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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Singkong (Manihot utilissima) 

Makanan yang mengandung karbohidrat pada dasarnya 

dapat diolah menjadi tape, akan tetapi sampai sekarang bahan 

makanan yang sering diolah menjadi tape adalah singkong dan 

ketan (hitam dan putih). Singkong merupakan pohon tahunan 

tropika dan subtropika dari family Euphorbiaceae. Singkong 

dikenal sangat luas sebagai makanan pokok penghasil 

karbohidrat  dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai sayuran 

(Hasanah dkk., 2012). Adapun singkong dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut (Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan 

dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2005): 

Kerajaan  :  Plantae  

Divisio  :  Spermatophyta   

Kelas  :  Dicotyledoneae  

Ordo  :  Euphorbiales  

Familia  :  Euphorbiaceae  

Genus  :  Manihot  

Spesies  :  M. utilissima 

Nama binomial  :  Manihot utilissima  

Singkong mempunyai komposisi kandungan nutrisi (per 

100 gram) dapat dilihat pada Tabel 1 (Hasanah dkk., 2012). 
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Tabel 1. Komposisi kandungan nutrisi singkong (per 100 

gram) 

Kandungan Kimia Jumlah 

Kalori 146,00 kal 

Protein 1,20 g 

Air 62,50 g 

Phospor 40,00 mg 

Karbohidrat 38,00 g 

Lemak 0,30 g 

Hidrat arang 34,7 g 

Kalsium 33,00 mg 

Zat besi 0,7 mg 

Vitamin B1 0,06 mg 

Sumber: Hasanah dkk. (2013) 

 

2.2 Tape Singkong (Manihot utilissima) 

Proses fermentasi tape singkong harus dilakukan secara 

optimal. Singkong sebagai bahan dasar harus dipilih dengan 

baik, selain itu proses pembuatan tape singkong juga harus 

dilakukan dengan baik dan benar. Ragi yang digunakan dalam 

proses pembuatanpun harus bermutu tinggi, karena ragi 

merupakan bahan utama dalam proses pembuatan tape 

singkong. Kesterilan ragi dan bahan dasar dalam pembuatan 

tape singkong merupakan hal yang sangat penting (Hasanah 

dkk., 2012). Proses fermentasi anaerob pada tape akan 

memberikan rasa yang lebih manis dibandingkan dengan tape 

hasil fermentasi aerob. Hal ini dikarenakan mikroba-mikroba 

yang terkandung di dalam ragi tidak dapat melakukan 

aktivitasnya dengan sempurna (Tarigan, 1988). Menurut 

Desrosier (1988), fermentasi merupakan suatu proses 

perombakan bahan-bahan yang mengandung karbohidrat 

menjadi monosakarida, alkohol, asam asetat, karbondioksida, 
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air, dan senyawa lainnya. Proses fermentasi, pati yang 

terkandung dalam bahan makanan diubah terlebih dahulu 

menjadi sukrosa (maltosa), kemudian dirombak menjadi 

monosakarida (glukosa dan fruktosa), yang kemudian diubah 

menjadi alkohol, asam asetat, karbondioksida, air, dan 

senyawa lainnya. 

 

2.3 Kualitas Tape Singkong 

Kualitas tape singkong yang dihasilkan sangat 

dipengaruhi oleh bahan dan starter (ragi) yang digunakan. 

Ragi tape mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae, 

mikroba inilah yang nantinya akan mengubah senyawa-

senyawa kompleks dalam bahan (singkong) menjadi senyawa 

yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh dan 

meningkatkan kandungan gizi dari bahan tersebut. Proses 

pembuatan ragi tape, kesterilan harus dijaga agar ragi tidak 

terkontaminasi oleh mikroba lain yang dapat menghambat 

proses fermentasi yang dapat menyebabkan racun atau toksin 

pada tape (Yanti, Pratiwi, Putri, Febri, Ning, Biru, Lasroha, 

Subhan, Dwi, Dewi, 2015). Fermentasi pada tape singkong 

meningkatkan kandungan energi dan protein, menurunkan 

kandungan sianida dan kandungan serat kasar, serta 

meningkatkan daya cerna bahan makanan yang berkualitas 

rendah. Mikroba yang digunakan dalam proses fermentasi 

dapat menghasilkan enzim yang akan mendegradasi senyawa-

senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dan mensintesis 

protein yang merupakan proses pengkayaan protein bahan 

(Darmawan, 2006).  

