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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana pekerjaan 

Penyusunan Profil / Prospektus Tepung Singkong / Mocaf di Kabupaten Blitar sudah 

dapat diselesaikan dengan lancar. Dengan selesainya kegiatan ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran secara luas tentang pengembangan Tepung Singkong / Mocaf di 

Kabupaten Blitar. 

Tepung Singkong / Mocaf merupakan salah satu jenis Tepung yang banyak 

mengandung vitamin maupun protein yang berkhasiat terhadap tubuh manujsia, 

Singkong / Mocaf ini sangat digemari oleh masyarakat zaman dahulu. Singkong / Mocaf 

selama ini hanya diugunakan untuk olahan biasa rebus dan goreng, ternyata kalau 

dipelajari lebih dalam Singkong / Mocaf bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. 

Tepung yang mempunyai rasa yang gurih dan manis ini banyak ditanam oleh 

masyarakat Kabupaten Blitar dan merupakan salah satu komodity pertanian yang 

potensial di daerah ini. Potensi ekonomi dari Singkong / Mocaf ini dapat mendongrak 

ekonomi masyarakat dan juga tentunya bagi perekonomian daerah Kabupaten Blitar. 

Pembudidayaan Singkong / Mocaf merupakan salah satu jalan agar komoditi ini 

mempunyai nilai tambah bagi pengembangan ekonomi daerah serta memberikan 

tambahan lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Blitar. 

Dengan tersusunnya Prospectus Budidaya Singkong / Mocaf di Kabupaten Blitar 

ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai bagi calon investor untuk 

berusaha di sektor ini. Dengan demikian budidaya Singkong / Mocaf dapat memberikan 

nilai tambah bagi pemerintah, pengusaha dan masyarakat secara umum. Prospektus ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar tentang peluang usaha 

budidaya Singkong / Mocaf di Kabupaten Blitar.      

Surabaya,      Juni 2017 

CV. Ghora Dinamika 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 
 

Tepung Mocaf adalah produk tepung dari ubi kayu (manihod 

esculenta crantz) yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu 

secara fermentasi. Microba yang tumbuh menyebabkan perubahan karakteristik 

dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya 

rehidrasi, dan kemudahan melarut. Mikroba juga menghasilkan asam-asam 

organik, terutama asam laktat yang akan terimbibisi dalam bahan, dan ketika 

bahan tersebut di olah akan dapat menghasilkan aroma dan citra rasa khas yang 

dapat menutupi aroma dan citra rasa ubi kayu yang cenderung tidak 

menyenangkan konsumen. Selama proses fermentasi terjadi pula penghilangan 

komponen penimbul warna dan protein yang dapat menyebabkan warna coklat 

ketika pengeringan. Dampaknya adalah Mocaf yang dihasilkan lebih putih jika 

dibandingkan dengan tepung ubi kayu biasa. 

 

Mocaf atau Motekap adalah singkatan dari Modifikasi Tepung 

Ketela Pohon, atau dalam bahasa Inggris disebut Mocaf (Modified Cassava 

Flour). Adalah Tepung inovasi baru, pengganti terigu, yg diproses dari hasil 

fermentasi ketela pohon (singkong) dengan kualitas lebih putih, aroma, citarasa 

setara dengan terigu dan baik untuk kesehatan.Tepung mocaf adalah tepung 

singkong yang telah dimodifikasi dengan perlakuan fermentasi, sehingga 

dihasilkan tepung singkong dengan karakteristik mirip terigu sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pengganti terigu atau campuran terigu.  

 

Dibandingkan dengan tepung singkong biasa atau tepung gaplek, 

tepung mocaf memiliki performansi yang lebih baik yaitu lebih putih, lembut dan 

tidak bau apek. Perbedaan dalam pembuatan tepung mocaf adalah terletak pada 

proses fermentasi yang menyebabkan tepung mocaf memiliki tekstur yang 

berbeda dengan tepung singkong biasa. Perbedaan tepung mocaf dengan 

tepung singkong dan tepung gaplek adalah pada proses 

pengolahaannya.Tepung singkong atau tepung cassava dibuat dari singkong 

yang dikupas dipotong-potong menjadi sawut langsung dikeringkan, kemudian 

ditepungkan. Sedangkan pada tepung gaplek dibuat dari singkong yang dibuat 

gaplek terlebih dahulu, baru kemudian ditepungkan. Sedangkang tepung mocaf 
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setelah singkong dipotong-potong menjadi sawut kemudian di fermentasi dahulu, 

dicuci, dikeringkan kemudian digiling. 

