
Fermentasi 

(Jam) 

Kadar Gula 
Reduksi 

(%) 

DMRT 
α = 0,05 

 
0 

24 
48 
72 

5,25 d 
6,23 b 
6,88 a 

2,902 – 
3,421 

 
5 

24 
48 
72 

6,27 i 
6,73 c 
7,44 b 

 

 
10 

24 
48 
72 

7,15 j 
8,49 fg 
9,00 h 

 

 
15 

24 
48 
72 

7,25 l 
8,98 f 
9,52 i 

 

 
- Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda  nyata pada uji BNT α = 0.05   

 

 Terdapat perbedaan kadar gula reduksi dari tepung gadung yang 

dihasilkan akibat perlakuan penambahan konsentrasi kapang yang berbeda 



 

meskipun pada lama proses yang sama, tepung gadung dengan penambahan 

konsentrasi kapang 0%, 5%, 10% dan 15% pada perlakuan lama proses fermentasi 

24 jam menghasilkan kadar gula reduksi sebesar 5,25%; 6,27%; 7,15% dan 

7,25%.  

Perbedaan ini bisa terjadi karena ada perbedaan konsentrasi kapang yang 

ditambahkan, dimana semakin tinggi konsentrasi kapang yang ditambahkan maka 

jumlah sel kapang yang ada juga semakin banyak. Dengan semakin banyak nya 

mikroba yang ditambahkan maka aktivitasnyapun semakin meningkat (dalam hal 

ini yang diharapkan adalah aktivitas kapang Mucor sp.). Seperti yang 

dikemukakan Steinkraus (1983) dalam Kasmidjo, dkk (1992), yang menyatakan 

bahwa tinggi rendahnya gula reduksi dalam suatu produk dipengaruhi oleh 

aktivitas mikroba amilolitik yang menghidrolisa pati menjadi gula-gula sederhana. 

 

4.2.5 Total Gula 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rerata kadar total gula dari tepung 

gadung yang dihasilkan akibat perlakuan lama proses fermentasi dan penambahan 

konsentrasi kapang Mucor sp ini berkisar antara 11,5 % - 17,0 % (lampiran 5). 

Kecenderungan nilai rerata kadar total gula tepung gadung dengan kombinasi 

perlakuan lama proses fermentasi dan penambahan konsentrasi kapang Mucor sp. 

yang berbeda disajikan pada Gambar 13.  
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Gambar 13. Grafik Kadar Total gula Tepung Gadung Akibat Perlakuan 
Lama Proses Fermentasi dan Penambahan Konsentrasi 
Kapang Mucor Sp. 

 
 Pada grafik terlihat nilai kadar total gula cenderung meningkat seiring 

dengan semakin lamanya proses fermentasi yang dilakukan. Selain itu 

penambahan konsentrasi kapang sebesar 15% menghasilkan tepung gadung 

dengan rerata total gula yang paling tinggi dibandingkan dengan rerata total gula 

pada perlakuan penambahan konsentrasi kapang yang lain. Rerata tertinggi 

diperoleh dari perlakuan lama proses fermentasi 72 jam dan konsentrasi kapang 

15%, yaitu sebesar 17,00%. Sedangkan untuk rerata terendah diperoleh dari 

perlakuan lama proses fermentasi 24 jam dengan penambahan konsentrasi kapang 

sebesar 0%, yaitu 11,5%. 

 Hasil analisa ragam kadar total gula tepung gadung (lampiran 5) 

menunjukkan bahwa perlakuan lama proses fermentasi dan penambahan 

konsentrasi kapang berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap peningkatan nilai total 

gula tepung gadung, begitu juga dengan interaksi diantara keduanya yang juga 

menunjukkan adanya pengaruh yang nyata (α = 0,05). Rerata kadar total gula 



 

tepung gadung akibat pengaruh kedua perlakuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 

12. 

Tabel 12. Rerata Kadar Total gula Tepung Gadung Akibat Perlakuan 
Pengaruh Lama Fermentasi Dan Penambahan Konsentrasi Kapang 
Mucor Sp. 

 
Konsentrasi 

Kapang 
(%) 

Lama 
Fermentasi 

(Jam) 

Kadar 
Total gula 

(%) 

DMRT 
α = 0,05 

 
0 

24 
48 
72 

11,50 a 
13,34 c 
14,69 e 

2,902 – 3,421 

 
5 

24 
48 
72 

12,19 b 
14,21 d 
15,13 fg 

 

 
10 

24 
48 
72 

12,27 b 
14,98 ef 
15,13 h 

 

 
15 

24 
48 
72 

12,57 bc 
15,32 g 
17,00 i 

 

- Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda  nyata pada uji BNT α = 0.05   

 

 Terdapat perbedaan kadar total gula dari tepung gadung yang dihasilkan 

akibat perlakuan penambahan konsentrasi kapang yang berbeda meskipun pada 

lama proses yang sama, tepung gadung dengan penambahan konsentrasi kapang 

0%, 5%,10%, dan 15% pada perlakuan lama proses fermentasi 24 jam 

menghasilkan kadar total gula sebesar 11,50%; 12,19%; 12,27% dan 12,57%.  

Perbedaan ini bisa terjadi karena ada perbedaan konsentrasi kapang yang 

ditambahkan, dimana semakin tinggi konsentrasi kapang yang ditambahkan maka 

jumlah sel kapang yang ada juga semakin banyak. Dengan semakin banyaknya 

mikroba yang ditambahkan maka aktivitasnya pun semakin meningkat (dalam hal 

ini yang diharapkan adalah aktivitas kapang Mucor sp.). Dengan kata lain nilai 

rerata total gula tepung gadung dipengaruhi oleh nilai rerata gula reduksinya, 



 

dimana  semakin tinggi nilai gula reduksinya maka semakin tinggi pula total 

gulanya.  

