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ABSTRACT 

The aimed of this study was to determine the effect of Lactobacillus plantarum concentration on the 
quality of gadung flour (Discorea hispida Dennst). The experimental design used was Completely Random 
Design (CRD) with one factor (Lactobacillus plantarum concentration) consisting of 6 treatments are: 0%, 5%, 
10%, 15%, 20%, and 25%. The observed parameters were pH, starch content, moisture content, yield, 
organoleptic quality of colour and aroma (hedonic and scoring test), and total lactic acid bacteria. The collected 
data were analayzed using analaysis of variance at 5% level with Co-stat software. If there were significant 
difference, then it was tested using Honestly Significant Difference (HSD) test. The results showed that 
Lactobacillus plantarum concentration had significant effect on pH value, starch content, yield, organoleptic 
aroma (hedonic and scoring test) and total lactic acid bacteria but gave no significant effect on water content 
and organoleptic color (hedonic and scoring test) of gadung flour. The best treatment was 20% of Lactobacillus 
plantarum concentration that were pH value 4.19, starch 14.49%, rendement 6.88%, total LAB log 6.9 CFU / g, 
white color with normal flour of aroma and favored by panelists. 

Keywords: Fermentation, Gadung, Lactobacillus plantarum, Quality  
 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Lactobacillus plantarum terhadap mutu 

tepung gadung (Discorea hispida Dennst). Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan satu faktor yang terdiri dari 6 perlakuan konsentrasi Lactobacillus plantarum yaitu: 0%, 5%, 10%, 15%, 

20% dan 25% yang dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 18 unit percobaan. Parameter 

yang diamati meliputi nilai pH, kadar pati, kadar air, rendemen, mutu organoleptik warna dan aroma (metode 
hedonik dan skoring), dan total bakteri asam laktat (BAL). Data hasil pengamatan diuji dengan analisis 

keragaman pada taraf nyata 5% menggunakan software Co-Stat. Apabila hasil pengamatan terdapat perbedaan 
yang nyata, maka diuji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi Lactobacillus plantarum memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai pH, 

kadar pati, rendemen, mutu organoleptik aroma (uji hedonik dan skoring) dan total bakteri asam laktat namun 
memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap kadar air dan mutu organoleptik warna (uji hedonik 

dan skoring) tepung gadung. Untuk mendapatkan tepung gadung yang terbaik maka diberikan konsentrasi 
Lactobacillus plantarum 20% menghasilkan nilai pH 4,19, kadar pati 14,49%, rendemen 6,88%, total BAL 6,9 

Log CFU/g, warna putih dengan aroma normal yang disukai oleh panelis. 
  

Kata Kunci: Fermentasi, Gadung,  Lactobacillus plantarum, Mutu
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PENDAHULUAN 

 

 Indonesia merupakan negara dengan 

keanekaragaman hayatinya yang tinggi, sehingga 

memiliki potensi yang sangat besar untuk 

melaksanakan program diversifikasi pangan. Di 

antaranya masih banyak tanaman yang dapat 

dijadikan sebagai sumber karbohidrat pengganti beras 

contohnya umbi-umbian. Salah satu jenis umbi-

umbian yang memiliki potensi tinggi sebagai 

pengganti beras maupun tepung terigu adalah umbi 

gadung (Discorea hispida dennst) (Setiarto dan 

Widhyastuti, 2016). 

Gadung tumbuh dan berkembang secara luas di 

seluruh daerah tropis, baik di hutan hujan tropis 

maupun dipadang rumput (savanna). Tanaman ini 

mula-mula ditemukan di India bagian barat. Dari sini 

penyebaran meluas ke asia tenggara seperti 

kepulauan Karibia, Afrika barat, Amerika selatan, 

kepulauan pasifik, Malaysia dan Indonesia (Pembayun, 

2007). Tanaman gadung  menyebar ke Indonesia dan 

negara Asia tenggara lainnya pada masa kerajaan 

majapahit melalui sistem perdagangan dengan sistem 

barter yang dimana para pedagang dari Gujarat India 

membawa hasil dari bumi mereka ke Indonesia 

kemudian ditukar dengan hasil kekayaan bumi 

Indonesia yang pada masa itu kekayaan Indonesia 

adalah rempah-rempah. Sejak itulah tanaman gadung 

mulai dikenal di Indonesia (Anonim, 2016). 

Tanaman gadung pada umumnya belum 

dibudidayakan secara teratur. Di Nusa Tenggara Barat 

khususnya Lombok, tanaman tersebut dapat tumbuh 

liar di hutan, tumbuh pada tanah datar hingga 

ketinggian 850 mdpl, tetapi dapat juga ditemukan 

pada ketinggian 1200 mdpl (Ndaru, 2011). Tanaman 

gadung dapat menghasilkan panen utama berupa 

umbi sebanyak 19.7 ton/ha. Melalui pengusahaan 

yang lebih intensif, kemungkinan besar tanaman ini 

dapat menghasilkan umbi yang lebih banyak lagi. 

Menurut Flach dan Rumawas (1996) menyatakan 

bahwa panen tanaman ini dapat mencapai 20 ton/ha.  