 

Seperti diketahui Mocaf adalah produk tepung dari ubi kayu 

(manihod esculenta crantz) yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi 

sel ubi kayu secara fermentasi. Microba yang tumbuh menyebabkan perubahan 

karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, kemampuan 

gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut. Mikroba juga menghasilkan 

asam-asam organik, terutama asam laktat yang akan terimbibisi dalam bahan, 

dan ketika bahan tersebut di olah akan dapat menghasilkan aroma dan citra rasa 

khas yang dapat menutupi aroma dan citra rasa ubi kayu yang cenderung tidak 

menyenangkan konsumen. Selama proses fermentasi terjadi pula penghilangan 

komponen penimbul warna dan protein yang dapat menyebabkan warna coklat 

ketika pengeringan. 

 

Prinsip dasar pembuatan tepung Mocaf adalah memodifikasi sel 

ubi kayu secara fermentasi. Mikroba yang tumbuh akan menghasilkan enzim 

pektinolitik dan sellulotik yang dapat menghancurkan dinding sel ubi kayu 

sedemikian rupa sehingga terjadi liberasi granula pati. Proses liberasi ini akan 

menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa 

naiknya viscositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut. 

Selanjutnya granula pati tersebut akan mengalami hidrolisis yang menghasilkan 

monosakarida sebagai bahan baku untuk menghasilkan asam-asam organik. 

Senyawa asam ini akan terimbibisi dalam bahan, dan ketika bahan tersebut 

diolah akan dapat menghasilkan aroma dan cita rasa khas yang dapat menutupi 

aroma dan cita rasa ubi kayu yang cenderung tidak menyenangkan konsumen. 

 

Selama proses fermentasi, terjadi pula penghilangan komponen 

penimbul warna, seperti pigmen (khususnya pada ketela kuning), dan protein 

yang dapat menyebabkan warna coklat ketika pemanasan. Dampaknya adalah 

warna Mocaf yang dihasilkan lebih putih dibandingkan warna tepung ubi kayu 

biasa. Selain itu, proses ini akan menghasilkan tepung yang secara karakteristik 

dan kualitas hampir menyerupai tepung terigu, sehingga tepung Mocaf ini sangat 

cocok untuk menggantikan tepung terigu untuk kebutuhan industri makanan. 
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Makanan apapun yang dihasilkan oleh tepung Mocaf akan lebih 

menguntungkan karena tepung Mocaf secara ekonomis ternyata jauh lebih 

murah daripada terigu. Hal ini karena bahan baku yang mudah dibudidayakan, 

murahnya harga ubi kayu, serta proses pengolahan yang tidak membutuhkan 

teknologi tinggi. Selama ini penggunaan tepung ubi kayu biasa, karena relatif 

lebih rendah kualitasnya, masih sangat terbatas. Sebagai contoh, untuk 

pengganti tepung terigu sebesar 5% pada pembuatan mie instant atau kue 

kering, menghasilkan produk dengan mutu rendah, namun dengan aplikasi 

tepung Mocaf ternyata dihasilkan produk dengan kualitas yang sangat 

menggembirakan. 

 

Sejak beberapa tahu yang lalu, Berbagai uji coba telah dilakukan 

untuk penerapan Mocaf. Hasilnya Mocaf dapat digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan makanan dengan penggunaan yang luas. Mocaf ternyata tidak hanya 

bisa dipakai sebagai bahan pelengkap, namun dapat langsung dipakai sebagai 

bahan baku utama untuk berbagai jenis makanan, mulai dari mie, bakery, 

cookies, hingga makanan semi basah. Tetapi karena karakternya tidak sama 

persis dengan tepung terigu, beras, atau yang lainnya maka diperlukan sedikit 

perubahan dalam formula atau prosesnya untuk menghasilkan produk yang 

bermutu optimal. 

 

Beberapa produk yang pengembangannya berdasarkan kocokan 

telur, maka tidaklah sulit bagi Mocaf untuk menggantikan tepung terigu tersebut. 

Kue brownies, kukus, dan spongey cake dapat dibuat dengan bahan baku 100% 

Mocaf. Produk yang dihasilkan mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbada 

dengan produk yang dibuat dengan tepung terigu berprotein rendah (soft wheat). 

Untuk cita rasanya, hasil uji coba organoleptik dengan resep standar 

menunjukkan bahwa panelis tidak mengetahui bahwa kue-kue tersebutdibuat 

dengan bahan baku Mpcaf. Kue-kue tersebut mempunyai ketahanan terhadap 

dehidrasi yang tinggi, sehingga mampu disimpan dalam 3-4 hari tanpa 

perubahan tekstur yang berarti. 