Menurut Wahyudi (2005), total gula yang lebih tinggi daripada nilai gula 

reduksi menunjukkan adanya gula yang tidak terbaca saat analisa gula reduksi, 

namun terukur dalam analisa total gula. Total gula akan mengukur kadar semua 

komponen gula yang terkandung didalam bahan baik yang merupakan gula 

reduksi maupun gula non-reduksi, sedangkan analisa gula reduksi hanya akan 

mengukur kadar komponen gula reduksi (glukosa dan maltosa). Adanya 

komponen gula sederhana terlarut lainnya (selain glukosa) diduga disebabkan 

oleh adanya aktivitas enzim α-amilase yang secara tidak sempurna saat memecah 

pati menjadi glukosa. Sedangkan Winarno (1995), menjelaskan bahwa cara kerja 

enzim α-amilase pada molekul amilosa terjadi melalui 2 tahap, yang pertama 

adalah degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara 

acak dan sangat cepat. Tahap kedua relatif sangat lambat yaitu pembentukan 

glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan caranya tidak acak. Pada amilopektin, 

kerja α-amilase akan menghasilkan glukosa, maltosa dan berbagai jenis α-limit 

dekstrin. 

 

4.2.6 Kadar Serat Kasar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rerata kadar serat kasar dari 

tepung gadung yang dihasilkan akibat perlakuan lama proses fermentasi dan 

penambahan konsentrasi kapang Mucor sp ini menunjukkan penurunan, dan nilai 

yang didapat berkisar antara 3,56 % - 4,73 % (lampiran 6). Kecenderungan nilai 



 

rerata kadar serat kasar tepung gadung dengan kombinasi perlakuan lama proses 

fermentasi dan penambahan konsentrasi kapang Mucor sp. yang berbeda disajikan 

pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Grafik Kadar Serat Kasar Tepung Gadung Akibat Perlakuan 
Lama Proses Fermentasi dan Penambahan Konsentrasi 
Kapang Mucor Sp. 

 

 Gambar 12 menunjukkan terjadinya penurunan kadar serat kasar selama 

proses fermentasi. Adapun perubahan penurunan kadar serat selama proses 

fermentasi dikarenakan adanya perubahan kadar air yang terjadi, sehingga kadar 

serat yang terkandung dalam bahan akan ikut terpengaruh dalam besaran nilainya. 

Dimana dengan menurunnya kadar air makan dalam jumlah total kandungan 

komponen-komponen lain dalam tepung akan ikut berubah juga. Selain itu disaat 

proses penepungan dan pengayakan terdapat adanya bahan yang terbuang atau 

tidak lolos dari ayakan, dimana bahan tersebut merupakan bahan yang 



 

mengandung serat, jadi banyak serat yang terbuang disaat proses penepungan 

terjadi. 

Hasil analisa ragam kadar serat kasar tepung gadung menunjukkan bahwa 

perlakuan lama proses fermentasi dan penambahan konsentrasi kapang 

berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap penurunan nilai kadar serat tepung gadung, 

begitu juga dengan interaksi diantara kedua perlakuan tersebut yang juga 

menunjukkan adanya pengaruh yang nyata (α = 0,05). Rerata kadar serat kasar 

tepung gadung akibat pengaruh kedua perlakuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 

13. 

 
Tabel 13. Rerata Kadar Serat Kasar Tepung Gadung Akibat Perlakuan 

Pengaruh Lama Fermentasi Dan Penambahan Konsentrasi Kapang 
Mucor Sp. 

 
Konsentrasi 

Kapang 
(%) 

Lama 
Fermentasi 

(Jam) 

Kadar 
Serat Kasar 

(%) 

DMRT 
α = 0,05 

 
0 

24 
48 
72 

4,60 f 
4,52 e 
4,43 d 

2,902 – 
3,421 

 
5 

24 
48 
72 

4,44 de 
4,05 b 
3,58 a 

 

 
10 

24 
48 
72 

4,52 e 
4,15 b 
3,59 a 

 

 
15 

24 
48 
72 

4,58 ef 
4,16 bc 
3,60 a 

 

- Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda  nyata pada uji BNT α = 0.05   

 

 Tabel 13. menunjukkan kadar serat terendah diperoleh pada sampel 

dengan perlakuan lama proses fermentasi 72 jam dan penambahan konsentrasi 

kapang sebesar 5% dan kadar serat tertinggi pada perlakuan lama proses 



 

fermentasi 24 dengan penambahan konsentrasi sebesar 0% , akan tetapi tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan penambahan konsentrasi kapang sebesar  5%, 

10%, 15% pada lama proses fermentasi 24 jam.  

 Terjadinya penurunan kadar serat kasar sejalan dengan peningkatan 

pertumbuhan kapang. Seperti yang dilaporkan oleh Hamlyn (1998) bahwa kapang 

mampu menurunkan selulosa, dan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan 

kapang, terjadi juga peningkatan aktivitas kapang sehingga kemampuan untuk 

menghasilkan enzim selulolitik juga meningkat. 

 

4.3. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 Pemilihan perlakuan terbaik pada tepung gadung dilakukan berdasarkan 

pembobotan pada parameter tertentu, dimana parameter yang digunakan adalah 

kadar sianida. Penentuan parameter ini berdasarkan pada tujuan penelitian ini 

yaitu mendapatkan tepung gadung dengan kadar sianida berada dibawah batas 

aman untuk dikonsumsi. Untuk kadar sianida nilai ideal yang digunakan adalah 

yang terendah dan berada di bawah kadar batas aman untuk dikonsumsi yaitu < 50 

mg/kg, sehingga dipilih tepung gadung dengan kadar sianida paling rendah. Hasil 

pemilihan perlakuan terbaik ditunjukkan pada Tabel 14. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 14. Pemilihan Perlakuan Terbaik  

Perlakuan 

Kadar 
sianida 
(ppm) 

Kadar 
air (%) 

Kadar 
Pati 
(%) 

Kadar 
Serat 
(%) 

Total 
Gula 
(%) 

Gula 
reduksi 

(%) Terbaik 
0% - 24 jam 63.34 7.591 59.92 4.60 11.50 5.25   

0% - 48 jam 60.79 7.069 55.68 4.52 13.34 6.23   

0% - 72 jam 59.47 5.804 52.58 4.43 14.69 6.88   

5% - 24 jam 60.63 7.401 66.14 4.44 12.19 6.27   

5% - 48 jam 57.51 6.314 54.53 4.15 14.21 6.73   

5% - 72 jam 33.38 4.500 49.46 3.58 15.13 7.44   

10% - 24 jam 57.82 7.271 63.89 4.52 12.27 7.25   

10% - 48 jam 54.59 6.102 52.39 4.05 14.98 8.49   

10% - 72 jam 30.63 4.074 47.42 3.59 16.11 9.00   

15% - 24 jam 55.63 7.066 63.03 4.58 12.57 7.15   

15% - 48 jam 51.76 5.407 50.42 4.16 15.32 8.98   

15% - 72 jam 21.74 4.009 46.66 3.60 17.00 9.52 *** 

 

 Berdasarkan data hasil analisa didapat 3 perlakuan dengan kadar sianida 

dibawah batas aman untuk dikonsumsi yaitu perlakuan 5% - 72 jam, 10% - 72 

jam, 15% - 72 jam sebesar 33,38 ppm; 30,63 ppm; 21,74 ppm. Sehingga 

perlakuan terbaik dari penelitian yang dilakukan ini adalah pada perlakuan 

penambahan konsentrasi kapang sebesar 15% dan  lama proses fermentasi selama 

72 jam (A3B3). Adapun rerata dari nilai masing-masing parameter pada perlakuan 

terbaik tersebut adalah kadar sianida 21,74 ppm, kadar air 4,009%. kadar pati 

sebesar 46,66 %, total gula 17,00%, serat kasar 3,60% dan kadar gula reduksi 9,52 

%. 