Umbi gadung merupakan salah satu ubi minor 

yang mengandung pati, yang umumnya dimanfaatkan 

menjadi olahan kripik gadung. Gadung mengandung 

air (74,0%), karbohidrat (24,0%), lemak (0,16%), 

protein (2,0%), dan serat kasar (0,93%)  (Pambayun, 

2008). Umbi gadung disamping mengadung 

karbohidrat juga unsur gizi lainnya seperti protein, 

lemak, kalsium dan mineral lainnya yang dapat 

melengkapi kecukupan gizi. Selain itu umbi gadung 

memiliki kelemahan yaitu mengandung racun sianida 

yang membahayakan kesehatan. Kandungan sianida 

(HCN) sangat tinggi terutama pada umbi yang sudah 

tua yaitu sekitar 469 ppm  (Winarno, 2004). Oleh 

sebab itu perlu ada upaya untuk mengurangi racun 

tersebut agar aman untuk dikonsumsi. Upaya 

penghilangan kandungan HCN pada umbi gadung 

biasanya dapat dilakukkan dengan merebus, 

mengupas, mengiris kecil-kecil, merendam dalam air, 

menjemur, dan dimasak. 

Menurut Ngasifudin dan Sukosrono (2006) 

untuk menghilangkan HCN dalam gadung pada 

penelitiannya menggunakan perlakuan perebusan 

yang selanjutnya dilakukan perendaman dengan 

Ca(OH)2 dengan konsentrasi 10%. Didapatkan hasil 

bahwa dengan lama perendaman 48 jam setelah 

perebusan sianida yang tertinggal dalam gadung 

0,487 mg/kg yang artinya aman untuk dikonsumsi. 

Sedangkan menurut Hardjo (2005) penghilangan 

kadar sianida dalam umbi gadung dapat dilakukan 

dengan merendam irisan umbi gadung pada air 

garam. Dalam penelitiannya perendaman 72 jam 

dalam larutan garam 5% dapat menghasilkan tepung 

gadung yang paling aman dikonsumsi. Setelah melalui 
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pengurangan kadar HCN dan sudah termasuk dalam 

kategori aman untuk dikonsumsi maka selanjutnya 

umbi gadung dapat diolah dan bisa dimanfaatkan 

sebagai bahan pangan alternatif.  

Gadung dapat menjadi sumber pangan 

alternatif  selain sumber pangan pokok seperti beras, 

jagung, singkong, dan gandum yaitu dengan 

pengolahan menjadi tepung gadung melalui proses 

pengeringan biasa. Kelemahan tepung gadung dari 

hasil pengeringan adalah warna tepung gadung yang 

berwarna kuning atau coklat. Selain itu juga 

kandungan karbohidratnya masih tinggi yaitu 86,9-

89,4 gram dari 100 gram (Rakhmawati, Amanto dan 

Praseptiangga, 2014), sehingga tidak bisa dikonsumsi 

oleh penderita penyakit diabetes, akan tetapi 

kandungan proteinnya sangat rendah (Kurniati, dkk, 

2012) dan aroma khas bahan bakunya masih kuat. 

Oleh karena itu perlu alternatif  lain dalam pengolahan 

tepung gadung yaitu melalui proses fermentasi untuk 

memodifikasi karakter tepung seperti dalam 

pembuatan MOCAF (Modified cassava flour). 

MOCAF adalah produk tepung dari ubi kayu 

atau singkong yang diproses menggunakan prinsip 

memodifikasi sel ubi kayu dengan cara fermentasi. Hal 

serupa dapat dilakukan pada umbi-umbian seperti 

umbi gadung, yaitu prinsip modifikasi sel gadung 

secara fermentasi dimana bakteri asam laktat (BAL) 

mendominasi selama proses fermentasi (Subagio, 

2008). 

Pembuatan tepung fermentasi  dapat dilakukan 

dengan fermentasi spontan dan fermentasi dengan 

menambahkan starter dari BAL murni. Fermentasi 

spontan adalah fermentasi suatu makanan yang 

dalam pembuatannya tidak ditambahkan mikroba 

dalam bentuk starter, tetapi mikroba yang berperan 

aktif dalam proses fermentasi berkembang biak secara 

alami karena lingkungan hidupnya sesuai dengan 

pertumbuhannya. Sedangkan fermentasi dengan 

starter adalah fermentasi yang terjadi dalam bahan 

pangan yang dalam pembuatannya ditambahkan 

mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi 

dimana mikroorganisme tumbuh dan berkembang biak 

secara aktif merubah bahan yang difermentasi 

menjadi produk yang diinginkan (Sopandi, Tatang dan 

Wardah, 2014). 

Proses pembuatan MOCAF umumnya 

menggunakan fermentasi secara spontan dengan 

waktu fermentasi antara 42 sampai 72 jam. Mikroba 

yang berperan dalam proses fermentasi spontan 

adalah termasuk  bakteri asam laktat seperti 

Acetobacter aceti, Acetobacter xylinum, Streptococcus 

termophilus dan Lactobacillus plantarum. Menurut 

Tandrianto, Mintoko dan Gunawan (2014) fermentasi 

MOCAF pada penelitiannya menggunakan starter 

Acetobacter xylinum dengan konsentrasi 10-25% 

dengan hasil semakin tinggi penambahan starter 

maka semakin tinggi kadar pati yang terbentuk. 

Sedangkan menurut Nusa, Suarti dan Alifah (2012) 

proses pembuatan MOCAF dapat menggunakan 

konsentrasi Acetobacter xylinum 10-25% dengan hasil 

penambahan starter memberi pengaruh yang berbeda 

sangat nyata terhadap rendemen, kadar pati, dan 

tekstur. Menurut Kurniati, dkk  (2012)  BAL yang 

dapat digunakan dalam proses pembuatan mocaf 

adalah jenis Lactobacillus plantarum dengan 

konsentrasi 5-15% pada pembuatan mocaf dengan 

hasil penambahan starter dengan konsentrasi tinggi 

menghasilkan hasil terbaik.  