 

Jenis jajanan kue basah, telah diujicoba aplikasi Mocaf pada kue 

lapis tradisional yang umumnya berbahan baku tepung beras, atau terigu dengan 

penambahan tepung tapioka. Hasilnya menunjukkan bahwa Mocaf dapat 
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menggantikan tepung beras atau terigu 100%. Kue lapis yang dihasilkan 

bertekstur lembut dan tidak keras. Selain itu juga telah dilakukan uji coba 

substitusi dengan skala pabrik. Hasilnya menunjukkan bahwa hingga 15% Mocaf 

dapat mensubstitusi terigu pada mie dengan mutu baik, dan hingga 25% untuk 

mie berkelas rendah, baik dari mutu fisik maupun organoleptik. Secara teknis 

pun, proses pembuatan mie tidak mengalami kendala yang berarti. 

 

Alternatif aplikasi lainnya adalah penggunaan pada pembuatan 

makanan bayi. Sebenarnya secara teknis tidaklah sulit untuk mengaplikasikan 

tepung mocaf, tetapi diperlukan kajian yang cermat, mengingat makanan bayi 

mempunyai spesifikasi yang khusus, misalnya : kajian tentang oligosakarida 

penyebab flatulensi yang diramalkan sudah terpecah selama fermentasi. Hal ini 

sangat penting, agar bayi tidak mengalami kembung ketika mengkonsumsi 

produk ini. 

 

Karakteristik Mocaf 

Mocaf mempunyai karakteristik fisik dan organoleptik yang specific jika 

dibandingkan dengan tepung ubi kayu pada umumnya, walaupun dari komposisi 

kimianya tidak berbeda. Penampakan tepung putih seperti terigu, digunakan 

untuk subtitusi terigu pada mie instans (low class) dengan subsidi sampai 25%, 

kue kering, biscuit s/d 100%, bakery s/d 30% dll. 

 

Keunggulan Mocaf  

Tepung mocaf mempunyai keunggulan sebagai berikut : 

 Kandungan serat terlarut(soluble fiber) lebih tinggi dari pada tepung gaplek. 

 Kandungan mineral (kalsium) lebih tinggi (58) dibanding padi (6) dan gandum 

(16) 

 Oligasakarida penyebab flatulensi sudah terhidrolis. 

 Mempunyai daya kembang setara dengan gandum tipe II (kadar protein 

menengah). 

 Daya cerna lebih tinggi dibandingkan dengan tapioka gaplek. 

 

Keunggulan lain tepung motekap atau Mocaf adalah : 

-  Halal dan Sehat 



LAPORAN AKHIR 

 

5 Penyusunan Profil / Prospektus Tepung Singkong 

 

-  Bisa dikonsumsi oleh Anak Autis, penderita diabetes, gangguan pencernaan, 

dan alergi karena bebas Glutein 

-  Kalsium tinggi 

-  Serat tinggi (paling tinggi dari semua tepung) 

-  Kadar lemak rendah 

-  Mudah dicerna karena hasil fermentasi 

-  Proses secara biologis alami (organik) 

-  Tanpa zat kimia (tanpa pengawet dan pewarna) 

-  Mengandung skopoletin yg dapat menghambat proliferasi sel kanker. 

 

Tepung Motekap atau mocaf dapat digunakan untuk berbagai jenis kue dan 

makanan : 

•  Kue-kue basah (kue lapis, brownies, spongy, cake dll ) 

•  Kue – kue kering (Bakery, Biskuit, cookies, nastar, kastengel dll ) 

•  Makanan: Kerupuk, Bakso, Spageti, Naget. Pempek dll. 

•  Mie dan Bihun 

 Campuran produk makanan berbasis tepung lainnya seperti tepung gandum 

atau tepung beras 

 

Tujuan Pengembangan Industri Tepung Mocaf 

Tujuan dari pengembangan tepung mocaf antara lain, 

 

 Meningkatkan Ketahanan pangan Nasional. 

Tepung Mocaf yang dibuat dari ubi kayu, merupakan diversitifikasi produk 

berbasis potensi lokal, akan mengurangi ketergantungan kita akan bahan 

pangan impor seperti terigu dan beras. Selain itu harga Mocaf yang relatif 

murah akan meningkatkan akses pangan penduduk miskin. 

 

 Menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. 

Proses produksi Mocaf melibatkan petani, koperasi dan industri. Mocaf yang 

dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan baku industri pangan skala rumah 

tangga, menengah bahkan industri besar. Produksi Mocaf sebagai industri 

hulu dan penggunaan Mocaf oleh industri hilir akan menciptakan berbagai 

peluang usaha dan lapangan kerja. 
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 Meningkatkan kesejahteraan petani. 

Industri pembuatan Mocaf dengan sendirinya akan meningkatkan permintaan 

ubi kayu sehingga akan meningkatkan kesejahteraan petani.  

 

 Meningkatkan pemanfaatan lahan marginal. 