 

4.4 Karakteristik Tepung Gadung  Hasil Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan yang terpilih sebagai perlakuan terbaik adalah tepung gadung 

dengan kombinasi perlakuan lama fermentasi 72 jam dan penambahan konsentrasi 



 

kapang sebesar 15%. Pada tepung gadung tersebut kemudian dilakukan analisa 

fisik tambahan dengan tujuan sebagai informasi pelengkap terhadap karakteristik 

tepung gadung yang dihasilkan. Analisa fisik tambahan yang dilakukan berupa 

daya serap uap air (higroskopisitas), warna dan suhu gelatinisasi. Adapun 

karakteristik tepung gadung hasil perlakuan terbaik seperti yang disajikan pada 

Tabel 15. 

 

Tabel 15. Karakteristik Tepung Gadung Hasil Perlakuan Terbaik 

Karakteristik 
 

Jumlah 
 

Kadar Air (%) 4,009 
Kadar Sianida (ppm) 21,74 
Kadar Pati (%) 46,66 
Serat Kasar (%) 3,60 
Total Gula (%) 17,00 
Gula Reduksi (%) 9,52 
Kecerahan (L*) 60,97 
Kemerahan (a*) 13,27 
Kekuningan (b*) 18,45 
Higroskopisitas (%) 3,27 
Suhu Gelatinisasi (°C) 83 
Waktu Gelatinisasi (menit) 30-32 

  

 Daya serap uap air (higroskopisitas) menunjukkan kemampuan suatu 

produk untuk meyerap air dari lingkungan sekitarnya. Pada tepung gadung dengan 

kombinasi perlakuan lama fermentasi 72 jam dan penambahan konsentrasi kapang 

sebesar 15%, didapatkan nilai higroskopisitas sebesar 3,27%. tepung gadung 

dengan kombinasi perlakuan lama fermentasi 72 jam dan penambahan konsentrasi 

kapang sebesar 15%,  memiliki kadar air sebesar 4,50%, dengan kondisi produk 

yang lebih kering (kadar air rendah) maka semakin mudah bagi produk untuk 

mengabsorbsi air dari udara. Oktaviandri (2006) menyatakan bahwa RH 



 

lingkungan sangat menentukan apakah suatu produk akan mengabsorbsi air atau 

melepaskan air. Jika produk mempunyai RH yang lebih rendah dari RH 

lingkungan maka produk tersebut cenderung untuk menyerap air dan menjadi 

basah atau lengket. Menurut Suryani dan Wesniati (2000) daya penyerapan air 

sangat penting untuk menentukan jenis makanan yang cocok diolah dari tepung 

tersebut. Daya serap air terutama dipengaruhi oleh kandungan pati dan kadar 

proteinnya, selain itu daya serap uap air juga menunjukkan kemungkinan tepung 

tersebut bila digabungkan dalam formulasi makanan terutama yang melibatkan 

adonan. 

 Pada perlakuan terbaik yang diperoleh juga dilakukan penentuan suhu 

gelatinisasi. Proses gelatinisasi pati dapat dilakukan dengan cara memanaskan 

larutan pati sampai terbentuk gel yang ditandai dengan meningkatnya viskositas 

(Rahayu, 1991). Suhu gelatinisasi pada tepung gadung dapat diukur dengan 

membuat suspensi dari larutan tepung gadung dan aquades dengan konsentrasi 

10%, suspensi ini kemudian dipanaskan. Suhu gelatinisasi adalah  suhu dimana 

suspensi pati yang dipanaskan mengembang dan membentuk gel (Mukhlis, 2003). 

Dari penelitian yang dilakukan suhu gelatinisasi tepung gadung dengan kombinasi 

perlakuan lama fermentasi 72 jam dan penambahan konsentrasi kapang sebesar 

15% didapat pada suhu 83°C dengan lama waktu gelatinisasi sekitar  30-32 menit. 

Pada penelitian optimasi pengolahan tepung gadung yang dilakukan Suismono 

dan Prawirautama (1998) didapatkan suhu gelatinisasinya 71 - 72°C dengan 

waktu gelatinisasi 27-28 menit. Sedangkan pada penelitian Tattiyakul, et al. 

(2006) suhu gelatinisasi pada pati gadung sebesar 78,3°C. Suhu gelatinisasi umbi 

gadung yang tinggi cocok untuk diaplikasikan sebagai bahan pengental 



 

(thickening agent) pada pangan yang memerlukan viskositas yang stabil pada 

suhu tinggi (heat stable viscocity). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam detoksifikasi sianida 

dalam pembuatan tepung gadung ini, perlakuan dengan konsentrasi kapang 15% 

dan lama proses fermentasi selama 72 jam merupakan kondisi optimal dalam 

proses detoksifikasi yang dilakukan, karena produk yang dihasilkan mempunyai 

kandungan sianida yang sesuai dengan batasan aman konsumsi menurut FAO 

yaitu < 50 ppm yaitu sebesar 21,74 ppm sehingga paling memenuhi syarat untuk 

menjadi tepung. Berdasarkan analisis ragam yang dilakukan (BNT α = 0,05), 

terdapat interaksi antar perlakuan yang menunjukkan pengaruh yang nyata 

terhadap kadar pati, kadar gula reduksi, kadar total gula dan kadar serat kasar 

tepung gadung. Sedangkan pada kadar air tepung, kadar sianida umbi gadung 

setelah fermentasi dan kadar sianida tepung gadung masing-masing perlakuan 

menunjukkan pengaruh yang nyata tetapi tidak menunjukkan adanya interaksi 

antara keduanya. 

