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ABSTRACT 

Dioscorea esculenta , is one of the  Yam  species which contains relative high amount 

of carbohydrate  83,53% (w/w db). The carbohydrate through the fermentation process 

can be converted intoshort chain polysaccharide.     The fermentation time was 0, 6, 12 

h.   
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ABSTRAK 

 

Gembili (Dioscorea esculenta) merupakan salah satu jenis umbi yang memiliki 

kandungan karbohidrat tinggi dan potensial dimanfaatkan sebagai bahan pangan. 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa umbi gembili dapat dibuat menjadi 

tepung, tetapi upaya memperbaiki sifat fisik, kimia, dan fungsional tepung umbi gembili 

perlu terus dilakukan agar diperoleh sifat tepung yang diinginkan. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan adalah dengan memodifikasi sifat tepung umbi gembili.   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  memodifikasi sifat fisik, kimia, dan 

fungsional tepung umbi gembili dengan cara fermentasi  

 

 

 

PENDAHULUAN 
   

Terjadinya penurunan daya beli 

terhadap produk pangan telah 

mendorong masyarakat berupaya 

memanfaatkan berbagai jenis pangan 

yang tersedia di sekelilingnya untuk 

dikonsumsi, terutama dari jenis pangan 

yang tergolong ke dalam kelompok 

pangan pokok (staple food).  

Sebenarnya diIndonesia, umbi-umbian 

telah lama digunakan sebagai salah satu 

jenis pangan alternatif sumber 

karbohidrat. Di antara jenis umbi yang 

secara tradisional dikonsumsi adalah 

umbi gembili (Dioscorea esculenta). 

Meskipun telah biasa dikonsumsi, 

sampai saat ini gembili masih dianggap 

sebagai tanaman inferior dan masih 

terbatas pemanfaatannya, padahal umbi 

gembili memiliki kandungan 

karbohidrat yang cukup tinggi.   

 Gembili memiliki potensi besar 

sebagai pangan sumber energi alternatif, 

karena memiliki kandungan karbohidrat 

yang tinggi, tetapi rendah lemak.  

Beberapa komponen bioaktif yang 

terdapat pada umbi gembili juga 

bermanfaat bagi kesehatan. Di beberapa 

negara gembili telah digunakan sebagai 

bahan untuk meningkatkan daya tahan 

tubuh dan mencegah berbagai macam 

penyakit.  

Di dalam bidang pangan, umbi 

gembili banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan baku dalam pembuatan tepung 

umbi gembili dan tepung pati umbi 

gembili. Tepung umbi dan tepung pati 



   

umbi gembili dapat dijadikan sebagai 

bahan baku pembuatan berbagai produk 

pangan, seperti roti, aneka kue, atau 

produk sereal instan. Hasil penelitian 

Richana dan Sunarti (2005) 

menunjukkan bahwa tepung gembili 

dapat dijadikan sebagai tepung 

komposit bersama tepung lain, 

meskipun beberapa sifat fisikokimianya 

masih perlu diperbaiki. Salah satu 

kelemahan dari tepung umbi gembili 

adalah warna tepung yang agak gelap 

karena terjadinya reaksi pencoklatan 

selama proses pengolahan. Hal ini 

terlihat ketika umbi dipotong, tidak 

lama kemudian terjadi proses 

pencoklatan pada permukaan umbi.  

 Perbaikan kualitas tepung umbi 

gembili penting untuk dilakukan agar 

penggunaannya sebagai bahan baku 

dalam pengolahan pangan menjadi lebih 

luas. Di antara cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan memodifikasi 

sifat tepung umbi gembili dengan cara 

fermentasi.  elalui modifikasi ini 

diharapkan dapat diperoleh tepung umbi 

gembili dengan karakteristik yang 

diinginkan dan dapat diaplikasikan 

dalam pengembangan berbagai produk 

berbasis karbohidrat tinggi.   

Fermentasi adalah peruraian 

senyawa organik menjadi senyawa 

sederhana dengan bantuan 

mikroorganisme   (Perry, 1999). 

Amilum merupakan karbohidrat yang 

tersusun oleh unit-unit glukosa yang 

dihubungkan oleh ikatan 1,4-α -

glikosida. Ikatan tersebut hanya dapat 

dipecah oleh enzim (Hart, 1987). 

Molekul amilum yang merupakan 

polimer dari ikatan 1,4-α –glikosida 

akan dipecah oleh enzim α –amilase 

pada ikatan α -1,4 menghasilkan 

glukosa, maltose, dan dekstrin 

(Richana, 2000). 

Umbi gembili memiliki pati 

dengan sifat kurang begitu baik, karena 

kemampuan menyerap air kecil, mudah 

mengalami sineresis, membutuhkan  

waktu pemasakan yang lama, gel yang 

terbentuk keras dan kurang stabil, 

sehingga perlu adanya modifikasi pati. 

Modifikasi pati umbi gembili secara 

esterifikasi dengan asam asetat 

(CH3COOH) telah dilakukan Astutik 

(2005) yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh berbagai 

konsentrasi CH3COOH dan lama reaksi 

antara pati dengan CH3COOH terhadap 

sifat fisik, kimia, dan fungsional pati 

umbi gembili termodifikasi.  

Hasil penelitian  Astutik (2005) 

menunjukkan bahwa modifikasi pati 

umbi gembili secara esterifikasi dengan 

CH3COOH dapat mempengaruhi sifat 

fisik, kimia dan fungsional pati umbi 

gembili termodifikasi. Gembili 

mempunyai prospek untuk produk 

tepung umbi maupun tepung pati.  