Lahan marginal di Indonesia sangat luas dan bila tidak digunakan akan 

menyebabkan erosi, kebakaran dan menurunnya kesuburan tanah. Tanaman 

ubi kayu sangat adaftif sehingga dapat tumbuh dan berproduksi di lahan 

kering. Penggunaan Mocaf sebagai novel food ingredient (bahan pangan 

baru), pada industri pangan dapat meningkatkan efisiensi usaha dan 

ketahanan pangan nasional. Proses produksi Mocaf dengan system inti-mitra 

dengan petani sebagi ujung tombak akan menyerap tenaga kerja dan akan 

meningkatkan penghasilan petani. Oleh karena itu pengembangan industry 

Mocaf perlu dukungan kebijakan dan kemauan politik dari pemerintah. 

 

Teknik pembuatan mokaf 

Tepung mocaf adalah merupakan produk turunan dari singkong yang 

melalui proses fermentasi sedemikian rupa sehingga bisa menjadi substitusi atau 

bahan pengganti tepung terigu. Keberadaan tepung mocaf saat ini ternyata 

mampu membawa harapan baru dan merupakan alternative penggunaan bahan 

olahan yang lebih murah, lebih mudah didapat serta lebih merakyat. Disamping 

itu dengan dikembangkannya teknologi baru tepung mocaf ini ternyata dapat 

mengurangi ketergantungan negara kita Indonesia dari impor tepung terigu yang 

selalu membebani keuangan negara dalam hal ini subsidi tepung terigu.  

 

Adapun proses pembuatan tepung mocaf adalah sebagai berikut :  

1.  Singkong atau ubi kayu  

2.  Pencucian  

3.  Pengupasan  

4.  Perajangan  

5.  Rajangan singkong  

6.  Dalam bentuk chip  

7.  Perendaman dengan enzim /starter selama 24 jam  

8.  Penirisan selama 15 menit  



LAPORAN AKHIR 

 

7 Penyusunan Profil / Prospektus Tepung Singkong 

 

9.  Pengeringan  

10. Penepungan atau penggilingan  

11. Pengepakan atau packing.  

 

Pembersihan dan pencucian Singkong 

Singkong atau singkong yang masih segar dibersihkan dari tanah dan 

kotoran yang melekat dalam keadaan ubi kayu belum terkelupas. Sebaiknya ubi 

kayu diproses sebelum layu, karena kualitas olahan tertinggi akan dicapai 

apabila ubi kayu tersebut tidak lebih dari 24 jam.  

 

Pengupasan Kulit singkong.  

Pengupasan adalah melepaskan bagian kulit singkong secara manual 

yaitu dilakukan satu persatu dan merupakan cara pengupasan singkong yang 

terbaik. Pengupasan ini dapat dilakukan dengan alat bantu pisau atau alat 

khusus untuk pengupasan singkong. Lendir pada permukaan singkong 

sebaiknya dihilangkan dengan cara dikerik menggunakan pisau atau disikat. 

Membersihkan lendir harus segera dilakukan setelah umbi dikupas, disisni 

dimaksudkan agar supaya kadar asam biru atau asam sianida (HCN ) dapat 

dihilangkan atau dikurangi.  

 

Pencucian disertai Perendaman.  

Singkong yang telah dikupas secepatnya dicuci dengan air bersih yang 

mangalir, apabila harus menunggu diproses, maka singkong yang telah dikupas 

sebaiknya dibiarkan sementara dalam rendaman air. Perlu diperhatikan bahwa 

proses perendaman umbi singkong ini harus benar-benar terendam seluruhnya 

dalam air, karena apabila ada bagian singkong yang tidak terendam akan 

berwarna biru kecoklatan karena pengaruh proses oksidasi atau proses kimiawi.  

 

Perajangan singkong menjadi chip  

Singkong yang telah direndam kemudian dijadikan chip. Chip adalah 

merupakan potongan umbi singkong dalam bentuk potongan kecil-kecil 

berukuran 1 - 5 mm. Perajangan ini dilakukan dengan menggunakan alat 

perajang khusus pembuat chip singkong atau dapat pula dengan menggunakan 

alat untuk membuat sawut singkong.  
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Perendaman chip.  

Agar supaya pengeringan chip lebih cepat dan juga untuk menurunkan 

kandungan racun asam biru terutama pada umbi singkong yang pahit, maka 

perlu dilakukan proses pemerasan chip. Chip yang tidak diperas membutuhkan 

waktu penjemuran selama 15 -16 jam sedangkan chip yang diperas umumnya 

cukup dengan penjemuran selama 7 - 8 jam.  

 

Pengeringan chip.  

Chip basah hasil pengepresan segera dijemur menggunakan alas anyaman 

bamboo yang disebut rigen, anyaman plastic, tikar, atau menggunakann bahan 

lain hingga kadar air pada chip tersebut turun menjadi kurang dari 12 %.  

 

Penggilingan atau penepungan.  