Fermentasi tape singkong dengan lama waktu 48 jam 

memiliki warna yang cukup baik daripada waktu fermentasi 
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24 jam (Yanti dkk., 2015). Fermentasi yang semakin lama, 

maka kadar alkohol, total asam, organoleptik warna, rasa, 

aroma tekstur semakin meningkat, sedangkan kadar gula 

reduksi, total solueble solid, dan pH semakin menurun. 

Penurunan nilai pH diduga disebabkan karena peningkatan 

jumlah asam hasil degradasi dari gula-gula sederhana. Rasa 

yang ada pada tape disebabkan karena adanya aktivitas dari 

mikroorganisme yang terkandung dalam ragi. Proses 

fermentasi juga turut menciptakan rasa tape yang berupa yang 

khas. Fermentasi menimbulkan perubahan tekstur, citarasa, 

aroma, nilai cerna dan nilai gizi. Proses fermentasi tape, gula 

diubah menjadi alkohol, asam-asam organik, gliserol, dan gas 

CO2. Esterifikasi antara asam dan alkohol menghasilkan ester 

yang membentuk citarasa khas tape (Asnawi dkk., 2013). 

Fermentasi dengan lama waktu 48 jam, proses fermentasi yang 

dilakukan oleh mikroba sudah berlangsung secara maksimal, 

sehingga rasa tape yang dihasilkan lebih manis. Semakin lama 

proses fermentasi berlangsung, maka jumlah karbohidrat yang 

dirombak menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti 

glukosa semakin banyak. Proses fermentasi yang 

menggunakan waktu yang lebih lama akan menyebabkan rasa 

tape akan semakin manis pula. Hal ini juga didukung oleh 

Santosa dan Prakoso (2010) yang menyatakan bahwa prinsip 

dasar dari fermentasi pangan berpati adalah degradasi 

komponen pati menjadi dekstrin dan gula, selanjutnya diubah 

menjadi alkohol atau asam sehingga menghasilkan makanan 

fermentasi yang memiliki rasa manis, alkoholik dan sedikit 

asam atau manis sedikit asam. Semakin lama proses 

fermentasi, maka pH tape ubi kayu akan semakin menurun. 

Kriteria uji tape singkong dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kriteria uji tape singkong 

Kriteria 

Uji 

Hari 

1 2 3 

Suhu (
o
C) Suhu (

o
C) Suhu (

o
C) 

27-

30 

32-

35 

Secara 

alami 

27-

30 

32-

35 

Secara 

alami 

27-

30 

32-

35 

Secara 

alami 

Kadar 

air (%) 
23 42 30 42 49 38 45 59 42 

Kuat 

tekan 

(Pa) 

119 49 142 21 20 22 19 18 20 

Total 

gula 

(%) 

18 27 17 26 38 18 28 30 25 

Total 

asam 

(%) 

0,41 0,49 0,20 0,55 0,55 0,28 0,80 0,96 0,41 

pH 5,75 5,69 5,56 5,69 5,59 5,19 5,93 5,84 5,73 

Sumber: Asnawi dkk. (2013) 

Menurut Desrosier (1988), fermentasi merupakan suatu 

proses perombakan bahan-bahan yang mengandung 

karbohidrat menjadi monosakarida, alkohol, asam asetat, 

karbondioksida, air, dan senyawa lainnya. Pati yang 

terkandung dalam bahan makanan selama proses fermentasi 

akan diubah terlebih dahulu menjadi sukrosa (maltosa), 

kemudian dirombak menjadi monosakarida (glukosa dan 

fruktosa), yang kemudian diubah menjadi alkohol, asam 

asetat, karbondioksida, air, dan senyawa lainnya. Pati 

merupakan polimer glukosa yang terdiri dari amilosa dan 

amilopektin (Poedjiadi dan Supriyanti, 2007). Kadar pati yang 

terkandung di dalam ubi kayu setelah diolah menjadi tape akan 

mengalami penurunan, sedangkan kadar gula reduksi 

meningkat. Hal ini dikarenakan pada pengolahan tape terjadi 
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proses fermentasi. Proses fermentasi diawali dengan hidrolisis 

pati oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kapang, khamir, 

atau bakteri yang bersifat amilolitik (Finallika dan 

Widjanarko, 2015). 