Penggunaan pati alami (native) 

seringkali menimbulkan berbagai 

permasalahan yang berhubungan 

dengan sifat retrogradasi, sineresis, 

kestabilan rendah, dan ketahanan pasta 

yang rendah terhadap pH dan perubahan 

suhu. Karena itu, para ahli 

mengembangkan teknik modifikasi pati 

secara fisik, kimia, dan enzimatik atau 

kombinasi dari cara-cara tersebut 

(Fortuna, Juszczak, dan Palansinski, 

2001). Menurut Richardson dan Gorton 

(2003), alasan utama pati dimodifikasi 

adalah untuk memodifikasi karakteristik 

pemasakan, meningkatkan stabilitas 

selama proses dan pembekuan, 

menurunkan retrogradasi, dan 

mengembangkan sifat pembentukan 

film.  

 

 

Tujuan 

 Secara umum penelitian ini bertujuan 

untuk memodifikasi sifat fisik, kimia, 

dan fungsional tepung umbi gembili 

dengan cara fermentasi.   

Bahan utama pada penelitian ini 

adalah umbi gembili yang diperoleh 

dari petani gembili di  Cilacap, Jawa 



   

Tengah.  Bahan pendukung yang 

diperlukan adalah air bersih untuk 

pembuatan tepung umbi gembili,  untuk 

modifikasi    fermentasi ragi tempe 

komersil,  ragi R. oligosporus, ragi R. 

oryzae, ragi roti komersil, ragi tape 

komersil,   Untuk menumbuhkan kultur 

diperlukan media Potato Dextrose Agar 

(PDA).  

Bahan pendukung yang 

diperlukan antara lain adalah berbagai 

pelarut untuk analisis karakteristisk 

fisik, kimia, dan fungsional tepung, 

seperti larutan buffer 4 dan 7, NaOH, 

HCl, asam sulfat, heksan, dan lain-lain.   

 
 
Gambar  1. Prosedur Pembuatan Tepung Umbi 

Gembili Termodifikasi Fermentasi 

Perlakuan yang Diberikan 
 Perlakuan yang diberikan pada 

tahap modifikasi secara fermentasi 

adalah umbi gembili kering diinokulasi 

sebanyak 2% dengan : 

A. Ragi Tempe (komersil)/TPE 

B. Ragi R. oligosporus/OG 

C. Ragi R. oryzae/ ORY 

D. Ragi R.oligosporus : R.oryzae 

(1:1)/ OGOZ 

E. Ragi roti (komersil)/ FMP 

F. Ragi Tape (komersil)/RG 

 

 

 

Pemeraman Irisan Umbi   

  Umbi gembili dalam bentuk 

irisan   dipanaskan dengan cara 

pengukusan. Setelah dingin dimasukkan 

ke dalam wadah plastik   secara aseptis,  

selanjutnya diinokulasi dengan 

menggunakan kapang Aspergillus 

oryzae   selama 0, 6, 12, dan 18 jam. 

Pengamatan terhadap perubahan 

karakteristik  tepung dilakukan dengan 

pengambilan sampel secara berkala.    

Karakterisasi Tepung Umbi Gembili  

Produk (tepung) termodifikasi yang 

diperoleh dari kedua metode ini 

dipelajari sifat fisik, kimia, fungsional, 

organoleptiknya. Pengamatan juga 

dilakukan terhadap tepung yang belum 

dimodifikasi, sehingga sifat-sifat kedua 

jenis tepung tersebut dapat 

dibandingkan.  Analisis Sifat Fisik 

berupa derajat putih (whiteness meter ), 

densitas kamba (perbandingan  berat 

contoh dengan volume contoh), nilai pH 

(pH meter). Analisis sifat Kimia berupa 

kadar air (metode oven),  kadar abu 

(AOAC,  1989), kadar lemak (soxhlet), 

kadar protein (mikrokjeldahl), 

karbohidrat (by difference), kadar pati 

(luffschool), kadar amilosa 

(spektrofotometer). Analisis sifat 

fungsional berupa suhu gelatinisasi dan 

viskositas (Brabender Amilograph),   

daya serap , daya serap minyak, 

kelarutan dalam air dan analisis sifat 

organoleptik menggunakan uji 

deskriptif.  

Hasil dan Pembahasan 

1. Pembuatan Tepung Umbi Gembili 

Umbi gembili yang digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan tepung 

adalah umbi yang telah tua dan siap 

Umbi Gembili 

Pembuatan Irisan Kering 

Karakterisasi Sifat Tepung 

Modifikasi Sifat  Tepung 

Karakterisasi Tepung Termodifikasi 

Tepung Umbi Gembili 

Termodifikasi 



   

dikonsumsi.  Umbi yang telah tua ini 

baik untuk dijadikan tepung karena 

memiliki kandungan pati yang tinggi.  

Di samping itu, umbi yang telah tua 

lebih sedikit mengandung lendir 

dibandingkan dengan umbi yang masih 

muda, sehingga lebih mudah dalam 

penanganan pada waktu dibuat menjadi 

tepung.  