Karakteristik tepung gadung yang dihasilkan dari perlakuan terbaik adalah 

sebagai berikut: kadar air 4,009 % ; kadar sianida 21,74 ppm ; kadar pati 46,46 % 

; serat kasar 3,60 % ; total gula 17,00 % ; Gula Reduksi 9,52 % ; kecerahan (L*) 

60,97 ; kemerahan (a*) 13,27 ; kekuningan (b*) 18,45 ; daya serap uap air 3,27 % 

; suhu gelatinisasi 83ºC. 

 

 

  



 

5.2  Saran 

 Tepung gadung merupakan salah satu alternatif produk baru yang 

dihasilkan dari umbi gadung, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut 

mengenai karakteristik sifat fisikokimia serta sifat fungsional yang dimiliki oleh 

tepung tersebut sehingga dapat diketahui lebih mendalam agar bisa diaplikasikan 

secara tepat dalam penggunannya di bidang pangan. 

 Sebagai alternatif baru base product, oleh karena itu perlu adanya 

penelitian lebih lanjut tentang aplikasi tepung gadung terdetoksifikasi pada 

berbagai produk pangan, serta pengaruh substitusi tepung gadung terhadap 

kualitas produk olahan yang dihasilkan bila dibandingkan dengan tepung lainnya. 

 Sebaiknya untuk lebih mengetahui dengan tepat efektifitas penambahan 

kapang terhadap penurunan kadar sianida pada umbi gadung maka perlu 

dilakukan pengukuran total sel kapang yang ditambahkan. Juga perlu dilakukan 

pengukuran Laju Pertumbuhan Spesifik dari kapang yang digunakan dalam proses 

fermentasi, agar dapat diketahui hubungan fase logaritmik kapang dengan proses 

penurunan kadar sianida pada ubi gadung.  
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Lampiran 1 Prosedur Analisa Sifat Fisik Dan Kimia Bahan 
 

1. Analisa Kadar Air Metode Oven (AOAC, 1984) 

• Sebanyak 5 gram contoh ditimbang dalam cawan yang telah diketahui 

berat tetapnya. 

• Lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 1050C selama 3 jam atau sampai 

berat tetap. 

• Disimpan dalam deksikator, setelah dingin lalu ditimbang sampai berat 

konstan. 

• Perhitungan: 

Kadar air (% bb) =  B – C  x  100% 
                                 B – A  

      Keterangan: 

           A : Berat cawan                                   C : Berat contoh kering + cawan 

           B : Berat contoh + cawan                    bb: Berat basah 

 

2. Analisa Kadar Pati menurut Sudarmadji, Haryono dan Suhardi (1997) 

    Direct Acid Hyrolisis Method, AOAC (1970) 

• Sampel yang berupa bahan padat yang telah dihaluskan atau bahan cair 

dalam gelas piala 250 Ml, ditimbang 2 – 5 gram, ditambahkan 50 Ml 

aquades dan diaduk selama 1 jam. Suspensi disaring dengan kertas saring 

dan dicuci dengan aquades sampai volume filtrat 250 Ml.   

• Residu pati pada kertas saring dicuci sebanyak 5 kali dengan 10 ml ether 

kemudian dibiarkan sampai ether menguap. 



 

• Dicuci lagi dengan 150 ml alkohol, kemudian residu dari kertas saring 

dipindahkan ke dalam erlenmeyer dengan pencucian 200 ml aquades dan 

ditambahkan 20 ml HCl (25%) 

• Ditutup dengan pendingin balik dan dipanaskan di atas penangas air 

selama 2,5 jam. 

• Setelah dingin dinetralkan dengan NaOH 45% dan diencerkan sampai 

volume 500 Ml, kemudian disaring.  Tentukan kadar gula yang dinyatakan 

dengan glukosa dari filtrat yang diperoleh.   

• Perhitungan:  

               Berat pati = berat glukosa x 0,9 

 

3. Analisa Gula Reduksi Metode Nelson – Somogyi (Sudarmadji, dkk. , 1997)    

• Persiapan Kurva Standar 

� Dibuat larutan glukosa standar (10 mg glukosa anhidrat / 100 

ml) 

� Dilakukan pengenceran pada glukosa standar dengan 

konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 mg / 100 ml. 

� Diambil 1 ml larutan glukosa standar tersebut dan dimasukkan 

ke dalam tabung reaksi, dan terdapat 1 tabung yang diisi 1 ml 

air suling sebagai blanko. 

� Ditambahkan 1 ml reagensia Nelson dan semua tabung 

dipanaskan pada penangas air selama 20 menit. 

� Didinginkan semua tabung tersebut sehingga suhu tabung 

mencapai 250C. 



 

� Ditambahkan 1 ml reagensia Arsenomolibdat kemudian 

digojog dan ditambahkan 7 ml air suling pada masing-masing 

tabung di atas. 

� Ditera masing-masing Optical Density (OD) pada panjang 

gelombang 540 nm. 

� Dibuat kurva standar yang menunjukkan hubungan antara 

konsentrasi glukosa dan OD. 

• Penentuan Gula Reduksi Pada Contoh 

� Disiapkan larutan contoh yang mempunyai kadar gula reduksi 

sekitar 2 – 8 mg / 100 ml. Larutan contoh harus jernih, bila 

keruh atau berwarna maka perlu dilakukan penjernihan dengan 

menggunakan Pb-Asetat. 

� Ditambahkan 1 ml reagensia Nelson, selanjutnya sama seperti 

penyiapan kurva standar. 

� Jumlah gula reduksi dapat ditentukan berdasarkan OD larutan 

contoh dan kurva standar larutan glukosa. 

 

4. Analisa Serat Kasar (Sudarmadji, dkk. , 1997) 

• Sampel dihaluskan sehingga dapat melalui ayakan diameter 1 mm. 

• Ditimbang 2 gram sampel dan diekstrasi lemaknya dengan soxhlet. Kalau 

bahan sedikit mengandung lemak tidak perlu dikeringkan dan diekstraksi 

lemaknya. 

• Dipindahkan sampel ke dalam erlenmeyer 600 ml.  



 

• Ditambahkan 200 ml H2SO4 mendidih dan ditutup dengan pendingin balik, 

didihkan 30 menit. 