 

2.4 Yoghurt 

Yoghurt merupakan bahan makanan yang berasal dari 

susu sapi yang mempunyai rasa asam sebagai hasil dari proses 

fermentasi oleh bakteri-bakteri tertentu. Proses fermentasi susu 

menjadi yoghurt dilakukan oleh bakteri asam laktat yaitu 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus 

(Saleh, 2004). Rasa asam yang terdapat pada yoghurt 

merupakan hasil dari proses fermentasi dari bakteri asam 

laktat (BAL) yang mengubah gula susu (laktosa dan 

disakarida) menjadi asam laktat (Setianto dkk., 2014). Bakteri 

Streptococcus thermophillus lebih cepat berkembangbiak dan 

menghasilkan baik asam maupun CO2. Proses keasaman susu 

juga dapat disebabkan oleh berbagai senyawa yang memiliki 

sifat asam seperti senyawa-senyawa yang kompleks, asam 

sitrat, asam-asam amino dan karbondioksida yang larut dalam 

susu (Umar, Razali dan Novita, 2014). Pertumbuhan 

Lactobacillus bulgaricus dirangsang oleh asam dan CO2 yang 

dihasilkan oleh bakteri Streptococcus thermophillus tersebut. 

Aktivitas proteolitik dari bakteri Lactobacillus bulgaricus 

menghasilkan peptida penstimulasi dan asam amino untuk 

dapat dipakai oleh bakteri Streptococcus thermophillus. 

Mikroorganisme inilah yang sepenuhnya bertanggungjawab 

atas pembentukan rasa dan tekstur yoghurt (Goff, 2003). 

Penambahan variasi bakteri yoghurt dengan probiotik 

merupakan inovasi pada yoghurt yang sedang berkembang 
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saat ini. Probiotik merupakan bakteri hidup yang dimasukkan 

ke dalam tubuh secara oral dan dapat bertahan hidup sampai 

usus manusia. Adanya peranan probiotik dapat menjaga 

keseimbangan mikroflora usus. Penambahan bakteri probiotik 

seperti Lactobacillus acidophillus pada yoghurt dapat 

meningkatkan efek kesehatan dan diduga dapat meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh, mencegah kanker usus, 

gastroenteritis, diare, dan menyeimbangkan mikroflora usus 

dengan menghambat pertumbuhan bakteri patogen di dalam 

usus (Jannah, Legowo, Pramono, Al-Baarri, dan Abduh, 

2014).  

 

2.5 Kualitas Yoghurt Drink 

Yoghurt mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi 

daripada susu segar sebagai bahan dasar dari pembuatan 

yoghurt. Meningkatnya nilai gizi dikarenakan meningkatnya 

total padatan sehingga kandungan zat-zat gizi lainnya juga 

meningkat, selain itu yoghurt mempunyai kesegaran, aroma, 

tekstur, dan rasa yang khas yaitu asam dan manis. Proses 

fermentasi yang berlangsung akan membentuk asam-asam 

organik yang menimbulkan citarasa khas pada yoghurt 

(Yusmarini dan Efendi, 2004). Yoghurt yang berkualitas baik 

adalah yoghurt yang menghasilkan kadar laktosa yang lebih 

rendah dibandingkan dengan bahan dasar pembuatannya. 

Rata-rata kadar laktosa yang dihasilkan pada perlakuan kontrol 

dalam pembuatan yoghurt adalah 1,95% dibawah standar 

kadar laktosa yoghurt pada umumnya yaiu 4,6%. Yoghurt 

lebih mudah diserap oleh dinding usus manusia, sehingga 

dapat dikonsumsi oleh golongan orang yang tidak tahan 

terhadap laktosa, hal ini dikarenakan kandungan laktosa susu 
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telah turun akibat fermentasi menjadi asam laktat dan 

meningkatkan nilai gizi susu itu sendiri yang disebabkan 

mikroorganisme yang aktif dalam proses fermentasi. Laktosa 

yang tidak dapat dicerna oleh usus merupakan makanan yang 

baik bagi bakteri yang terdapat dalam usus sehingga bakteri 

dapat berkembang dengan baik. Bakteri dalam usus saat 

memanfaatkan laktosa tidak dihabiskan seluruhnya, tetapi 

terdapat sisa-sisa berupa asam-asam organik (Hafsah dan 

Astriana, 2012). Laktosa merupakan sumber energi  bagi BAL 

sehingga sangat penting untuk mengetahui kadar laktosa 

dalam proses fermentasi yang menunjang kemampuan hidup 

BAL tersebut. 