Chip yang sudah kering dengan kadar air kurang lebih 12 persen 

selanjutnya dapat digiling menjadi tepung dengan menggunakan mesin 

penggiling tepung beras dengan ukuran 80 mesh, dan alat penggilingan tepung 

semacam ini umumnya banyak dijumpai didaerah pedesaan.  

 

Pengemasan Tepung mocaf  

Tepung mocaf hasil penggilingan selanjutnya siap untuk dikemas hal inI 

disesuikan dengan kebutuhan, dan selanjutnya siap untuk digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan kue atau roti atau untuk dipasarkan lebih lanjut.  
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BAB II 

T A N A M A N  K E T E L A 
 

Sejarah Ketela 

Ketela atau Manihot esculenta pertama kali dikenal di Amerika 

Selatan kemudian sejak puluhan ribu tahun yang lalu dikembangkan di Negara 

Brasil dan Paraguay. Peninggalan dari spesies yang telah dibudidayakan dapat 

ditemukan bertumbuh liar di Brasil selatan. Tetapi bukti-bukti arkeologis budidaya 

singkong justru banyak ditemukan di kebudayaan Indian Maya, diwilayah Melsiko 

dan El Savador. 

 

Pada saat ini, produksi singkong dunia diperkirakan mencapai 192 juta 

ton. Negara Nigeria menempati urutan pertama dgn 52,4 juta ton, disusul 

Brasil dgn 25,4 juta ton. Sedangkan Indonesia menempati posisi ketiga dgn 24,1 

juta ton, diikuti Thailand dgn 21,9 juta ton. Sebagian besar produksi dihasilkan di 

Afrika 99,1 juta ton dan 33,2 juta ton di Amerika dan Kepulauan Karabia.  

 

Masa Penjajahan Belanda 

Menurut Haryono Rinardi dalam Politik Singkong Zaman Kolonial, 

singkong masuk ke Indonesia dibawa oleh Portugis ke Maluku sekitar abad ke-

16. Singkong ditanam secara komersial di wilayah Hindia Belanda pada sekitar 

tahun 1810, setelah sebelumnya diperkenalkan orang Portugis pada abad ke-16 

dari Brasil. Tanaman ini dapat dipanen sesuai kebutuhan. Sifat tanaman 

singkong yang menyebabkan tanaman ubi kayu seringkali disebut sebagai 

gudang persediaan di bawah tanah. 

 

Namun butuh waktu lama singkong menyebar ke daerah lain, terutama ke 

Jawa, diperkirakan singkong kali pertama diperkenalkan di suatu kabupaten di 

Jawa Timur pada tahun 1852, dengan memakai pengaruh dan kekuasaan para 

bupati untuk menanam singkong di daerahnya. 

 

Namun hingga 1876, tanaman sing masih belum banyak ditanam di Pulau 

Jawa, sehingga pada tahun tersebut konsumsi makanan singkong di Pulau Jawa 

masih sangat rendah. Baru pada permulaan abad ke-20, konsumsinya 
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meningkat pesat, dan pembudidayaannya juga meluas yaitu dengan diminta 

rakyat memperluas tanaman singkong mereka. Peningkatan penanaman 

singkong sejalan dengan pertumbuhan penduduk Pulau Jawa yang pesat. 

Ditambah lagi produksi padi tertinggal di belakang pertumbuhan penduduk, 

singkong menjadi sumber pangan tambahan yang disukai. Singkong telah 

menjadi salah satu bahan pangan yang utama, tidak saja di Indonesia tetapi juga 

di dunia. Di Indonesia, singkong merupakan makanan pokok ketiga setelah padi 

dan jagung. 

 

Hindia Belanda pernah menjadi salah satu pengekspor dan penghasil 

tepung topioka atau tepung singkong terbesar di dunia. Di Jawa banyak sekali 

didirikan pabrik- pabrik pengolahan singkong untuk dijadikan tepung tetapioka. 

Biasanya tepung olahan singkong tersebut dimanfaatkan sebagai bahan baku 

lem, permen karet, industri tekstil dan mebel. 

 

Singkong dapat dimakan mentah, kandungan utamanya adalah 

pati dengan sedikit glukosa sehingga rasanya sedikit manis. Pada keadaan 

tertentu, terutama bila teroksidasi, akan terbentuk glukosa racun yang 

selanjutnya membentuk asam sianida (HCN). Sianida ini akan memberikan rasa 

pahit. Umbi yang rasanya manis menghasilkan paling sedikit 20 mg HCN per 

kilogram umbi segar, dan 50 kali lebih banyak pada umbi yang rasanya pahit. 

Proses pemasakan dapat secara efektif menurunkan kadar racun. 