• Disaring suspensi dengan kertas saring, residu yang tertinggal dalam 

erlenmeyer dicuci dengan aquades mendidih. Residu dalam kertas saring 

dicuci sampai air cucian tidak bersifat asam lagi. 

• Dipindahkan secra kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam 

erlenmeyer kembali dengan spatula dan sisanya dicuci dengan 200 ml 

larutan NaOH mendidih, didihkan dengan pendingin balik selama 30 

menit. 

• Disaring melalui kertas saring yang telah diketahui beratnya sambil dicuci 

dengan K2SO4 10%. Residu dicuci lagi dengan aquades mendidih dan 

kemudian dengan 15 ml alkohol 

• Dikeringkan kertas saring pada 110ºC sampai berat konstan, didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang. 

• Berat residu = berat serat kasar 

 

5. Analisa Sianida Kuantitatif Metode Spektrofotometer-Na. Pikrat 

• 0,1 gram sampel fermentasi substrat padat ditambahkan 15 ml buffer 

phospat 0,2 M pH 6,8. 

• Kemudian digojog selama 15 menit agar glukosida sianogen terekstrak ke 

dalam buffer  

• Saring ekstrak dan filtrat dikembalikan ke volume semula (15ml) 

menggunakan buffer yang sama 



 

• Ambil 1 ml filtrat ditambah 1 ml NaOH 0,1 M dan diinkubasi 30 menit 

pada suhu kamar 

• Tambah 5 ml Na. Pikrat dan dipanaskan 95 oC selama 5 menit dalam 

penangas air 

• Amati absorbansi pada panjang gelombang 490 nm 

.  6. Analisa Total Gula (Apriyantono, 1989) 

• Penyiapan kurva standar: 

� Dipipet ke dalam tabung reaksi 0,0 (blanko); 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 

dan 1,0 ml larutan gula standar. Ditambahkan air sampai total 

volume masing-masing tabung reaksi 1,0 ml. 

� Ditambah dengan cepat 5 ml pereaksi Anthrone ke dalam 

masing-masing tabung reaksi. 

� Ditutup tabung reaksi, campur merata. 

� Ditempatkan dalam waterbath 100ºC selama 12 menit (rendam 

dalam air mendidih). 

� Didinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

� Dipindahkan ke dalam kuvet, baca absorbansinya pada 630 nm. 

� Dibuat kurva hubungan antara absorbansi dengan mg glukosa 

• Penetapan sampel: 

� Dimasukkan 1 ml sampel (dari persiapan sampel) ke dalam 

tabung reaksi. 

� Selanjutnya dilakukan tahapan seperti pada kurva standar. 

� Ditentukan konsentrasi total gula dalam sampel. 

 



 

7. Prosedur Pengujian Warna (L, a, b) (Yuwono dan Susanto, 1998) 

• Siapkan sampel yang akan dianalisa. 

• Hidupkan “color reader”. 

• Tentukan target pembacaan L, a, b color space atau L, C, h 

• Ukur warnanya 

Keterangan: L untuk parameter kecerahan, a dan b koordinat kromatisitas, C 

adalah kroma, h : sudut hue (warna). 

 

8. Analisa Daya Serap Air (Higroskopisitas) (Yuwono dan Susanto, 1998) 

• Stoples kaca yang diisi air setengah dari tingginya disiapkan. 

• Sampel seberat 1,5 gram disiapkan kemudian diikat dengan menggunakan 

benang jahit 

• Sampel yang telah diikat tersebut digantung dalam stoples kaca yang diisi 

air kemudian stoples ditutup rapat. 

• Setelah 4 jam sampel diambil dan ditimbang. 

 

9. Daya Rehidrasi (Modifikasi Muchtadi dkk, 1988) 

• Sampel ditimbang sebanyak 10 gram. 

• Ditambah dengan 25 ml aquades dan dibiarkan selama 5 menit. 

• Sampel disaring dengan kertas saring yang telah diketahui beratnya 

kemudian ditimbang 

 

 

 



 

10. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik  

 Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode 

pembobotan berdasarkan paramter tertentu dengan prosesdur pembobotan sebagai 

berikut: 

1. Penentuan parameter penentu yang akan digunakan sebagai patokan. 

Contoh parameter penentu : 

• Kadar Sianida 

2. Penentuan nilai ideal dari tiap parameter penentu tersebut. 

Nilai parameter : 

• Kadar Sianida yang terendah dan berada dalam batas aman 

konsumsi 

3. Pilih perlakuan yang memenuhi nilai ideal dari parameter penentu yang 

telah ditentukan. 

4. Perlakuan yang memenuhi semua nilai ideal dari parameter penentu adalah 

perlakuan terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Analisa Data Kadar Air Tepung Gadung 
Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-rata 

A B 1 2 3     

  24 7.769 7.307 7.697 22.773 7.591 
0 48 7.372 6.179 7.656 21.207 7.069 

  72 5.235 6.048 6.128 17.411 5.804 

  24 7.568 7.277 7.359 22.204 7.401 
5 48 6.473 6.126 6.343 18.942 6.314 

  72 5.396 4.138 3.966 13.500 4.500 

  24 7.394 7.247 7.171 21.812 7.271 
10 48 6.272 6.515 5.519 18.305 6.102 

  72 4.257 3.883 4.083 12.222 4.074 

  24 7.189 7.155 6.854 21.198 7.066 
15 48 5.096 5.763 5.363 16.222 5.407 

  72 3.996 4.509 3.521 12.026 4.009 

Jumlah 74.016 72.147 71.658 217.821   
Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 

SK db JK KT Fhitung   Ftabel(5%)] 
Kelompok 2 0.258 0.1291 0.657 tn 3.443 
Perlakuan 11 56.346 5.1224 26.054 * 2.259 
A 3 8.635 2.8784 14.641 * 3.049 
B 2 45.439 22.7193 115.558 * 3.443 
AB 6 2.272 0.3787 1.926 tn 2.549 
Galat 22 4.325 0.1966       

Total 35 60.930         

Tabel dua arah 
Faktor B1 B2 B3 Jumlah Rerata 

A1 22.77 21.21 17.41 61.39 6.82 
A2 22.2 18.94 13.5 54.65 6.07 
A3 21.81 18.31 12.22 52.34 5.82 
A4 21.2 16.22 12.03 49.45 5.49 
Total  87.99 74.68 55.16 217.82   
Rerata 9.78 8.3 6.13     
      