 Untuk menghindari kontak 

dengan udara, umbi gembili yang telah 

dikupas harus selalu terendam dalam 

air.  Perendaman juga berguna untuk 

menghilangkan kotoran dari umbi 

gembili sebagai kontaminan.  Umbi 

gembili yang telah dikupas selanjutnya 

diiris dengan menggunakan pisau tahan 

karat.  Selama proses pengirisan, kontak 

umbi gembili dengan udara diusahakan 

seminimal mungkin.  Untuk itu, irisan 

ditampung dalam wadah yang berisi 

larutan Na-metabisulfit (Na2S2O5) 0.1, 

0.2, dan 0.3%. 

Proses sulfitasi ditujukan untuk 

mencegah terjadinya reaksi pencoklatan 

pada waktu umbi gembili dikeringkan.  

Pada penelitian ini digunakan larutan 

Na-metabisulfit dengan konsentrasi 0.1, 

0.2, dan 0.3% sebagai bahan dalam 

proses sulfitasi.  Irisan umbi gembili 

direndam dalam larutan tersebut selama 

6 jam. 

Perendaman umbi di dalam air 

menyebabkan lendir terekstrak karena 

terjadi peningkatan tekanan air terhadap 

dinding sel umbi (Payne et al 1941).  

Larutan Na2S2O5 menyebabkan lendir 

yang menempel pada permukaan umbi 

terpisah.  Hal ini ditunjukkan oleh air 

rendaman menjadi kental dan keruh 

karena lendir terpisah ke dalam larutan 

pengekstrak. Karena adanya pemisahan 

lendir tersebut, umbi gembili menjadi 

putih cerah, tidak berlendir, licin, dan 

mempunyai  tekstur lunak. 

Perlakuan sulfitasi memberikan 

warna terang pada irisan umbi gembili. 

Larutan Na-metabilsulfit dapat 

mencegah reaksi antara gula pereduksi 

dengan asam amino.  Gugus gula 

pereduksi tidak mempunyai kesempatan 

untuk bereaksi dengan asam amino.  

Natrium metabisulfit akan membentuk 

reaksi dengan gula pereduksi 

membentuk asam hidrosulfonat, 

sehingga reaksi pencoklatan dapat 

dicegah.   

Dalam proses pengeringan 

digunakan oven dengan suhu sekitar 

60oC. Penggunaan suhu yang lebih 

tinggi dari 60oC dapat menyebabkan 

gelatinisasi pati (Ciptadi dan Nasoetion 

1978).   Pada waktu pengeringan, 

berbagai senyawa yang dapat 

menimbulkan bau khas seperti alkohol, 

aldehid, dan keton akan hilang karena 

bersifat volatil.  Hal ini akan 

menguntungkan sehingga tepung umbi 

gembili mempunyai aroma yang dapat 

diterima konsumen. 

Irisan umbi gembili yang telah 

kering kemudian dihancurkan guna 

mendapatkan tepung umbi gembili yang 

diinginkan.  Untuk memperoleh tepung 

halus, hancuran tersebut disaring 

dengan menggunakan ayakan 80 mesh.  

Tepung umbi gembili dapat dilihat pada 

Gambar 1  . 

 

 Rendemen dan Penilaian Inderawi 

Tepung Umbi Gembili 

Rendemen. Penghitungan 

rendemen didasarkan pada 

perbandingan antara berat tepung yang 

diperoleh pada kadar air tertentu dengan 

berat basah bahan baku yang digunakan.  

Dari hasil penimbangan, rendemen 

tepung gembili diperoleh sebesar 

14.6%. 

Metode penghancuran umbi 

gembili dapat mempengaruhi rendemen.  

Rendahnya rendemen disebabkan oleh 

tingginya kadar air umbi gembili yang 

digunakan sebagai bahan baku, 

sehingga total padatan yang dapat 

diubah menjadi tepung semakin sedikit.  

Menurut Onwueme (1978), kadar air 



   

umbi gembili segar adalah sekitar 70-

80%. 

Penilaian Inderawi.  Penilaian 

inderawi pada tepung umbi gembili 

meliputi warna, aroma, dan kehalusan.  

Karakteristik inderawi tepung dinilai 

oleh peneliti dan beberapa orang 

peneliti yang bekerja di laboratorium. 

Warna. Tepung umbi gembili 

berwarna putih, sebagaimana warna 

putih umbi gembili. Warna tepung umbi 

gembili sangat dipengaruhi oleh kadar 

senyawa polifenol yang dikandungnya.  

Panelis memberikan penilaian biasa 

terhadap warna tepung.  Hal ini 

memperlihatkan bahwa panelis dapat 

menerima tepung umbi gembili dari 

segi warna tanpa terpengaruh oleh 

warna bahan asalnya. 

Dengan dapat diterimanya 

tepung umbi gembili dari segi warna, 

akan memudahkan pengembangannya 

sebagai bahan pangan sumber 

karbohidrat.  Menurut Sukarni, 

Sulaeman, dan Kustiyah (1990), warna 

dalam bahan pangan mempunyai 

peranan yang sangat penting.  

Umumnya konsumen lebih dahulu akan 

tertarik pada warna bahan sebelum 

mempertimbangkan parameter lain, 

seperti rasa dan nilai gizi.  Secara 

visual, faktor warna tampil lebih dahulu 

dan kadang-kadang sangat menentukan 

(Winarno 1998).  Bila warna bahan 

pangan menyimpang dari normal atau 

tidak sesuai selera, maka bahan tersebut 

tidak dipilih, meskipun nilai gizi dan 

faktor lainnya normal (Anwar 1986). 

Aroma.  Setelah warna, 

komponen cita rasa lain yang turut 

mempengaruhi penerimaan konsumen 

adalah aroma.  Aroma tepung umbi 

gembili dinilai biasa oleh panelis.  