Produk olahan susu yang salah satunya adalah yoghurt 

banyak dikembangkan dengan beberapa varian dengan kadar 

pH 3,5-4,5, dengan protein minimal 3,5%, bahan kering tanpa 

lemak 8,2%, dan lemak maksimal 3,8% (Malaka, 2007). 

Hafsah dan Astriana, (2012) yang menyatakan bahwa 

kandungan yoghurt kaya akan protein (6,30%), lemak 

(6,73%), dan vitamin A (80 SI). Yoghurt yang berasal dari 

susu sapi mengandung asam laktat, asam sitrat, asam piruvat, 

asam format, asam urat, asam butirat, dan asam orotat. 

Peningkatan nilai pH yoghurt akibat terjadinya penurunan 

jumlah total asam. Kensentrasi asam yang terkandung didalam 

produk fermentasi mempengaruhi nilai pH konsentrasi ion 

hidrogen asam laktat akan diikuti dengan meningkatnya 

konsentrasi ion hidrogen sehingga nilai pH menurun, atau 

sebaliknya. Syarat mutu yoghurt menurut Badan Standardisasi 

Nasional Indonesia (2009) dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Syarat Mutu Yoghurt 

No. Kriteria Uji Satuan 

Yoghurt tanpa perlakuan panas setelah 

fermentasi 

Yoghurt 
Yoghurt 

rendah lemak 

Yoghurt tanpa 

lemak 

1 Keadaan 

1.1 Kenampakan 

 

1.2 Bau 

1.3 Rasa 

1.4 Konsistensi 

 

- 

 

- 

- 

- 

  

Cair kental-

padat 

Normal/khas 

Asam/khas 

Homogen 

 

2 Kadar lemak 

(b/b) 

% Min. 3,0 0,6-2,9 Maks. 0,5 

3 Total padatan 

susubukan lemak 

(b/b) 

% Min. 8,2   

4 Protein (Nx6,38) 

(b/b) 

% Min. 2,7   

5 Kadar abu % Maks. 1,0   

6 Keasaman 

(dihitung sebagai 

asam laktat) (b/b) 

% 0,5-2,0   

7 Cemaran/logam 

7.1 Timbal (Pb) 

7.2 Tembaga (Cu) 

7.3 Timah (Sn) 

7.4 Raksa (Hg) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 0,3 

Maks. 20 

Maks. 40 

Maks. 0,03 

  

8 Arsen (As) mg/kg Maks. 0,1   

9 Cemaran mikroba 

9.1 Bakteri 

coliform 

 

  

9.2 Salmonella 

9.3 Listeria 

monocyctogenes 

 

APM/g 

atau 

koloni/g 

- 

- 

 

Maks. 10 

 

 

Negatif/25 g 

Negatif/25 g 

  

10 Jumlah bakteri 

starter 

Koloni/g Min. 107   

Sumber: SNI 01-2981-2009 
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2.5.1 Nilai pH 

Akibat kemampuan mencerna gula, BAL akan 

menyebabkan turunnya kadar laktosa, turunnya pH, sehingga 

meningkatkan keasaman sebagai akibat diproduksinya asam 

laktat. Asam laktat merupakan hasil metabolisme gula yang 

menyebabkan penurunan pH yoghurt. Jumlah bakteri asam 

laktat yang menggunakan laktosa meningkat, semakin banyak 

sumber gula yang di metabolisme maka semakin banyak pula 

asam-asam organik yang dihasilkan sehingga secara otomatis 

pH juga akan semakin rendah (Jannah, Legowo, Pramono, Al-

Baarri dan Abduh, 2014). Penurunan nilai pH diduga dapat 

menyebabkan timbulnya rasa asam yang dapat berpegaruh 

terhadap penerimaan konsumen (Kumalasari dkk., 2013). 

Penelitian yang dilakukan Allgeyer, Miller and Lee (2010) 

bahwa pembuatan yoghurt drink dilakukan pada suhu 

fermentasi 42
o
C selama 5-6 jam hingga didapat pH sebesar 

4,3-4,4. Nilai pH akan berpengaruh terhadap kerusakan 

yoghurt. Yoghurt dengan nilai pH 3,9-4,2 dalam penyimpanan 

dingin, jika terkontaminasi akan cepat mengalami kerusakan 

karena pertumbuhan kapang dan khamir (Askar dan Sugiarto, 

2005). Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk 

yoghurt yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional 

tahun 2009 dengan nomor SNI 01-2981-2009, yoghurt dengan 

kualitas yang baik memiliki nilai pH 4-4,5, sebab pada pH ini 

akan terbentuk titik isoelektris protein sehingga terjadi 

penggumpalan dan terbentuk yoghurt yang dikehendaki. 