FK 1317.942     

Uji BNT Faktor A       
Perlakuan   5.49 5.82 6.07 6.82 KTG BNT 0,05 

A4 5.49 0 tn * * 0.197 
A3 5.82  0 tn *   
A2 6.07   0 *   0.375 

A1 6.82    0   
 Notasi a a ab c   

 Perlakuan A4 A3 A2 A1   
Uji BNT Faktor B      

Perlakuan 4.60 6.22 7.33 KTG BNT 0,05 
B3 4.60 0 * * 0.197 0.434 
B2 6.22  0 *     
B1 7.33   0     

 Notasi a b c   
 Perlakuan B3 B2 B1   
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Lampiran 3. Analisa Data Kadar Pati Tepung Gadung 
 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-rata 

A B 1 2 3     

  24 60.00 59.91 59.85 179.76 59.92 

0 48 55.75 55.53 55.76 167.04 55.68 

  72 52.39 52.63 52.71 157.73 52.58 

  24 65.03 67.64 65.74 198.41 66.14 

5 48 54.57 54.49 54.53 163.59 54.53 

  72 49.48 49.37 49.54 148.39 49.46 

  24 63.84 64.06 63.76 191.66 63.89 

10 48 52.07 52.51 52.58 157.17 52.39 

  72 47.73 46.39 48.15 142.27 47.42 

  24 62.92 63.33 62.85 189.10 63.03 

15 48 49.89 51.57 49.80 151.26 50.42 

  72 46.32 47.09 46.57 139.98 46.66 

Jumlah 659.99 664.52 661.84 1986.35   

      

Tabel dua arah 

Faktor B1 B2 B3 Jumlah Rerata 

A1 179.76 167.04 157.73 504.53 56.06 

A2 198.41 163.59 148.39 510.39 56.71 

A3 191.66 157.17 142.27 491.09 54.57 

A4 189.10 151.26 139.98 480.33 53.37 

Total  758.92 639.05 588.37 1986.35   

Rerata 84.32 71.01 65.37     

FK 109599.3     

      
Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 

SK db JK KT Fhitung   Ftabel(5%)] 
Kelompok 2 0.865 0.433 1.320 tn 3.443 
Perlakuan 11 1449.869 131.806 402.088 * 2.259 
A 3 60.882 20.294 61.909 * 3.049 
B 2 1278.487 639.244 1950.077 * 3.443 
AB 6 110.500 18.417 56.182 * 2.549 
Galat 22 7.212 0.328       
Total 35 1457.946         
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DMRT 
  46.66 47.42 49.46 50.42 52.39 52.58 54.53 55.68 59.92 63.03 63.89 66.14 S JND JNT 

46.66 0 tn * * * * * * * * * * 2.902 0.959 
47.42  0 * * * * * * * * * * 3.052 1.009 
49.46   0 tn * * * * * * * * 3.132 1.035 
50.42    0 * * * * * * * * 3.210 1.061 
52.39     0 tn * * * * * * 3.260 1.078 
52.58      0 * * * * * * 3.300 1.091 
54.53       0 * * * * * 3.328 1.100 
55.68        0 * * * * 3.356 1.109 
59.92         0 * * * 3.376 1.116 
63.03          0 tn * 3.395 1.122 
63.89           0 * 3.414 1.129 
66.14            0 0.330557 3.421 1.131 

Perlakuan A1B3 A2B3 A4B2 A3B2 A1B2 A2B2 A1B1 A4B3 A3B3 A3B1 A2B1 A4B1    
Notasi a a b b c c d e f g g h    
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Lampiran 4. Analisa Data Kadar Gula Reduksi Tepung Gadung 
 

Perlakuan Ulangan jumlah rata-rata 
A B 1 2 3     

  24 5.05 5.49 5.22 15.76 5.25 
0 48 6.22 6.25 6.23 18.70 6.23 

  72 6.87 6.93 6.85 20.65 6.88 
  24 6.16 6.40 6.25 18.80 6.27 

5 48 6.57 6.88 6.74 20.19 6.73 
  72 7.44 7.36 7.51 22.31 7.44 
  24 7.02 7.32 7.10 21.44 7.15 

10 48 8.40 8.62 8.46 25.47 8.49 
  72 8.90 9.13 8.99 27.01 9.00 
  24 7.11 7.39 7.26 21.76 7.25 

15 48 8.87 9.08 8.97 26.93 8.98 
  72 9.38 9.71 9.46 28.55 9.52 
Jumlah 87.98 90.55 89.04 267.57   

 
Tabel dua arah 

Faktor B1 B2 B3 Jumlah Rerata 
A1 15.76 18.70 20.65 55.11 6.12 
A2 18.80 20.19 22.31 61.30 6.81 
A3 21.44 25.47 27.01 73.92 8.21 
A4 21.76 26.93 28.55 77.24 8.58 
Total  77.76 91.29 98.52 267.57   
Rerata 8.64 10.14 10.95     
FK 1988.754     

 
Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 

SK db JK KT Fhitung   Ftabel(5%)] 
Kelompok 2 0.276 0.138 22.906 * 3.443 
Perlakuan 11 56.301 5.118 848.559 * 2.259 
A 3 36.288 12.096 2005.372 * 3.049 
B 2 18.500 9.250 1533.546 * 3.443 
AB 6 1.514 0.252 41.823 * 2.549 
Galat 22 0.133 0.006       
Total 35 56.710         
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DMRT 
  5.25 6.23 6.27 6.73 6.88 7.15 7.25 7.44 8.49 8.98 9.00 9.52 S JND JNT 

5.25 0 * * * * * * * * * * * 2.902 0.130 
6.23  0 tn * * * * * * * * * 3.052 0.137 
6.27   0 * * * * * * * * * 3.132 0.140 
6.73    0 * * * * * * * * 3.210 0.144 
6.88     0 * * * * * * * 3.260 0.146 
7.15      0 tn * * * * * 3.300 0.148 
7.25       0 * * * * * 3.328 0.149 
7.44        0 * * * * 3.356 0.150 
8.49         0 * * * 3.376 0.151 
8.98          0 tn * 3.395 0.152 
9.00           0 * 3.414 0.153 
9.52            0 0.045 3.421 0.153 

Perlakuan A1B3 A1B2 A2B3 A2B2 A1B1 A4B2 A3B2 A3B3 A4B3 A3B1 A2B1 A4B1    
Notasi a b bc d e f fg h i j jk l    
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Lampiran 5. Analisa Data Kadar Total Gula Tepung Gadung 
 