Dengan membuang lendir dari umbi 

gembili, aroma tepung yang dihasilkan 

menjadi lebih netral, artinya hampir 

tidak ada lagi aroma khas umbi gembili 

pada tepung.   

Aroma banyak menunjukkan 

kelezatan suatu makanan (Winarno 

1998). Suatu produk pangan dapat 

memiliki aroma menurut aroma bahan 

asalnya, apalagi jika tidak digunakan 

flavor tertentu.  Oleh karena tepung 

umbi gembili tidak mempunyai aroma 

khas umbi gembili, diduga dalam 

pengembangannya, aroma bukanlah 

suatu kendala. 

Kehalusan. Rata-rata penilaian 

panelis terhadap kehalusan tepung umbi 

gembili adalah suka.  Terlihat bahwa 

untuk kehalusannya, hampir tidak ada 

masalah untuk mengembangkan tepung 

umbi gembili menjadi salah satu bahan 

pangan berbentuk tepung. Kehalusan 

merupakan salah satu faktor yang turut 

mempengaruhi penerimaan konsumen 

terhadap suatu jenis tepung. 

Tepung dengan tingkat 

kehalusan tinggi menguntungkan dari 

segi pengangkutan, penyimpanan, atau 

penanganan.  Pada tepung yang lebih 

halus, ruang kosong antar partikel lebih 

kecil sehingga menghemat tempat atau 

kemasan.  Kehalusan tepung juga 

menentukan tekstur bahan pangan yang 

dibuat.  Produk yang dibuat dari tepung 

kasar akan mempunyai tekstur yang 

kasar pula.  Dalam hal ini, tepung umbi 

gembili dapat digunakan secara 

fleksibel sebagai bahan pangan karena 

mempunyai kehalusan yang disukai 

konsumen.  

 

3. Karakteristik Fisik Tepung Umbi 

Gembili 

 Karakteristitk fisik tepung umbi 

gembili yang dipelajari meliputi derajat 

putih, densitas kamba, serta pH.  

Karakteristik fisik tepung umbi gembili 

alami disajikan pada Tabel 1.   
Tabel 1.  Karakteristik Fisik Tepung Umbi 

Gembili  

Karakteristik 
Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Derajat putih (%) 

Densitas kamba 
(g/ml)  

68.9 

0.78 
5.92 

64.3 

0.64 
6.26 

62.8 

0.68 
6.41 

64.5 

0.69 
6.33 

64.5 

0.73 
6.33 

63.9 

0.66 
6.34 

64.9 

0.73 
7.41 

60.3 

0.82 
6.17 



   

Keterangan:  

P1 : tepung dengan perlakuan direndam 

dalam 0.3% Na2S2O5 dan dikeringkan 

dalam oven 

P2 : tepung dengan perlakuan direndam 

dalam 0.3% Na2S2O5 dan dikeringkan 

dalam matahari 

P3 : tepung dengan perlakuan direndam 

dalam 0.2% Na2S2O5 dan dikeringkan 

dalam oven 

P4 : tepung dengan perlakuan direndam 

dalam 0.2% Na2S2O5 dan dikeringkan 

dalam matahari 

P5 : tepung dengan perlakuan direndam 

dalam 0.1% Na2S2O5 dan dikeringkan 

dalam oven 

P6 : tepung dengan perlakuan direndam 

dalam 0.1% Na2S2O5 dan dikeringkan 

dalam matahari 

P7 : tepung dengan perlakuan direndam 

dalam 2% CaCO3 dan dikeringkan 

dalam oven 

P8 : tepung dengan perlakuan direndam 

dalam 5% NaCl dan dikeringkan dalam 

oven 

 

 Derajat Putih.  Derajat putih 

tepung ditentukan dengan melihat 

perbedaan warna/kecerahan tepung 

dengan standar. Tepung akan 

memantulkan cahaya yang mengenai 

permukaannya. Dengan  

membandingkannya dengan cahaya 

yang dipantulkan sandar (BaSO4), 

derajat putih tepung dapat diukur. 

 Penentuan derajat putih tepung 

dapat menggambarkan sejauh mana 

pembuangan lendir (yang mengandung 

senyawa polifenol) telah dilakukan.  

Semakin tinggi derajat putih tepung, 

diduga karena semakin banyaknya 

senyawa polifenol yang dapat 

dikeluarkan dari umbi gembili. 

 Tepung umbi gembili yang 

dikeringkan dengan oven cenderung 

mempunyai derajat putih yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan yang 

dikeringkan dengan matahari.  

Perlakuan perendaman dalam larutan 

natrium metabisulfit (Na2S2O5) ternyata 

dapat meningkatkan derajat putih 

tepung.  Terdapat kecenderungan bahwa 

semakin tinggi derajat putih tepung 

umbi gembili.  

Derajat putih tepung umbi 

gembili dipengaruhi pula oleh adanya 

perendaman yang cukup lama, sehingga 

reaksi pencoklatan dapat dicegah.  

Dibandingkan dengan perendaman 

dalam air kapur dan garam, tepung 

umbi gembili yang dihasilkan dengan 

merendamnya dalam natrium 

metabisulfit memiliki derajat putih yang 

lebih tinggi. Namun, derajat putih 

tepung umbi gembili yang diperoleh 

masih lebih rendah dibandingkan 

dengan derajat putih tepung beras, yaitu 

86.1% (Munarso 1998). Hal ini 

disebabkan oleh adanya perbedaan 

bahan dan perlakuan yang diterima oleh 

kedua bahan tersebut. 