 

2.5.2  Kadar Keasaman 

Semakin banyak bakteri memproduksi asam laktat, 

maka semakin tinggi asam yang terbentuk (Septiani, 
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Kusrahayu dan Legowo, 2013). Yoghurt yang baik 

mengandung asam 0,85-0,95% total asam. Suasana asam pada 

yoghurt disebabkan karena adanya metabolisme laktosa oleh 

bakteri asam laktat sehingga timbul rasa asam dan 

pengendapan kasein (Septiani dkk., 2013). Susilorini dan 

Sawitri (2007), menyatakan bahwa keasaman susu disebabkan 

bakteri yang dapat mengubah laktosa susu menjadi asam 

laktat. Proses perubahan laktosa menjadi asam laktat 

menjadikan perubahan pada senyawa kalsium fosfat yaitu 

terputusnya ikatan antara kalsium dan fosfor. Peningkatan 

kadar asam laktat disebabkan adanya aktivitas BAL yang 

memecah laktosa dan gula-gula lain menjadi asam laktat. 

Kadar asam menurun seiring dengan menurunnya aktivitas 

bakteri asam laktat yang ditandai dengan semakin 

berkurangnya jumlah BAL yang masih hidup. Nilai keasaman 

berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) (2009) yaitu 

0,5-2,0%. 

 

2.5.3 Gula Reduksi 

Gula reduksi adalah gula yang mempunyai kemampuan 

untuk mereduksi. Karena adanya gugus aldehid (-CHO) atau 

keton bebas (CO). Gula reduksi merupakan golongan gula 

(karbohidrat) yang dapat mereduksi senyawa-senyawa 

penerima elektron (Lehninger, 2000). Senyawa-senyawa yang 

mengoksidasi atau bersifat reduktor adalah logam-logam 

oksidator seperti Cu
++

. Gula yang termasuk ke dalam gula 

reduksi adalah glukosa, manosa, fruktosa, laktosa, maltosa, 

dan lain-lain, sedangkan gula yang termasuk kedalam gula non 

reduksi adalah sukrosa (Poedjiadi dan Supriyanti, 2007). Sifat 

pereduksi dari molekul gula ditentukan oleh ada tidaknya 
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gugus hidroksil (OH) bebas yang reaktif. Ada tidaknya sifat 

pereduksi dari suatu molekul gula ditentukan oleh ada 

tidaknya gugus hidroksil (-OH) bebas yang reaktif 

(Kumalasari, Nurwantoro dan Mulyani, 2012). Umumnya gula 

pereduksi yang dihasilkan berhubungan erat dengan aktivitas 

enzim, yaitu semakin tinggi aktivitas enzim maka semakin 

tinggi pula gula pereduksi yang dihasilkan (Lehninger, 2000). 

Perubahan kadar gula reduksi yang baik selama penyimpanan 

disebabkan oleh terjadinya pemecahan karbohidrat. Oleh 

sebab itu, semakin lama penyimpanan, maka kadar gula 

reduksi juga akan menurun (Lestari, Darwis, Syamsu, 

Richana, dan Damardjati, 2010). 

 

2.5.4 Rasa 

Asam yang terkandung dalam yoghurt merupakan produk 

utama merupakan ciri khas rasa yoghurt. Rasa asam yang khas 

pada yoghurt disebabkan terbentuknya asam laktat sebagai 

hasil fermentasi karbohidrat susu (laktosa) oleh bakteri biakan, 

yang berfungsi sebagai pengawet karena dapat mencegah 

pertumbuhan beberapa species bakteri yang kurang toleran 

terhadap asam. Bakteri memanfaatkan laktosa sebagai sumber 

energi dan sumber karbon selama masa pertumbuhan (Askar 

dan Sugiarto, 2005). Penurunan nilai pH dapat menyebabkan 

timbulnya rasa asam yang dapat berpengaruh terhadap 

penerimaan konsumen (Kumalasari dkk., 2013). Suasana asam 

pada yoghurt disebabkan karena adanya metabolisme laktosa 

oleh bakteri asam laktat sehingga timbul rasa asam dan 

pengendapan kasein (Septiani dkk., 2013). 


