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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Modifikasi umbi-umbian yang diolah menjadi tepung singkong 

terfermentasi atau dikenal dengan MOCAF (Modified Cassava Flour). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan kenaikan kadar protein dan 

penurunan kadar serat serta HCN pada mocaf. Dapat disimpulkan bahwa 

Lactobacillus plantarum yang harganya murah dan non patogen mampu 

meningkatkan kadar protein dan meurunkan kadar serat serta HCN (Kurniati, 

2012) 

Berdasarkan kandungan gizi serta sifat fisik dari umbi talas kimpul, 

didapatkan kandungan pati pada umbi talas kimpul sebesar 70,73%. Berdasarkan 

kandungan pati tersebut umbi talas kimpul dapat diolah menjadi tepung yang 

mempunyai kualitas baik sehingga dapat dipakai sebagai substitusi terigu dan 

beras. Rasio amilosa dalam umbi talas kimpul adalah 21,21%, derajat putih dari 

umbi talas kimpul 74,55% sehingga dapat menghasilkan tepung dengan derajat 

putih yang tinggi. Bentuk granula yang oval serta ukuran granula yang sangat 

kecil yaitu 10-60 µm membuat umbi talas kimpul dapat dicerna dengan mudah. 

Kandungan lemak pada umbi talas sebesar 1,25% meskipun rendah namun 

kandungan lemak dapat melengkapi gizi dari umbi talas kimpul (Ridal, 2003). 

Pemanfaatan talas sebagai tepung akan meningkatkan nilai ekonomis dan 

daya simpan produk talas. Kadar pati merupakan kriteria mutu terpenting tepung 

baik sebagai bahan pangan maupun non pangan, kadar pati talas yang dihasilkan 
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dari tepung talas adalah 75% dan kadar pati yang dihasilkan dari umbi talas adalah 

80%. Kadar pati yang dihasilkan dari tepung talas nilainya lebih rendah dari kadar 

pati yang berasal dari umbi talas. Hal ini disebabkan karena pati yang berasal dari 

umbi diperoleh dengan cara ekstraksi langsung dari umbi talas sehingga, akan 

diperoleh pati yang lebih murni. Berdasarkan standar mutu pati industri, kadar pati 

minimal adalah 75% sementara hasil penelitian yang didapat berkisar 75-80%. 

Bila dibandingkan dengan pati pasaran, hasil bawah standar mutu pati yaitu 65%. 

Rendahnya kadar pati modifikasi talas disebabkan karena adanya pemanasan 

dalam proses yang menyebabkan penurunan kandungan kadar pati yang ada 

dalam pati modifikasi tersebut, selain itu penurunan kadar pati modifikasi 

disebabkan karena adanya degradasi yang terjadi selama proses hidrolisis dengan 

asam (Rahmawati, 2012). 

 Indrasti (2004) melakukan kajian lanjutan mengenai tepung dari umbi talas 

belitung atau juga disebut talas kimpul dilakukan uji penggunaan tepung talas 

tersebut dalam pembuatan coockies dengan tingkat kandungan 0% (sebagai 

kontrol), 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Untuk mengetahui daya terima 

coockies yang dihasilkan dengan metode hedonik dan analisis kimia untuk 

mengetahui kontribusi tepung talas belitung terhadap nilai gizi dan energi 

coockies. Berdasarkan hasil variasi kandungan tepung talas, pada kandungan 40% 

tepung talas belitung tidak berbeda nyata dengan coockies kontrol, yang berarti 

masih dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Kadar air coockies berkisar 

antara 2,07%-3,25% dan tidak berbeda nyata satu sama lain pada keenam tingkat 

kandungan tepung talas belitung. Penambahan tepung talas belitung dalam 



6 
 

 
 

coockies berpengaruh sangat nyata terhadap kandungan abu. Kadar abu coockies 

antara 2,73%-3,39%. Kadar protein coockies semakin menurun seiring dengan 

naiknya kandungan tepung talas belitung, yaitu antara 7,42%-4,68%. Kadar lemak 

coockies berfluktuasi dari 23,42%-24,99%. Kadar karbohidrat dalam coockie 

antara 65,51%-67,69%.  

Penelitian yang dilakukan Pangaribuan (2013) tentang substitusi tepung 

talas belitung yang ditambahkan daun kelor pada pembuatan biskuit menunjukkan 

bahwa umbi talas kimpul tanpa perlakuan fermentasi menghasilkan serat yang 

tinggi serta penambahan daun kelor yang bertujuan meningkatkan serat pada 

adonan. Selanjutnya penelitian tersebut menyatakan kenaikan kadar abu, 

karbohidrat, serat dan tekstur biskuit tetapi menurunkan kadar air serta lemak. 

Biskuit daun kelor dengan substitusi 70% tepung talas kimpul memiliki kualitas 

paling baik ditinjau dari sifat kimia dan organoleptiknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