 Densitas Kamba. Densitas 

kamba tepung umbi gembili yang 

direndam dalam larutan natrium 

metabisulfit berkisar antara 0.64 hingga 

0.78 g/ml.  Nilai densitas kamba tepung 

yang direndam dalam larutan natrium 

metabisulfit 0.3% dan dikeringkan 

dengan oven adalah yang paling tinggi, 

sedangkan tepung yang direndam dalam 

direndam dalam natrium bisulfit 0.3% 

dan dikeringkan dengan matahari adalah 

yang paling rendah.  

Setiap partikel dalam tepung 

umbi gembili mempunyai ruang gerak 

yang lebih kecil daripada tepung beras. 

Adanya ruang gerak yang lebih kecil 

membuat partikel tersebut tidak dapat 

mengembang dengan cepat karena 

energi kinetik partikelnya lebih tinggi 

daripada molekul air. 

 Densitas kamba sangat 

tergantung pada kadar air.  Semakin 

tinggi kadar air, ikatan antar partikel 

semakin erat sehingga ruang kosong 

antar partikel semakin besar.  Dengan 

rendahnya kadar air tepung umbi 

gembili, densitas kambanya menjadi 

lebih tinggi. 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi densitas kamba tepung 



   

menurut French (1984) antara lain asal 

tepung, perlakuan pendahuluan, dan 

metode pengukuran.  Heldman dan 

Singh (1987) menambahkan faktor lain 

yaitu karakteristik ukuran partikel atau 

granula, setiap faktor yang 

mempengaruhi karakteristik tersebut, 

ruang kosong (void) dan porositas.  

Karakteristik ukuran granula ini 

menurut Soesarsono (1988) di 

antaranya pipih, bulat, beraturan atau 

tidak, kecil, besar, homogen atau 

heterogennya granula bahan tersebut 

(Said 1991). 

 Nilai pH.  Tepung umbi gembili 

yang direndam dalam larutan natrium 

metabisulfit mempunyai pH antara 5.92 

(P1) hingga 6.41 (P3).  Perendaman 

dalam larutan natrium metabisulfit 

bersifat basa memungkinkan pH tepung 

menjadi sedikit mendekati basa.  

 Dengan nilai pH yang 

mendekati 7 ini, tepung umbi gembili 

sangat cocok digunakan untuk 

pembuatan kue kering karena tidak 

terlalu asam.  Di samping itu, pada pH 

mendekati netral ini pembentukan gel 

tepung umbi gembili akan stabil.  

Menurut Winarno (1998), pH yang 

terlalu tinggi menyebabkan 

pembentukan gel semakin cepat tercapai 

tetapi cepat turun lagi.  Bila pH terlalu 

rendah, terbentuknya gel akan lambat 

dan bila pemanasan diteruskan 

viskositas akan turun lagi. 

 Nilai pH tepung yang 

memuaskan umumnya antara 5.5-6.5.  

Dengan nilai pH ini tepung umbi 

gembili memiliki potensi untuk 

dikembangkan lebih lanjut. 

 

  

 Berdasarkan hasil karakterisasi 

fisik, tepung yang dibuat dengan cara 

direndam dalam larutan natrium 

metabisulfit 0.3% dan dikeringkan 

dengan oven kabinet (cabinet dryer) 

selama 6 jam memiliki karakteristik 

fisik yang paling baik, terutama dalam 

hal tingginya derajat putih (68.9) dan 

densitas kamba (0.78).  Karena itu, 

tepung ini dianalisis karakteristik kimia 

dan fungsionalnya (sebagai kontrol) dan 

selanjutnya dimodifikasi dengan 

beberapa jenis perlakuan.  

  

Modifikasi pada tepung umbi 

gembili pada dasarnya merupakan 

modifikasi terhadap pati yang menjadi 

komponen paling banyak di dalam 

tepung.  Menurut Wurzburg (1989), 

selain keragaman sifat fungsional dari 

sumber pati, teknik modifikasi dapat 

digunakan untuk menanggulangi 

kelemahan-kelemahan dari pati dan 

menghasilkan pati dengan sifat-sifat 

yang lebih baik dan spesifik.  Pati 

demikian ini disebut sebagai “pati 

termodifikasi (modified starch)”.  

Dalam arti luas, setiap produk di mana 

sifat kimia dan atau sifat fisik pati biasa 

telah diubah disebut sebagai pati 

termodifikasi (Wurzburg, 1989). 

 

 

 Modifikasi Fermentasi 

 Modifikasi secara mikrobiologis 

dilakukan dengan teknik fermentasi 

menggunakan sejumlah mikroba 

sebagai bahan untuk memfermentasi 

tepung. Jenis mikroba yang 

memfermentasi tepung adalah 1) ragi 

tempe komersil (TPE), 2) ragi R. 

oligosporus (OG), 3) ragi R. oryzae 

(ORY), 4) ragi R.oligosporus : R.oryzae 

(1:1) (OGOZ), 5) ragi roti komersil 

(FMP), 6) ragi tape komersil (RGT), 

dan 7) ragi  Saccharomyces cerevisiae 

ATCC3299. Hasil analisis sifat fisik 

tepung umbi gembili termodifikasi 

fermentasi disajikan pada Tabel 16. 