Berdasarkan uraian diatas maka telah dilakukan 

penelitian tentang Pengaruh Konsentrasi Lactobacillus 

plantarum Terhadap Mutu Tepung Gadung (Discorea 

hispida Dennst). 

METODOLOGI 

Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan adalah umbi 

gadung dengan varietas lokal dengan umur panen 4 

bulan yang diperoleh dari Desa Lingsar Kabupaten 

Lombok Barat, suspensi Lactobacillus plantarum, air 
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mineral merek AQUA, garam merek PERAHU, 

aquades, media  MRSA, Media MRSB, alkohol 70%, 

methanol, larutan Iod 0,01 N, reagen Luff-Schrool, KI 

20%, larutan H2SO4 26,5%, larutan Na2S2O3 0,1 N dan 

indikator amilum 1 %. 

Alat-alat yang digunakan adalah baskom, 

stopwatch,  botol UC, laminar air flow (STREAMLINE), 

vortex, yelow tip, blue tip, mikropipet, pengaduk, 

timbangan analitik merk Kern, pH meter merk Schott, 

tabung  reaksi, rak tabung reaksi, erlenmeyer 100 mL, 

erlenmeyer 250 mL, erlenmeyer 300 mL, labu ukur 

100 mL, labu ukur 1.000 mL, aluminium foil, alat 

titrasi, pipet tetes, pemanas balik, kertas saring, 

hotplate merk IEC, hotplate stirrer merk Heidolph, 

stirrer, vortex merk Heidolph, magnetic stirer, 

sentrifugasi,  gelas beker 50 mL, gelas beker 100 mL, 

gelas beker 250 mL, gelas beker 500 mL, gelas beker 

1000 mL, gelas beker 200 mL, pipet volume 10 mL, 

pipet volume 25 mL, pipet ukur 10 mL, pipet ukur 5 

mL, plastik, kertas label dan tisu. 

Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimental yang dilaksanakan di 

laboratorium. 

Pelaksanaan penelitian : 

Preparasi Inokulum Bakteri Asam Laktat 

1. Peremajaan 

Isolat BAL diremajakan pada media MRSB 

yang mengandung pati (10%, b/v) sebagai sumber 

karbon. Proses peremajaan bertujuan untuk 

memperbanyak jumlah mikroorganisme yaitu pada 

kali ini menggunakan Lactobacillus plantarum.  

2. Penginkubasian 

Proses penginkubasian bertujuan agar isolat 

Lactobacillus plantarum mendapatkan kondisi yang 

sesuai untuk pertumbuhannya. Penginkubasian 

dilakukan pada suhu 37 0C selama 3 hari.  

 

 

 

3. Pemanenan 

Setelah selesai diinkubasi selama 3 hari, 

selanjutnya dilakukan pemanenan menggunakan 

jarum ose. 

4. Pensuspensian ke dalam akuades steril. 

5. Pengukuran dan perhitungan jumlah sel 

Pengukur dan perhitungan jumlah sel 

menggunakan metoda TPC pada media MRSA.  

6. Isolat siap digunakan. 

Perlakuan Sampel Umbi Gadung 

1. Sortasi 

 Umbi gadung disortasi dengan cara memilih 

gadung yang tidak cacat dan rusak sehingga umbi 

gadung yang digunakan adalah yang utuh dan bebas 

dari kerusakan fisik. 

2. Pencucian 

Umbi gadung yang telah melalui sortasi 

kemudian dibersihkan dan dicuci untuk mnghilangkan 

tanah yang masih tersisa dan untuk mempermudah 

proses pengolahan. 

3. Perendaman air hangat 

Perendaman dengan air hangat menggunakan 

suhu 60 0C bertujuan untuk  menghilangkan 

kandungan HCN yang terdapat pada bagian luar umbi 

yang disebabkan oleh pengupasan kulit umbi gadung. 

4. Penirisan  

Penirisan dilakukan selama 15 menit dengan 

tujuan untuk membuang  HCN yang larut dalam air 

sisa perendaman. 

5. Pengecilan ukuran 

Umbi gadung yang telah dibersihkan kemudian 

dikecilkan ukurannya kira kira 1-1,5 mm sehingga 

menjadi sawut. Pengecilan ukuran menjadi sawut ini 

juga bertujuan untuk menghilangkan kadar HCN pada 

gadung dan untuk mempermudah proses 

pengeringan. 

6. Perendaman dengan air garam 

Menurut Hardjo (2005) perendaman irisan 

gadung  dengan menggunakan air garam selama 72 
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jam dengan konsentrasi garam 5% dapat 

menghilangkan kadar HCN jauh dibawah maksimum 

sehingga aman untuk dikonsumsi yaitu 18,75 ppm. 

Menurut SII 2460-90 batas maksimum kadar HCN 

yang bisa untuk dikonsumsi adalah 50 ppm. 

7. Pencucian dan pembilasan  

Pencucian dan pembilasan dilakukan setelah 

sawut gadung mengalami proses perendaman dengan 

air garam selama kurang lebih 5 kali. Hal ini bertujuan 

untuk menghilangkan kadar HCN yang keluar akibat 

tekanan osmosi pada garam dan untuk mengurangi 

kadar garam pada sawut gadung sebelum diproses. 