Perlakuan Ulangan jumlah rata-rata 
A B 1 2 3     

  24 11.28 11.83 11.40 34.51 11.50 
0 48 13.34 13.58 13.09 40.01 13.34 

  72 14.40 15.05 14.62 44.06 14.69 
  24 12.19 12.05 12.34 36.58 12.19 

5 48 13.99 14.42 14.22 42.63 14.21 
  72 15.08 15.17 15.13 45.38 15.13 
  24 12.09 12.66 12.05 36.80 12.27 

10 48 15.05 15.22 14.68 44.95 14.98 
  72 15.94 16.34 16.04 48.32 16.11 
  24 12.74 12.35 12.63 37.72 12.57 

15 48 15.28 15.55 15.12 45.96 15.32 
  72 17.05 16.86 17.09 51.00 17.00 
Jumlah 168.43 171.08 168.41 507.93   

 
Tabel dua arah 

Faktor B1 B2 B3 Jumlah Rerata 
A1 34.51 40.01 44.06 118.58 13.18 
A2 36.58 42.63 45.38 124.60 13.84 
A3 36.80 44.95 48.32 130.07 14.45 
A4 37.72 45.96 51.00 134.68 14.96 
Total  145.61 173.55 188.76 507.93   
Rerata 16.18 19.28 20.97     
FK 7166.431     

 
Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 

SK db JK KT Fhitung   Ftabel(5%)] 
Kelompok 2 0.392 0.196 4.632 * 3.443 
Perlakuan 11 98.302 8.937 211.233 * 2.259 
A 3 16.112 5.371 126.948 * 3.049 
B 2 79.838 39.919 943.569 * 3.443 
AB 6 2.352 0.392 9.264 * 2.549 
Galat 22 0.931 0.042       
Total 35 99.625         
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DMRT 
  11.50 12.19 12.27 12.57 13.34 14.21 14.69 14.98 15.13 15.32 16.11 17.00 S JND JNT 

11.50 0 * * * * * * * * * * * 2.902 0.345 
12.19  0 tn * * * * * * * * * 3.052 0.362 
12.27   0 tn * * * * * * * * 3.132 0.372 
12.83    0 * * * * * * * * 3.210 0.381 
13.34     0 * * * * * * * 3.260 0.387 
14.21      0 * * * * * * 3.300 0.392 
14.69       0 tn * * * * 3.328 0.395 
14.98        0 tn tn * * 3.356 0.399 
15.13         0 tn * * 3.376 0.401 
15.32          0 * * 3.395 0.403 
16.11           0 * 3.414 0.405 
17.00            0 0.1187527 3.421 0.406 

Perlakuan A1B1 A2B1 A3B1 A4B1 A1B2 A2B2 A1B3 A3B2 A2B3 A4B2 A3B3 A4B3    
Notasi a b b bc c d e ef fg g h i    
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Lampiran 6. Analisa Data Kadar Serat Kasar Tepung Gadung 
 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-rata 
A B 1 2 3     

  24 4.61 4.58 4.62 13.80 4.60 
0 48 4.53 4.56 4.48 13.57 4.52 

  72 4.42 4.39 4.49 13.30 4.43 
  24 4.43 4.52 4.37 13.32 4.44 

5 48 4.08 4.05 4.01 12.14 4.05 
  72 3.60 3.45 3.69 10.74 3.58 
  24 4.50 4.48 4.56 13.55 4.52 

10 48 4.15 4.19 4.10 12.44 4.15 
  72 3.64 3.59 3.53 10.76 3.59 
  24 4.58 4.55 4.59 13.73 4.58 

15 48 4.11 4.20 4.18 12.49 4.16 
  72 3.59 3.58 3.63 10.80 3.60 
Jumlah 50.26 50.14 50.24 150.64   

 
Tabel dua arah 

Faktor B1 B2 B3 Jumlah Rerata 
A1 13.80 13.57 13.30 40.67 4.52 
A2 13.32 12.14 10.74 36.20 4.02 
A3 13.55 12.44 10.76 36.75 4.08 
A4 13.73 12.49 10.80 37.01 4.11 
Total  54.4 50.65 45.59 150.64   
Rerata 6.04 5.63 5.07     
FK 630.333     

 
Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 

SK db JK KT Fhitung   Ftabel(5%) 
Kelompok 2 0.001 0.000 0.118 tn 3.443 
Perlakuan 11 5.296 0.481 148.851 * 2.259 
A 3 1.383 0.461 142.499 * 3.049 
B 2 3.254 1.627 503.044 * 3.443 
AB 6 0.659 0.110 33.962 * 2.549 
Galat 22 0.071 0.003       
Total 35 5.367         
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DMRT 
  3.58 3.59 3.60 4.05 4.15 4.16 4.43 4.44 4.52 4.52 4.58 4.60 S JND JNT 

3.58 0 tn tn * * * * * * * * * 2.902 0.095 
3.59  0 tn * * * * * * * * * 3.052 0.100 
3.60   0 * * * * * * * * * 3.132 0.103 
4.05    0 tn * * * * * * * 3.210 0.105 
4.15     0 tn * * * * * * 3.260 0.107 
4.16      0 * * * * * * 3.300 0.108 
4.43       0 tn tn tn * * 3.328 0.109 
4.44        0 tn tn * * 3.356 0.110 
4.52         0 tn tn tn 3.376 0.111 
4.52          0 tn tn 3.395 0.111 
4.58           0 tn 3.414 0.112 
4.60            0 0.032834 3.421 0.112 

Perlakuan A2B3 A3B3 A4B3 A2B2 A3B2 A4B2 A1B3 A2B1 A3B1 A1B2 A4B1 A1B1    
Notasi a a a b b bc d de e e ef f    
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Lampiran 7. Analisa Data Kadar Sianida Umbi Gadung Setelah Fermentasi 
 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-rata 
A B 1 2 3     

  24 420.42 422.21 424.15 1,266.78 422.26 
0 48 405.00 403.23 407.52 1,215.75 405.25 

  72 389.58 398.23 401.56 1,189.37 396.46 
  24 374.16 420.35 418.00 1,212.51 404.17 

5 48 358.74 395.46 396.00 1,150.20 383.40 
  72 343.32 160.22 164.00 667.54 222.51 
  24 327.90 416.45 412.00 1,156.35 385.45 