Jenis Tanaman  

Klasifikasi tanaman ketela pohon adalah sebagai berikut: 

Kingdom       :    Plantae atau tumbuh-tumbuhan 

Divisi             :    Spermatophyta atau tumbuhan berbiji 

Sub divisi      :    Angiospermae atau berbiji tertutup 

Kelas             :   Dicotyledoneae atau biji berkeping dua 

Ordo              :   Euphorbiales 

Famili            :   Euphorbiaceae 

Genus           :  Manihot 

Spesies       :     Manihot utilissima Pohl.; Manihot esculenta Crantz sin. 
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Sentra Penanaman  

Di dunia ketela pohon merupakan komoditi perdagangan yang potensial. 

Negara-negara sentra ketela pohon adalah Thailand dan Suriname. Sedangkan 

sentra utama ketela pohon di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

 

Syarat Pertumbuhan  

 Iklim 

a)  Curah hujan yang sesuai untuk tanaman ketela pohon antara 

1.500-2.500 mm/tahun. 

b)  Suhu udara minimal bagi tumbuhnya ketela pohon sekitar 10 

derajat C. Bila suhunya di bawah 10 derajat C menyebabkan 

pertumbuhan tanaman sedikit terhambat, menjadi kerdil karena 

pertumbuhan bunga yang kurang sempurna. 

c)   Kelembaban udara optimal untuk tanaman ketela pohon antara 60-

65%. 

d)  Sinar matahari yang dibutuhkan bagi tanaman ketela pohon sekitar 

10 jam/hari terutama untuk kesuburan daun dan perkembangan 

umbinya. 

 

Untuk dapat berproduksi optimal, singkong memerlukan curah hujan 150-

200 mm pada umur 1-3 bulan, 250-300 mm pada umur 4 -7 bulan, dan 

100-150 mm pada fase menjelang dan saat panen. Berdasarkan 

karakteristik iklim di Indonesia dan kebutuhan air tersebut, ketela pohon 

dapat dikembangkan di hampir semua kawasan, baik di daerah beriklim 

basah maupun beriklim kering sepanjang air tersedia sesuai dengan 

kebutuhan tanaman tiap fase per tumbuhan. 

 

 Media Tanam 

a)  Tanah yang paling sesuai untuk ketela pohon adalah tanah yang 

berstruktur remah, gembur, tidak terlalu liat dan tidak terlalu poros 

serta kaya bahan organik. Tanah dengan struktur remah 

mempunyai tata udara yang baik, unsur hara lebih mudah tersedia 

dan mudah diolah. Untuk pertumbuhan tanaman ketela pohon yang 
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lebih baik, tanah harus subur dan kaya bahan organik baik unsur 

makro maupun mikronya. 

b)  Jenis tanah yang sesuai untuk tanaman ketela pohon adalah jenis 

aluvial latosol, podsolik merah kuning, mediteran, grumosol dan 

andosol. 

c)  Derajat keasaman (pH) tanah yang sesuai untuk budidaya ketela 

pohon berkisar antara 4,5-8,0 dengan pH ideal 5,8. Pada umumnya 

tanah di Indonesia ber-pH rendah (asam), yaitu berkisar 4,0-5,5, 

sehingga seringkali dikatakan cukup netral bagi suburnya tanaman 

ketela pohon. 

 

 Ketinggian Tempat 

Ketinggian tempat yang baik dan ideal untuk tanaman ketela pohon antara 

10–700 m dpl, sedangkan toleransinya antara 10–1.500 m dpl. Jenis 

ketela pohon tertentu dapat ditanam pada ketinggian tempat tertentu 

untuk dapat tumbuh optimal. 

Jenis lahan di sentra produksi singkong umumnya didominasi oleh tanah 

alkalin dan tanah masam. Oleh karena itu varietas unggul yang akan 

dikembangkan perlu memiliki sifat toleran kekeringan, toleran lahan pH 

rendah dan tinggi, toleran keracunan Al dan efektif memanfaatkan hara P 

yang terikat oleh Al dan Ca. Sifat-sifat tersebut dimiliki oleh varietas Adira-

4, Malang-6, UJ3, dan UJ5. 

 

 Pedoman Budidaya  

Pembibitan 

1.   Persyaratan Bibit 

Bibit yang baik untuk bertanam ketela pohon harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

a)  Ketela pohon berasal dari tanaman induk yang cukup tua (10-12 

bulan). 

b)  Ketela pohon harus dengan pertumbuhannya yang normal dan 

sehat serta seragam. 

c)  Batangnya telah berkayu dan berdiameter + 2,5 cm lurus. 

d)  Belum tumbuh tunas-tunas baru. 
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2.  Penyiapan Bibit 

Penyiapan bibit ketela pohon meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a)  Bibit berupa stek batang. 

b)  Sebagai stek pilih batang bagian bawah sampai tengah. 

c)  Setelah stek terpilih kemudian diikat, masing-masing ikatan 

berjumlah antara 25–30 batang stek. 

d)  Semua ikatan stek yang dibutuhkan, kemudian diangkut ke 

lokasi penanaman. Setelah direndam dengan ABG-Daun 

dengan dosis 2 cc/L selama kurang lebih 30 menit sebelum di 

tanam. 