8. Proses Fermentasi 

Setelah melalui penghilangan kadar HCN 

selanjutnya diilakukan proses fermentasi dengan cara 

fermentasi terendam pada suhu 370C dengan 

parameter diberikan isolat bakteri asam laktat dengan 

konsentrasi yang berbeda ( 0%, 5%, 10%, 15%, 20% 

dan 25%) dan lama perendaman 48 jam. Yang 

nantinya akan dibandingkan mana perlakuan yang 

terbaik. 

9. Pencucian  

Pencucian dilakukan setelah sawut gadung 

mengalami proses fermentasi selama dua hari dengan 

tujuan untuk membersihkan dan menghilangkan sisa 

BAL selama proses fermentasi. 

10. Penirisan 

Penirisan dilakukan selama 15 menit yang 

bertujuan untuk menghilangkan kadar air hasil 

pencucian dan pembilasan sawut gadung agar 

mempermudah proses penjemuran. 

11. Pengeringan 

Setelah mengalami penirisan selanjutnya 

dilakukan proses pengeringan menggunakan sinar 

matahari selama kurang lebih 12 jam. 

12. Penggilingan (penepungan) 

Selanjutnya hasil sawut yang sudah kering 

digiling menggunakan blender untuk menghasilkan 

tepung gadung fermentasi. 

 

13. Pengayakan  

Kemudian dilakukan pengayakan menggunakan 

ayakan dengan ukuran 80 mesh untuk menghasilkan 

tepung gadung fermentasi yang halus. 

 Parameter yang dianalisa meliputi parameter 

kimia (pH, kadar pati, dan kadar air), parameter fisik 

(reandemen), parameter mikrobiologi (uji total BAL), 

dan parameter organoleptik yaitu warna dan aroma 

secara hedonik dan skoring. 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Rancangan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan percobaan 

faktor tunggal yaitu konsentrasi BAL (Kb) jenis 

Lactobacillus plantarum  dengan6 perlakuan yaitu: 

Kb1 = 0 % (Fermentasi Spontan) 

Kb2 = 5 % 

Kb3 = 10 % 

Kb4 = 15 % 

Kb5 = 20 % 

Kb6 = 25% 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 

kali sehingga diperoleh 18 unit percobaan. Data hasil 

pengamatan dianalisis menggunakan analisis 

keragaman (Analysis of Variance) dengan taraf nyata 

5% dengan menggunakan software Co-stat. Apabila 

terdapat beda nyata, dilakukan uji lanjut Beda Nyata 

Jujur (BNJ) untuk parameter kimia, organoleptik dan 

mikrobiologi.  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Mutu Kimia 

Analisis keragaman pengaruh konsentrasi 

Lactobacillus plantarum terhadap pH, kadar pati, dan 

kadar air dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Analisis Keragaman Pengaruh 

Konsentrasi Lactobacillus 
plantarum terhadap Nilai pH, 

Kadar pati, dan Kadar Air Tepung 
Gadung 

Parameter Fhitung       Ftabel       Signifikansi 

Nilai pH      10,32       3,11    S 

Kadar Pati 51,75       3,11    S 

Kadar Air 1,28       3,11   NS 

Keterangan: S = Signifikan (Berbeda nyata) 
      NS = Non Signifikan (Tidak Berbeda nyata) 

 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi Lactobacillus plantarum  

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

parameter nilai pH dan kadar pati tepung gadung, 

namun tidak memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap kadar air tepung gadung. Data yang 

berbeda nyata diuji lanjut dengan menggunakan uji 

lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan taraf 5% yang 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Lanjut BNJ 5% Pengaruh 

Konsentrasi Lactobacillus plantarum 
terhadap Nilai pH, Kadar Pati, dan 

Kadar Air Tepung Gadung 

Konsentrasi   Purata 
Lactobacillus 
plantarum (%)     pH          Kadar Pati (%)     Kadar Air (%) 
 
0                    4,75 a         26,91 a              9,50 
5                    4,55 a         20,88 b              10,68 
10                  4,50 ab       18,50 bc             9,12 
15                  4,43 abc      16,47 cd             10,05 
20                  4,19 bc        14,49 d              8,57 
25                  4,13 c          13,90 d              10,33 

 

BNJ                 0,22              2,07                   - 

 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf-huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukan tidak ada 
perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 

 
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa 

konsentrasi Lactobacillus plantarum memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai pH, 

dimana dengan perlakuan tanpa penambahan 

Lactobacillus plantarum (0%) berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi 20% dan 25%  akan tetapi 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

5%, 10% dan 15%. Perlakuan konsentrasi 20% 

berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 0%, dan 

5%, akan tetapi tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi 10%, dan 15%. Sedangkan 

untuk perlakuan konsentrasi 25% berbeda nyata 

dengan perlakuan konsentrasi  0%, 5%, dan 10%  

akan tetapi tidak berbeda nyata  dengan perlakuan 

konsentrasi 15%, dan 20%. 

Perlakuan konsentrasi Lactobacillus plantarum 

juga memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar pati tepung gadung, dimana perlakuan 

konsentrasi Lactobacillus plantarum 0% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi 5%, 10%, 15%, 

20% dan 25%. Perlakuan konsentrasi 5% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi 0%, 15%, 20% 

dan 25% akan tetapi tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi 10%. Sedangkan untuk 

perlakuan konsentrasi 20% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi 0%, 5%, dan 10% akan tetapi 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

15% dan 25%. Sedangkan untuk kadar air tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata antar 

perlakuan. 