 
Tabel 16. Karakteristik Fisik Tepung Umbi    

Gembili Termodifikasi Fermentasi 

Perlakuan 
Derajat Putih 

(%) 

Densitas 

Kamba (g/ml) 
pH 

TPE 6 jam 

TPE 12 jam 
TPE 18 jam 

 

66.9 

72.4 
67.2 

 

0.94 

0.90 
0.89 

 

6.79 

6.69 
6.81 

 



   

OG 6 jam 

OG 12 jam 
OG 18 jam  

 

ORY 6 jam 
ORY 12 jam 

ORY 18 jam 

 
OGOZ 6 jam 

OGOZ 12 jam 

OGOZ 18 jam 
 

FMP 6 jam 

FMP 12 jam 
FMP 18 jam 

 

RGT 6 jam 
RGT 12 jam 

RGT 18 jam 

 
SC 6 jam 

SC 12 jam 

SC 18 jam 

72.5 

72.6 
73.0 

 

44.4 
62.3 

40.9 

 
71.9 

59.5 

45.9 
 

73.2 

72.3 
68.2 

 

48.1 
59.8 

38.4 

 
41.6 

44.4 

49.7 

0.83 

0.87 
0.83 

 

0.88 
0.88 

0.86 

 
0.84 

0.98 

0.97 
 

0.84 

0.79 
0.90 

 

0.90 
0.81 

0.83 

 
0.80 

0.89 

0.89 

6.80 

6.67 
6.54 

 

na 
6.64 

na 

 
6.74 

na 

na 
 

6.64 

6.46 
6.48 

 

na 
6.64 

na 

 
na 

na 

na 

  

Derajat Putih. Tepung umbi 

gembili termodifikasi fermentasi 

memiliki derajat putih yang beragam 

dan berkisar antara 38.4 pada tepung 

yang difermentasi dengan ragi tape 

komersil selama 18jam hingga 73.2 

pada tepung yang difermentasi dengan 

ragi roti komersil selama 6 jam. Jika 

dibandingkan dengan derajat putih 

tepung umbi gembili alami, maka dapat 

ditemukan adanya beberapa tepung 

yang memiliki derajat putih lebih tinggi 

daripada tepung alami (68.9), 

sedangkan yang lainnya memiliki 

derajat putih lebih rendah.  

 Komposisi mikroba yang 

memfermentasi tepung umbi gembili 

berpengaruh secara nyata terhadap 

derajat putih tepung. Hal ini 

ditunjukkan oleh warna tepung yang 

cenderung berubah menjadi gelap 

karena ditumbuhi oleh kapang dengan 

karakteristik miselium berwarna gelap.  

Densitas Kamba. Nilai densitas 

kamba tepung umbi gembili 

terfermentasi berada pada kisaran antara 

0.79 hingga 0.94 g/ml. Nilai ini berada 

di atas nilai densitas kamba tepung 

umbi gembili alami, yaitu 0.78.  

Peningkatan densitas kamba 

pada tepung umbi gembili termodifikasi 

diduga disebabkan oleh terjadinya 

perubahan struktur pati pada tepung 

akibat proses fermentasi oleh berbagai 

jenis kapang yang digunakan. Struktur 

granula pati gembili akan semakin 

amorf dengan adanya fermentasi yang 

mengakibatkan air lebih mudah masuk 

ke dalam granula pati, sehingga 

meningkatkan kadar air pati.  Kadar air 

yang tinggi akan meningkatkan nilai 

densitas kamba tepung. 

Nilai pH. Semua tepung umbi 

gembili yang dimodifikasi secara 

fermentasi memiliki nilai pH antara 6-7.

 Jika dibandingkan nilai pH 

tepung beras berdasarkan Standar 

Nasional Indonesia (SNI), yaitu antara 

5-7, nilai pH tepung umbi gembili ini 

telah dapat dinyatakan memenuhi syarat 

tepung.  

Tepung umbi gembili 

termodifikasi fermentasi cocok 

digunakan untuk pembuatan kue kering 

yang menghendaki tepung tidak terlalu 

asam.  Pada 6-7 ini, pembentukan gel 

tepung umbi gembili termodifikasi 

fermentasi akan stabil.   

 

Karakteristik Kimia Tepung Umbi 

Gembili Termodifikasi Fermentasi 

 Kadar Air. Beberapa perlakuan 

modifikasi tepung umbi gembili secara 

fermentasi dapat menurunkan kadar air 

tepung, sedangkan yang lainnya dapat 

menaikkan kadar air tepung jika 

dibandingkan dengan tepung kontrol. 

Perlakuan yang menurunkan kadar air 

tepung adalah fermentasi dengan ragi 

tempe komersial (TPE) selama 6, 12, 

dan 18 jam, serta fermentasi dengan 

ragi R.oligosporus : R.oryzae (1:1).  

Kadar air tepung umbi gembili 

termodifikasi enzimatik berkisar antara 

7.66 hingga 9.30 g/100 g BB (Tabel 

16).  

Kadar Abu.  Hampir semua 

tepung yang dimodifikasi secara 

fermentasi memiliki kadar abu yang 

lebih rendah daripada dengan tepung 

kontrol, kecuali perlakuan fermentasi 



   

dengan ragi roti komersil (FMP) selama 

18 jam. Kadar abu tepung termodifikasi 

fermentasi berkisar antara 2.62-3.90 

g/100 g. 

Kadar Lemak.  Modifikasi 

tepung umbi gembili secara fermentasi 

dapat menurunkan kadar lemak tepung. 

Kadar lemak tepung umbi gembili 

termodifikasi berkisar antara 0.23 

hingga 0.0.33 g/100 g BK.   