 

 Pengolahan Media Tanam 

o Persiapan 

Kegiatan yang perlu dilakukan sebelum pengolahan lahan adalah: 

a)  Pengukuran pH tanah dilakukan dengan menggunakan kertas 

lakmus, pH meter dan cairan pH tester. 

b)  Penganalisaan jenis tanah pada contoh atau sempel tanah yang 

akan ditanami untuk mengetahui ketersediaan unsur hara, 

kandungan bahan organik. 

c)  Penetapan jadwal/waktu tanam berkaitan erat dengan saat 

panen. Hal ini perlu diperhitungkan dengan asumsi waktu tanam 

bersamaan dengan tanamanlainnya (tumpang sari), sehingga 

sekaligus dapat memproduksi beberapa variasi tanaman yang 

sejenis. 

d) Luas areal penanaman disesuaikan dengan modal dan 

kebutuhan setiap petani ketela pohon. Pengaturan volume 

produksi penting juga diperhitungkan karena berkaitan erat 

dengan perkiraan harga pada saat panen dan pasar. Apabila 

pada saat panen nantinya harga akan anjlok karena di daerah 

sentra penanaman terjadi panen raya maka volume produksi 

diatur seminimal mungkin. 
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o Pembukaan dan Pembersihan Lahan 

Pembukaan lahan pada intinya merupakan pembersihan lahan dari 

segala macam gulma (tumbuhan pengganggu) dan akar-akar 

pertanaman sebelumnya. Tujuan pembersihan lahan untuk 

memudahkan perakaran tanaman berkembang dan menghilangkan 

tumbuhan inang bagi hama dan penyakit yang mungkin ada. 

Pembajakan dilakukan dengan hewan ternak, seperti kerbau, sapi, 

atau pun dengan mesin traktor. Pencangkulan dilakukan pada sisi-

sisi yang sulit dijangkau, pada tanah tegalan yang arealnya relatif 

lebih sempit oleh alat bajak dan alat garu sampai tanah siap untuk 

ditanami. 

 

o Pembentukan Bedengan 

Bedengan dibuat pada saat lahan sudah 70% dari tahap 

penyelesaian. Bedengan atau pelarikan dilakukan untuk 

memudahkan penanaman, sesuai dengan ukuran yang 

dikehendaki. Pembentukan bedengan/larikan ditujukan untuk 

memudahkan dalam pemeliharaan tanaman, seperti pembersihan 

tanaman liar maupun sehatnya pertumbuhan tanaman. 

 

o Pengapuran 

Untuk menaikkan pH tanah, terutama pada lahan yang bersifat 

sangat masam/tanah gembut, perlu dilakukan pengapuran. Jenis 

kapur yang digunakan adalah kapur kalsit/kaptan (CaCO3). Dosis 

yang biasa digunakan untuk pengapuran adalah 1-2,5 ton/ha. 

Pengapuran diberikan pada waktu pembajakan atau pada saat 

pembentukan bedengan kasar bersamaan dengan pemberian 

pupuk kandang. 

 

o Pengolahan Tanah 

Tujuan utama pengolahan tanah adalah : 

(1) memperbaiki struktur tanah,  

(2) menekan pertumbuhan gulma,  

(3) menerapkan sistem konservasi tanah untuk memperkecil 

peluang terjadinya erosi.  
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Tanah yang baik untuk budidaya singkong memiliki struktur remah 

atau gembur yang dapat bertahan sejak fase awal pertumbuhan 

sampai panen. Kondisi tersebut dapat menjamin sirkulasi O2 dan 

CO2 di dalam tanah, terutama pada lapisan olah, sehingga 

aktivitas jasad renik dan fungsi akar optimal dalam penyerapan 

hara. Kondisi ini dapat memacu pertumbuhan daun dan batang 

sebagai sumber energi untuk tumbuh (source) dan menghasilkan 

fotosintat secara maksimal untuk ditranslokasikan ke ubi (sink). 

Translokasi fotosintat secara maksimal teraktualisasi dalam bentuk 

hasil yang tinggi. Pada lahan miring atau peka erosi, tanah perlu 

dikelola dengan sistem konservasi, yaitu : 

(1) tanpa olah tanah,  

(2) pengolahan minimal,  

(3) pengolahan sempurna sistem guludan kontur.  