Mutu Fisik 

Analisis keragaman pengaruh konsentrasi 

Lactobacillus plantarum terhadap rendemen dapat 

dilihat pada Tabel 3 

Tabel 3. Analisis Keragaman Pengaruh 
Konsentrasi Lactobacillus 
plantarum  terhadap Rendemen 
Tepung Gadung 

Parameter Fhitung       Ftabel       Signifikansi 

Rendemen  12,71       3,11    S 

Keterangan: S = Signifikan (Berbeda nyata) 
      NS = Non Signifikan (Tidak Berbeda nyata) 

 

 Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi Lactobacilus plantarum 

memberikan penggaruh yang berbeda nyata terhadap 
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rendemen tepung gadung. Data hasil uji lanjut dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Lanjut BNJ Pengaruh 
Konsentrasi Lactobacillus plantarum 

terhadap Rendemen Tepung Gadung 

 
Konsentrasi 
Lactobacillus    Rendemen 
plantarum (%) 

 
0                                     4,40 a 

5                                               4,41 a 
10                                             4,46 a 

15                                             5,78 a 

20                                             6,88 ab 
25                                             9,03 b 

 
BNJ                                           1,60 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf-huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukan tidak ada 
perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 

 

 Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa 

konsentrasi Lactobacillus plantarum dengan perlakuan 

konsentrasi 15%  berbeda nyata dengan  perlakuan 

konsentrasi 25% akan tetapi tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan 0%, 5%, 10% dan 20%. 

Sedangkan perlakuan konsentrasi Lactobacillus 

plantarum 25% berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi 0%, 5%, 10%, dan 15% akan tetapi tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 20% 

terhadap rendemen tepung gadung.  

Mutu Organoleptik 

Analisis keragaman pengaruh konsentrasi 

Lactobacillus plantarum terhadap organoleptik tepung 

gadung dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Analisis Keragaman Pengaruh 

Konsentrasi Lactobacillus 
plantarum terhadap Mutu 

Organoleptik Tepung Gadung 

 
Parameter     Fhitung      Ftabel       Signifikansi 

Sifat Organoleptik: 
- Warna (Hedonik)        0,05              2,29                  NS 

- Aroma (Hedonik)        5,37              2,29                   S 

- Warna (Skoring)          0,03             2,29                  NS 

- Aroma (Skoring)          5,37             2,29                   S 

Keterangan: S = Signifikan (Berbeda nyata) 
      NS = Non Signifikan (Tidak Berbeda nyata) 

 

Berdasarkan Tabel 5, perlakuan konsentrasi 

Lactobacillus plantarum menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata dari tingkat kesukaan (hedonik) dan  

skoring terhadap warna tepung gadung. Akan tetapi  

terdapat perbedaan yang nyata terhadap aroma 

tepung gadung yang dihasilkan baik secara hedonik 

maupun skoring. Data hasil uji lanjut BNJ 5% untuk 

parameter organoleptik warna dan aroma dengan 

menggunakan uji hedonik dan skoring dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Uji Lanjut BNJ 5% Pengaruh 
Konsentrasi Lactobacillus plantarum 

terhadap Mutu Organoleptik Tepung 

Gadung 
 
Konsentrasi             Purata 
Lactobacillus                   Warna                         Aroma 
plantarum (%)    Hedonik    Skoring    Hedonik    Skoring 

 
0                         3,75      3,80       2,85 c       2,80 c 
5                         3,75      3,80       3,05 bc     3,00 bc 

10                       3,80      3,80       3,05 bc     3,20 bc 
15                       3,80      3,80       3,20 abc   3,30 abc 
20                       3,80      3,80       3,60 ab     3,45 ab 
25                       3,80      3,80       3,75 a       3,7 a 

 

BNJ                       -          -       0,42          0,42 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf-huruf yang sama 
pada kolom yang sama menunjukan tidak ada 
perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil analisis 

keragaman (ANOVA) pada taraf nyata 5% untuk 

warna menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata 

untuk semua perlakuan konsentrasi baik 0%, 5%, 

10%, 15%, 20%, dan 25% secara hedonik dan 

skoring. Sedangkan untuk aroma secara hedonik dan 

skoring menunjukkan hasil perlakuan konsentrasi 25 

% berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 0%, 

5%, dan 10%, akan tetapi tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan konsentrasi 15% dan 20%. 

Perlakuan konsentrasi 20% berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi 0%, akan tetapi tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi 5%, 10%, dan 

15%. Sedangkan untuk perlakuan konsentrasi 0% 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

5%, 10%, dan 15%. 
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Pengujian Mikrobiologi 

Analisis keragaman pengaruh konsentrasi 

Lactobacillus plantarum terhadap total bakteri asam 

laktat dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Analisis Keragaman  Pengaruh 
Konsentrasi Lactobacillus 
plantarum  terhadap Total Bakteri 
Asam Laktat Tepung Gadung 

Parameter             Fhitung       Ftabel          Sig. 

Total Bakteri Asam Laktat  75,33       3,11    S 

Keterangan: S = Signifikan (Berbeda nyata) 
      NS = Non Signifikan (Tidak Berbeda nyata) 

 

 Berdasarkan Tabel 7, perlakuan penambahan 

konsentrasi Lactobacillus plantarum memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap total bakteri 

asam laktat pada tepung gadung yang dihasilkan. 