10 48 312.48 392.29 387.00 1,091.77 363.92 
  72 297.06 162.21 153.33 612.60 204.20 
  24 281.64 415.00 416.00 1,112.64 370.88 

15 48 266.22 384.00 385.00 1,035.22 345.07 
  72 147.12 145.00 146.00 438.12 146.04 
Jumlah   3,924 4,115 4,111 12,149   

 
Tabel dua arah 

Faktor B1 B2 B3 Jumlah Rerata 
A1 1266.78 1215.75 1189.37 3671.9 407.989 
A2 1212.51 1150.2 667.54 3030.25 336.694 
A3 1156.35 1091.77 612.6 2860.72 317.858 
A4 1112.64 1035.22 438.12 2585.98 287.331 
Total  4748.28 4492.94 2907.63 12148.85   
Rerata 527.587 499.216 323.07     
FK 4099848.8     

Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 

SK db JK KT Fhitung   Ftabel(5%)
] 

Kelompok 2 1984.462 992.231 0.333 tn 3.443 
Perlakuan 11 280855.876 25532.352 8.578 * 2.259 
A 3 70848.563 23616.188 7.934 * 3.049 
B 2 165733.298 82866.649 27.840 * 3.443 
AB 6 44274.014 7379.002 2.479 tn 2.549 
Galat 22 65483.879 2976.540                                            
Total 35 348324.217         

Uji BNT Faktor A        
Perlakuan   287.33 317.86 336.69 407.99 KTG BNT 0,05 BNT 0,01 

A4 287.33 0 tn * * 
2976.54

0 46.192 62.782 
A3 317.86  0 * *       
A2 336.69   0 *       
A1 407.99    0    

 Notasi a a b c    
 Perlakuan A4 A3 A2 A1    

Uji BNT Faktor B       

Perlakuan   242.30 374.41 395.69 KTG 
BNT 
0,05 BNT 0,01 

B3 242.30 0 * * 
2976.54

0 53.341 72.495 
B2 374.41  0 *       
B1 395.69   0       

 Notasi a b c    
 Perlakuan B3 B2 B1    
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Lampiran 8. Analisa Data Kadar Sianida Tepung Gadung  
 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-rata 
A B 1 2 3     

  24 63.06 63.33 63.62 190.01 63.34 
0 48 60.75 60.48 61.13 182.36 60.79 

  72 58.44 59.73 60.23 178.41 59.47 
  24 56.12 63.05 62.70 181.88 60.63 

5 48 53.81 59.32 59.40 172.53 57.51 
  72 51.50 24.03 24.60 100.13 33.38 
  24 49.19 62.47 61.80 173.45 57.82 

10 48 46.87 58.84 58.05 163.77 54.59 
  72 44.56 24.33 23.00 91.89 30.63 
  24 42.25 62.25 62.40 166.90 55.63 

15 48 39.93 57.60 57.75 155.28 51.76 
  72 21.56 21.75 21.90 65.21 21.74 

Jumlah 588.03 617.20 616.58 1,821.81   
 

Tabel dua arah 
Faktor B1 B2 B3 Jumlah Rerata 
A1 190.01 182.36 178.41 550.78 61.2 
A2 181.88 172.53 100.13 454.54 50.5 
A3 173.45 163.77 91.89 429.11 47.68 
A4 166.9 155.28 65.21 387.39 43.04 
Total  712.24 673.94 435.63 1821.81   
Rerata 79.14 74.88 48.4     
FK 92194.56     

 
Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 

SK db JK KT Fhitung   Ftabel(5%)] 
Kelompok 2 46.284 23.142 0.346 tn 3.443 
Perlakuan 11 6348.613 577.147 8.627 * 2.259 
A 3 1601.738 533.913 7.981 * 3.049 
B 2 3743.553 1871.777 27.979 * 3.443 
AB 6 1003.321 167.220 2.500 tn 2.549 
Galat 22 1471.764 66.898       
Total 35 7866.660         

 
Uji BNT Faktor A      

Perlakuan   43.04 47.68 50.50 61.20 KTG BNT 0,05 
A4 43.04 0 tn * * 66.898 6.925 
A3 47.68  0 * *     
A2 50.50   0 *     
A1 61.20    0   

 Notasi a a b c   
 Perlakuan A4 A3 A2 A1   

Uji BNT Faktor B     

Perlakuan 36.30 56.16 59.35 KTG 
BNT 
0,05 

B3 36.30 0 * * 66.898 7.997 
B2 56.16   0 *     
B1 59.35    0     

 Notasi a b c   
 Perlakuan B3 B2 B1   
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Lampiran 9. Pemilihan Perlakuan terbaik 
 

Perlakuan 

Kadar 
sianida 
(ppm) 

Kadar 
air (%) 

Kadar 
Pati 
(%) 

Kadar 
Serat 
(%) 

Total 
Gula 
(%) 

Gula 
reduksi 

(%) Terbaik 
0% - 24 jam 63.34 7.591 59.92 4.60 11.50 5.25   

0% - 48 jam 60.79 7.069 55.68 4.52 13.34 6.23   

0% - 72 jam 59.47 5.804 52.58 4.43 14.69 6.88   

5% - 24 jam 60.63 7.401 66.14 4.44 12.19 6.27   

5% - 48 jam 57.51 6.314 54.53 4.15 14.21 6.73   

5% - 72 jam 33.38 4.500 49.46 3.58 15.13 7.44   

10% - 24 jam 57.82 7.271 63.89 4.52 12.27 7.25   

10% - 48 jam 54.59 6.102 52.39 4.05 14.98 8.49   

10% - 72 jam 30.63 4.074 47.42 3.59 16.11 9.00   

15% - 24 jam 55.63 7.066 63.03 4.58 12.57 7.15   

15% - 48 jam 51.76 5.407 50.42 4.16 15.32 8.98   

15% - 72 jam 21.74 4.009 46.66 3.60 17.00 9.52 *** 

 
 
 
.Parameter pemilihan : 

1. Perlakuan dengan kadar sianida terendah dan berada di bawah batas aman 

konsumsi yaitu < 50 ppm. 
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Lampiran 10. Foto fraksi Tepung Gadung 

                         

      

                Perbesaran 100x                                         Perbesaran 400x 

Keterangan :  

 Foto diambil dengan sebelumnya diberikan pewarnaan dengan larutan iodium 

yang akan bereaksi dengan pati dari tepung dan membentuk warna biru  

keunguan. 
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