Kadar Protein. Peningkatan 

kadar protein ditemukan pada tepung 

umbi gembili yang dimodifikasi secara 

fermentasi.  Dibandingkan dengan 

tepung kontrol yang memiliki kadar 

protein 4.03 g/100 g BK, kadar protein 

tepung termodifikasi fermentasi 

berkisar antara 5.85 hingga 6.55 g/100 

gBK.  Kadar protein tertinggi dimiliki 

oleh tepung yang dimodifikasi dengan 

ragi R. oligosporus (OG) selama 6 jam, 

sedangkan kadar protein terendah 

dimiliki oleh tepung yang difermentasi 

dengan ragi tempe komersil (TPE) 

selama 18 jam. 

Kadar Karbohidrat. Kadar 

karbohidrat tepung umbi gembili 

termodifikasi fermentasi berkisar antara 

80.64 hingga 83.41 g/100 g BK. Semua 

kadar karbohidrat tepung umbi gembili 

termodifikasi fermentasi lebih rendah 

daripada tepung kontrol yang memiliki 

karbohidrat sebesar 83.53 g/100 g BK, 

meskipun perbedaannya tidak begitu 

besar.  

Kadar Pati.  Fermentasi tepung 

umbi gembili dengan beberapa jenis 

mikroba dapat menurunkan kadar pati 

tepung jika dibandingkan dengan kadar 

pati tepung kontrol. Kadar pati tepung 

termodifikasi berkisar antara 66.24 

hingga 74.46% BK. Kadar pati tertinggi 

dimiliki oleh tepung yang difermentasi 

dengan ragi R. oligosporus (OG) selama 

6 jam, sedangkan kadar pati terendah 

dimiliki oleh tepung yang difermentasi 

dengan ragi tempe komersil (TPE) 

selama 18 jam. 

Kadar Amilosa. Kadar amilosa 

tepung umbi gembili termodifikasi 

ferementasi lebih rendah daripada 

tepung kontrol.  Kadar amilosa tepung 

umbi gembili termodifikasi fermentasi 

berkisar antara 11.21% pada perlakuan 

fermentasi dengan ragi R. oryzae 

(ORY) selama 12 jam hingga 18.83% 

BK pada tepung yang difermentasi 

dengan ragi R. oligosporus (OG) selama 

6 jam.  

Kandungan Energi. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa 

kandungan energi tepung umbi gembili 

termodifikasi fermentasi sebagian besar 

lebih tinggi dibandingkan dengan energi 

yang dikandung oleh tepung kontrol.  

Kandungan energi tepung kontrol 

adalah 354.44 Kal/100 g BK, sedangkan 

tepung termodifikasi fermentasi 

memiliki energi sebesar 350.63 hingga 

359.90 Kal/100 g BK. 

 

Karakteristik Fungsional Tepung 

Umbi Gembili Termodifikasi 

Fermentasi 

Daya Serap Air.  Fermentasi 

tepung umbi gembili dengan berbagai 

jenis mikroba secara umum dapat 

meningkatkan daya serap air tepung 

umbi gembili. Tepung kontrol memiliki 

daya serap air sebesar 4.40 ml/g, 

sedangkan tepung yang mendapat 

seluruh perlakuan TPE, OG, ORY, 

RGT, dan FMP memiliki daya serap air 

yang sama atau lebih tinggi daripada 

4.40 ml/g. Daya serap air tepung-tepung 

tersebut berkisar antara 4.39 hingga 

6.79 ml/g. Daya serap air tertinggi 

dimiliki oleh tepung yang difermentasi 

dengan ragi roti komersial (fermipan) 

(FMP) selama 18 jam. Hanya perlakuan 

OGOZ 6 jam yang memiliki daya serap 

air lebih rendah daripada tepung 

kontrol, yaitu 3.98 ml/g. 

Daya Serap Minyak. Daya 

serap minyak tepung umbi gembili 

termodifikasi berkisar antara 1.58 

hingga 5.19 ml/g. Daya serap minyak 



   

tepung termodifikasi lebih tinggi 

daripada daya serap minyak tepung 

kontrol. Tepung yang memiliki daya 

serap minyak paling tinggi adalah 

tepung yang difermentasi dengan ragi 

tape komersil (RGT) selama 12 jam, 

sedangkan tepung termodifikasi dengan 

daya serap minyak paling rendah adalah 

tepung yang difermentasi dengan ragi 

roti komersil (FMP) selama 6 jam. 

Suhu Gelatinisasi. Hasil 

penelitian memperlihatkan bahwa suhu 

awal gelatinisasi tepung umbi gembili 

yang dimodifikasi fermentasi cenderung 

sama atau lebih tinggi daripada tepung 

kontrol. Suhu awal gelatinisasi tepung 

termodifikasi fermentasi berkisar antara 

77.9 hingga 84.4oC.  

Suhu gelatinisasi sesungguhnya 

atau suhu pada saat granula pati dalam 

tepung umbi gembili termodifikasi 

fermentasi pecah berkisar antara 93.6 

hingga 94.2oC. Jika dibandingkan 

dengan tepung kontrol, suhu gelatinisasi 

ini relatif lebih tinggi. 