Adanya pengaruh yang berbeda nyata pada jumlah 

bakteri asam laktat pada tepung gadung maka 

dilakukan uji lanjut menggunakan uji  lanjut Beda 

Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%, dimana hasil analisis 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil uji Lanjut BNJ 5% Pengaruh 

Konsentrasi Lactobacillus plantarum 

terhadap Total Bakteri Asam Laktat 
Tepung Gadung 

 
Konsentrasi                                Total BAL 

Lactobacillus plantarum (%)   Log (CFU/g)  

 
0                                        5,8 c 

5                                                   5,9 c 
10                                                 6,2 b 

15                                                 6,3 b 
20                                                 6,9 a 

25                                                 7,0 a  

 
BNJ                                               0,17 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf-huruf yang sama 

pada kolom yang sama menunjukan tidak ada 
perbedaan nyata pada taraf nyata 5%. 

 

 Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa 

konsentrasi Lactobacillus plantarum dengan perlakuan 

konsentrasi 0% berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi 10%, 15%, 20% dan 25%, akan tetapi 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

5%. Sedangkan perlakuan konsentrasi 10% berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi 0%, 5%, 20% 

dan 25%, akan tetapi tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi 15%. Sedangkan perlakuan 

konsentrasi 20% berbeda nyata dengaan perlakuan 

konsentrasi 0%, 5%, 10%, dan 15%, akan tetapi 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 

25%.  

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis 

yang terbatas pada ruang lingkup penelitian ini serta 

didukung dengan teori yang ada, maka dikemukakan 

pembahasan sebagai berikut: 

pH 
Hubungan pengaruh konsentrasi Lactobacillus 

plantarum dengan nilai pH tepung gadung dapat 

dilihat  pada Tabel 1 dan Gambar 1. 

 

Gambar 1. Grafik Pengaruh Konsentrasi 
Lactobacillus plantarum 
terhadap pH Tepung Gadung 

 
 Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi Lactobacillus plantarum 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

nilai pH tepung gadung, dimana semakin tinggi 

konsentrasi Latobacillus plantarum maka nilai pH 

semakin menurun yang artinya keasamannya 

meningkat. Selama proses fermentasi, mikroba 

menghidrolisa pati yang terdapat pada bahan menjadi 

asam sehingga pH menjadi menurun. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kusmanto (2009) yang menyatakan 

bahwa mikroba yang tumbuh selama fermentasi akan 

menghasilkan enzim-enzim yang menghidrolisis pati 

menjadi gula dan selanjutnya mengubahnya menjadi 

4,75 a 4,55 a 4,50 ab 4,43 abc 4,19 bc 4,13 c 
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asam-asam organik terutama asam laktat. Menurut 

Kostinek, dkk. (2005), produksi asam laktat yang 

meningkat dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus 

plantarum yang mendominasi  proses fermentasi 

selama 48 jam dan aktifitas dari bakteri ini yang akan 

menyebabkan penurunan pH. 

 Oleh karena itu pada penelitian ini didapatkan 

hasil bahwa perlakuan tanpa penambahan kultur 

murni Lactobacillus plantarum (fermentasi spontan) 

memiliki pH yang tinggi yaitu 4,75 dibandingkan 

dengan penambahan kultur Lactobacilus plantarum, 

berturut-turut yaitu 5% (4,55), 10% (4,50), 15% 

(4,43), 20% (4,19), dan 25% (4,13). Hal ini juga 

dibuktikan dengan hasil analisis total bakteri asam 

laktat yang semakin meningkat dengan semakin 

tingginya konsentrasi yang diberikan yaitu 5,8 Log 

CFU/g, 5,9 Log CFU/g, 6,2 Log CFU/g, 6,3 Log CFU/g, 

6,9 Log CFU/g, 7,0 Log CFU/g sehingga jumlah 

mikroba yang dapat menghasilkan asam akan lebih 

banyak dibandingkan dengan perlakuan tanpa 

penambahan kultur Lactobacillus plantarum. 

 Menurut Tamime dan Robinson (1985) 

fermentasi karbohidrat oleh Streptococcus dan 

Lactobacillus dilakukan melalui konversi karbohidrat ke 

glukosa dan kemudian glukosa difermentasi melalui 

jalur heksosa difosfat untuk memproduksi asam laktat 

sebagai produk utama. Asam-asam organik yang 

dihasilkan akan menyebabkan pH susu kedelai 

menjadi rendah. Semakin banyak sumber gula yang 

dapat dimetabolisme maka semakin banyak pula 

asam-asam organik yang dihasilkan sehingga secara 

otomatis pH  juga akan semakin rendah.  

Kadar pati 

Hubungan pengaruh konsentrasi Lactobacillus 

plantarum dengan kadar pati tepung gadung dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2. 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Pengaruh Konsentrasi 
Lactobacillus plantarum 
terhadap Kadar Pati Tepung 
Gadung 

 

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi Lactobacillus plantarum 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

kadar pati tepung gadung. Semakin tinggi konsentrasi 

Lactobacillus plantarum yang ditambahkkan maka 

kadar pati dari tepung gadung akan semakin rendah 

yaitu berturut-turut 0% (26,91%), 5% (20,88%), 

10% (18,50%), 15% (16,47), 20% (14,49%), dan 

25% (13,90%) dari total pati tepung gadung antara 

41,51% sampai dengan 59,86% (Hardjo, 2006). Hal 

ini disebabkan karena jumlah mikroorganisme 

Lactobacillus plantarum yang menghidrolisa pati dari 

gadung berbeda pada saat fermentasi. Selain itu hasil 

kadar pati yang berbeda nyata sejalan dengan hasil 

analisis nilai pH dan rendemen, dimana semakin tinggi 

konsentrasi Lactobacillus plantarum maka pH dan 

rendemen tepung gadung akan meningkat karena pati 

yang dihidrolisis untuk menghasilkan asam laktat 

semakin banyak. 

 Menurut Kurniati dkk (2012) penurunan kadar 

pati selama proses fermentasi menggunakan 

Lactobacillus plantarum menyebabkan bahan organik 

(pati) digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi 

untuk pertumbuhan mikroorganisme. Bahan organik 

ini akan diuraikan oleh mikroorganisme karena adanya 

enzim α-amilase yang bekerja dalam  memecah 

amilum sehingga kandungan bahan organik selama 

proses fermentasi mengalami penurunan. Menurut 
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Buckele, dkk (1987) bahwa selama proses fermentasi 

pati akan mengalami hidrolisis menjadi gula 

sederhana sehingga menyebabkan daya cerna 

meningkat. 

Kadar Air 

Hubungan pengaruh konsentrasi Lactobacillus 

plantarum dengan  kadar air tepung gadung dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 3. 

 

Gambar 3. Grafik Konsentrasi Lactobacillus 
plantarum terhadap Kadar Air 

Tepung Gadung 

 
 Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi Lactobacillus plantarum 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap kadar air tepung gadung. Hasil ini diduga 

bahwa konsentrasi Lactobacillus plantarum  0%, 5%, 

10%, 15%, 20%, dan 25% membutuhkan air yang 

tidak berbeda jauh untuk memetabolisme pangan 

selama proses fermentasi (Mardiani, Sumarmono, dan 

Setyawardani, 2013). Selain itu juga air yang berdifusi 

ke dalam bahan selama proses fermentasi hampir 

sama. Perbedaan yang tidak berbeda nyata pada 

kadar air juga disebabkan oleh proses pengeringan 

dengan menggunakan kabinet dryer dengan suhu 

terkontrol yang menyebabkan aliran panas di dalam 

kabinet dryer cendrung sama dan merata.   

 Berdasarkan hasil analisis,  kadar air tepung 

gadung berkisar antara 8-11%, yang artinya telah 

memenuhi Standar Nasional Indonesia  7622:2011 

tentang standar tepung mocaf yang kadar air 

maksimumnya 13%.  

Rendemen  

Hubungan pengaruh konsentrasi Lactobacillus 

plantarum terhadap rendemen tepung gadung  dapat 

dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 4. 

 

Gambar 4. Grafik Pengaruh Konsentrasi 

Lactobacillus plantarum 
terhadap Rendemen Tepung 

Gadung 
Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan 

perlakuan konsentrasi Lactobacillus plantarum 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

rendemen tepung gadung. Hal ini disebabkan karena 

semakin banyak konsentrasi Lactobacillus plantarum 

yang ditambahkan, maka pembentukan enzim α-

amilase  akan semakin banyak (Pratama, 2010). 

Sehingga menyebabkan rendemen dari tepung 

gadung yang dihasilkan semakin tinggi. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Nusa, Suarti, dan Alifah (2012) 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

starter yang ditambahkan akan menyebabkan 

rendemen meningkat, dimana pertumbuhan starter 

selama pertumbuhannya dapat menghasilkan enzim 

α-amilase yang dapat menghancurkan dinding sel dari 

singkong yang menyebabkan terjadinya peningkatan 

rendemen. 

Meningkatnya rendemen juga disebabkan oleh 

berpindahnya senyawa yang mudah larut air ke air 

perendaman selama proses perendaman berlangsung. 

Terdegradasinya dinding sel karena aktivitas enzim 

pektinase yang dihasilkan oleh Lactobacillus plantarum  

menyebabkan rusaknya jaringan dan memudahkan 

perpindahan senyawa senyawa larut air tersebut 
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(Pratama, 2010). Dengan terlarutnya senyawa-

senyawa tersebut, masa tepung gadung menjadi 

berkurang sehingga rendemen pun menjadi 

meningkat.  

Mutu Organoleptik 

Warna 

Hubungan pengaruh Konsentrasi Lactobacillus 

plantarum terhadap warna dari tepung gadung baik 

secara hedonik dan skoring  dapat dilihat pada Tabel 

5 dan Gambar 5. 

 

Gambar 5. Grafik Pengaruh Konsentrasi  

Lactobacillus plantarum 
terhadap Warna Tepung Gadung 

 

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa 

warna pada tepung Gadung  dengan konsentrasi 

Lactobacillus plantarum  menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata baik secara hedonik dan skoring. Hal 

ini disebabkan karena pada semua perlakuan melalui 

proses fermentasi yang sama, sehingga pada 

perlakuan 0%, 5%, 10%, 20%, dan 25% terjadi 

hidrolisis komponen penyusun warna oleh adanya 

aktifitas mikroba Lactobacillus plantarum selama 

proses fermentasi 48 jam baik secara alami dan 

penambahan kultur murni. 

Aroma 

Arom       Hubungan pengaruh Konsentrasi Lactobacillus 

plantarum terhadap aroma dari tepung gadung baik 

secara hedonik dan skoring  yang dapat dilihat pada 

Tabel 5 dan Gambar 6. 