Viskositas. Modifikasi 

fermentasi enzimatik pada tepung umbi 

gembili tidak dapat meningkatkan nilai 

semua viskositas jika dibandingkan 

dengan viskositas tepung kontrol. Hal 

ini dapat dilihat pada Tabel 17 bahwa 

tepung kontrol memiliki nilai viskositas 

yang tinggi pada saat granula pati 

pecah, yaitu 1030.4 cP, sementara itu 

tepung termodifikasi fermentasi 

memiliki viskositas antara 25.6-1184 

cP. Hanya perlakuan fermentasi dengan 

ragi R. oligosporus (OG) selama 18 jam 

yang dapat meningkatkan viskositas 

tepung pada saat granula pati pecah, 

yaitu 1184 cP. 

Nilai viskositas pada 50oC  dan 

viskositas balik tepung umbi gembili 

termodifikasi fermentasi juga lebih 

rendah daripada tepung kontrol.  

Viskositas pada 50oC tepung kontrol 

adalah 1715.2 cP, sedangkan tepung 

termodifikasi memiliki viskositas antara 

51.6-1792 cP. Tepung dengan nilai 

viskositas pada 50oC yang paling tinggi 

adalah tepung yang diberi perlakuan 

fermentasi dengan ragi R. oligosporus 

(OG) selama 18 jam. Semua tepung 

termodifikasi fermentasi memiliki nilai 

viskositas balik yang lebih rendah 

daripada kontrol, yaitu berkisar antara 

25.6-608 cP. 

 

  



   

Tabel 17. Karakteristik Kimia Tepung Umbi Gembili Termodifikasi Fermentasi 
 

Karakteristik Kontrol 

Perlakuan 

TPE  
6 jam 

TPE 
12 jam 

TPE 
18 jam 

OG 
6 jam 

OG 
12 jam 

OG 
18 jam 

ORY 
12 jam 

OGOZ 
6 jam 

RGT 
12 jam 

FMP 
6 jam 

FMP 
12 jam 

FMP 
18 jam 

Air (g/100 g BB) 
Abu (g/100 g BK) 
Lemak (g/100 g BK) 
Protein (g/100 g BK) 
Karbohidrat (g/100 g BK) 
Pati (% BK) 
Amilosa (% BK) 
Energi (Kal/100 g BK) 

8.13 
3.84 
0.47 
4.03 

83.53 
96.88 
20.70 
354.44 

7.70 
2.73 
0.32 
6.04 

83.21 
70.85 
14.08 
359.88 

7.73 
2.71 
0.33 
6.16 

83.08 
68.88 
16.47 
359.87 

7.66 
2.76 
0.32 
5.85 

83.41 
66.24 
15.09 
359.90 

8.59 
2.77 
0.31 
6.55 

81.78 
74.46 
18.83 
356.1  

8.33 
2.62 
0.24 
6.05 

82.75 
71.50 
18.40 
357.39 

8.60 
2.69 
0.24 
6.14 

82.34 
71.43 
18.59 
356.06 

8.25 
2.76 
0.23 
6.36 

82.41 
70.47 
11.21 
357.11 

7.69 
2.83 
0.32 
6.48 

82.69 
68.94 
14.77 
359.54 

9.30 
3.34 
0.24 
6.48 

80.64 
69.47 
13.15 
350.63 

8.2 
3.53 
0.25 
6.48 

81.54 
72.04 
17.36 
354.32 

9.04 
3.43 
0.24 
6.48 

80.81 
70.43 
17.40 
351.29 

8.42 
3.90 
0.25 
6.47 

80.96 
69.67 
16.36 
351.95 

Keterangan: 
 BB : Berat Basah  
 BK : Berat Kering 

 
Tabel 18.  Karakteristik Fungsional Tepung Umbi Gembili Termodifikasi Fermentasi  

 

Karakteristik Kontrol 

Perlakuan 

TPE  
6  

jam 

TPE 
12 jam 

TPE 
18 
jam 

OG 
6  

jam 

OG 
12 
jam 

OG 
18 
jam 

ORY 
12 
jam 

OGOZ 
 

6 jam 

RGT 
12 jam 

FMP 
6  

jam 

FMP 
12 jam 

FMP 
18 jam 

Kelarutan dalam air (%) 
Daya serap air (ml/g) 
Daya serap minyak (ml/g) 
Suhu awal gelatinisasi (oC) 
Suhu granula pecah (oC) 
Viskositas saat granula pecah (cP) 
Viskositas pada 50oC (cP) 
Viskositas balik (cP) 

22.90 
4.40 
0.4 
78.7 
90.3 

1030.4 
1715.2 
684.8 

76.34 
6.31 
2.98 
84.4 
93.8 
44.8 
128 
83.2 

na 
5.11 
3.38 
80.2 
93.6 
89.6 

211.2 
121.6 

na 
5.13 
3.93 
83.6 
93.8 
89.6 

230.4 
140.8 

na 
5.59 
2.18 
78 

93.8 
300.8 
384 
83.2 

na 
4.39 
3.37 
78.5 
94.1 
480 
896 
416 

na 
4.71 
3.57 
78.3 
94.1 
1184 
1792 
608 

na 
6.55 
3.58 
82.4 
93.8 
25.6 
51.6 
25.6 

na 
3.96 
3.98 
79 
94 

70.4 
166.4 

96 

na 
6.55 
5.19 
83.9 
93.7 
25.6 
70.4 
44.8 

na 
6.38 
1.58 
78 

94.2 
185.6 
409.6 
224 

na 
6.35 
2.59 
77.9 
93.7 
224 

537.6 
313.6 

na 
6.79 
3.37 
81.1 
93.8 

243.2 
684.8 
441.6 

 