 

Gambar 6. Grafik Pengaruh Konsentrasi  
Lactobacillus plantarum 
terhadap Aroma Tepung Gadung 

 
 Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa 

pengaruh konsentrasi Lactobacillus plantarum 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

aroma tepung gadung baik secara hedonik maupun 

skoring. Hasil menunjukkan semakin tinggi 

konsentrasi starter yang diberikan maka aroma yang 

dihasilkan akan semakin bagus. perlakuan konsentrasi 

starter 15-25%  paling disukai oleh panelis sebesar 

3,20-3,70  karena aroma tepung yang dihasilkan 

seperti tepung biasa pada umumnya (normal), 

berbeda dengan tanpa penambahan (0%) ataupun 

dengan penambahan starter dengan konsentrasi 5-

10% agak disukai panelis sebesar 2,85-3,00 karena 

akan menghasilkan tepung yang masih beraroma 

gadung. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

penambahan konsentrasi yang lebih tinggi aroma 

tepung yang dihasilkan seperti tepung pada umumnya 

(normal) dibandingkan dengan tanpa atau 

penambahan dengan konsentrasi Lactobacillus 

plantarum yang lebih rendah. 

 Aroma dihasilkan dari terbentuknya senyawa-

senyawa hasil fermentasi. Pada gadung yang 

difermentasi dengan bakteri asam laktat Lactobacillus 

plantarum dengan konsentrasi tinggi mampu 

mendegradasi pati lebih cepat dalam menghasilkan 

glukosa. Kemudian glukosa akan diubah menjadi asam 

laktat sehingga aroma yang terbentuk mampu 

menghilangkan aroma dari bahan baku. Hal ini sesuai 
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dengan pendapat Leroy dan Vuyst (2004) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah starter 

yang ditambahkan, maka semakin cepat terjadinya 

pembentukan aroma dan flavour pada tepung yang 

dihasilkan. Aroma ini dihasilkan karena sumber energi 

pada bahan akan diubah menjadi asam laktat melalui 

jalur piruvat untuk menghasilkan energi dan senyawa 

metabolit lainnya seperti asetat, etanol, diacetil, dan 

acetildehida. Senyawa-senyawa metabolit yang 

dihasilkan akan menghasilkan aroma dan flavour dari 

produk fermentasi.  

Total bakteri Asam Laktat 

Hubungan pengaruh Konsentrasi Lactobacillus 

plantarum terhadap total bakteri asam laktat pada 

tepung gadung dapat dilihat pada Tabel 7 dan 

Gambar 7. 

 

Gambar 7. Grafik Konsentrasi Lactobacillus 
plantarum terhadap Total BAL 

Tepung Gadung 
 

Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi Lactobacillus plantarum 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

jumlah total bakteri asam laktat pada tepung gadung. 

Semakin tinggi konsentrasi Lactobacillus plantarum 

yang ditambahkan, maka semakin tinggi juga total 

bakteri asam laktat yang tumbuh karena didukung 

oleh komponen bahan baku yang digunakan sebagai 

sumber nutrisi oleh bakteri asam laktat selama proses 

fermentasi seperti karbohidrat dan protein . Hal ini 

juga dibuktikan dengan hasil uji pH yang 

menunjukkan semakin tinggi penambahan konsentrasi 

Lactobacillus plantarum maka menghasilkan pH yang 

semakin asam, dimana pH bahan yang semakin asam 

menunjukkan pertumbuhan Lactobacillus plantarum 

yang semakin tinggi. 

Menurut Novirisandi (2012) mikroba akan 

tumbuh dengan baik apabila substrat dan lingkungan 

untuk pertumbuhannya sesuai. Dalam hal ini 

Lactobacillus plantarum akan tumbuh pada substrat 

yang mengandung kadar gula, alkohol, dan garam 

yang tinggi salah satu contohnya adalah pada gadung 

yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Selain itu 

juga, Lactobacillus akan mampu menyediakan kondisi 

yang sesuai untuk pertumbuhannya yang 

menyebabkan mikroba lain tidak bisa tumbuh yaitu 

menyediakan kondisi asam  dalam bahan dengan pH 

3-4,5 sehingga menyebabakan perbedaan yang nyata 

terhadap perlakuan yang diberikan. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa serta uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup penelitian ini 

maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : Perlakuan 

konsentrasi Lactobacillus plantarum memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai pH, 

kadar pati, rendemen, organoleptik aroma (hedonik 

dan skoring), dan total bakteri asam laktat tepung 

gadung, akan tetapi memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap organoleptik warna (hedonik 

dan skoring) dan kadar air tepung gadung. Kadar air 

tepung gadung yang dihasilkan berkisar antara 8-11% 

yang menunjukkan bahwa kadar air sesesuai dengan 

standar SNI 7622:2011 yaitu batas maksimum kadar 

air tepung mocaf sebesar 13%. Tepung gadung 

dengan pemberian konsentrasi 20% merupakan 

perlakuan terbaik berdasarkan nilai pH 4,19, kadar 

pati 14,49%, rendemen 6,88 %, total  bakteri asam 

laktat 6,9 Log CFU/g serta warna dan aroma yang 

disukai oleh panelis. 
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Saran 

 Terbatas pada cakupan penelitian ini, maka 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

Pada proses pembuatan tepung gadung modifikasi 

disarankan untuk menggunakan konsentrasi 

Lactobacillus plantarum dengan konsentrasi 20%. 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

berbagai variasi konsentrasi dari beberapa jenis 

bakteri asam laktat untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap mutu tepung gadung. Perlu dilakukan 

penelitian tentang kandungan HCN dalam tepung 

gadung. 
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