 

Pengolahan minimal (secara larik atau individual) efektif 

mengendalikan erosi, tetapi hasil singkong seringkali rendah dan 

biaya pengendalian gulma relatif tinggi. Pengolahan sempurna 

didasarkan kepada pencapaian hasil yang tinggi, biaya pengolahan 

tanah dan pengendalian gulmanya rendah, dan tingkat erosi 

minimal. Dalam hal ini tanah dibajak (dengan traktor 3-7 singkal 

piring atau hewan tradisional) dua kali atau satu kali yang diikuti 

oleh pembuatan guludan (ridging). Untuk lahan peka erosi, guludan 

juga berperan sebagai pengendali erosi, sehingga guludan dibuat 

searah kontur. 

 

o Penyiapan Bibit 

Hasil yang tinggi dapat diperoleh bila tanaman tumbuh optimal dan 

seragam dengan populasi yang penuh. Kondisi tersebut dapat 

dicapai bila bibit yang digunakan memenuhi kriteria tujuh tepat 

(tepat varietas, mutu, jumlah, waktu, harga, tempat, dan 

kontinuitas).  
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Faktor penghambat penyediaan bibit dengan kriteria tersebut 

adalah:  

(1) varietas unggul singkong sulit berkembang karena mahalnya 

biaya transportasi bibit,  

(2) tingkat penggandaan bibit rendah sehingga insentif bagi 

penangkar juga rendah,  

(3) daya tumbuh bibit cepat turun bila masa penyimpanannya lama,  

(4) sebagian besar petani belum memerlukan bibit berlabel dari 

penangkar benih.  

 

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sistem penangkaran 

bibit secara in situ, baik yang dikelola kelompok tani maupun petani 

secara individu. Dalam pembibitan tradisional, dari satu batang bibit 

singkong hanya diperoleh 10-20 stek, sehingga luas areal 

pembibitan minimal 20% dari luas areal yang akan ditanami 

singkong. Pembibitan tradisional tersebut akan menyita banyak 

tempat dan menghambat pengembangan varietas ungul baru. 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

menggunakan stek pendek dengan dua-tiga mata tunas. 

Pembibitan dengan cara ini disebut rapid multiplication atau 

penangkaran bibit secara cepat. Keuntungan dari pembibitan stek 

pendek adalah jumlah bibit yang dapat dihasilkan dari satu batang 

singkong 100-200 kali lebih banyak dibandingkan dengan 

pembibitan secara tradisional. 

 

Langkah penangkaran bibit secara cepat adalah:  

(1) penyemaian bibit,  

(2) pemindahan bibit,  

(3) pemeliharaan,  

(4) panen. 

 

o Penyemaian Bibit 

Bibit yang disemai berupa stek yang terdiri atas satu, dua, dan tiga 

mata tunas, masing-masing akan menghasilkan 5-10 stek, 10-20 

stek, dan 15-30 stek. Media pesemaian adalah bak plastik dengan 
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bingkai kayu dengan panjang dan lebar disesuaikan dengan ukuran 

bak plastik yang tersedia, sedangkan jumlah bak disesuaikan 

dengan jumlah stek yang akan disemai. Bak tersebut diisi dengan 

larutan pupuk NPK setara dengan 6 g urea + 6 g SP36 + 6 g 

KCl/stek, dan di atas permukaan larutan tersebut dihamparkan 

kertas koran. Stek yang akan disemai diletakkan pada hamparan 

kertas tersebut dengan posisi vertikal. Agar tidak tenggelam dalam 

larutan, kertas disangga dengan anyaman bambu atau penyangga 

lainnya. Kertas dipertahankan dalam keadaan basah selama 7-14 

hari agar stek terhindar dari kekeringan. 

 

Setelah berumur 10-14 hari (Gambar 3), bibit dipindahkan kelahan 

pembibitan yang telah diolah. Pada saat penanaman bibit, tanah 

dalam kondisi basah (kapasitas lapang). Stek dengan 2-3 mata 

tunas dapat juga langsung ditanam (tanpa melalui pesemaian) 

namun kelembaban tanah perlu dijaga dan posisi stek tidak 

berubah. Jarak tanam yang dianjurkan adalah 75 cm x 80 cm, baik 

untuk stek yang telah disemai maupun yang langsung ditanam. 

 

o Pemeliharaan Bibit 

Pemeliharaan bibit mencakup pemupukan, pengendalian gulma, 

hama, dan penyakit tanaman. Tanaman dipupuk dengan takaran 

150-200 kg urea + 100 kg SP36 + 100 kg KCl/ha. Pupuk diberikan 

secara bertahap, yaitu 50% urea, seluruh SP36 dan KCl pada saat 

bibir berumur 2 minggu dan 50% urea pada umur 12 minggu. 

 

o Panen Bibit 

Panen bibit dimulai pada saat tanaman berumur 7 bulan sampai 12 

bulan, dengan cara memotong batang sekitar 10 cm dari pangkal 

batang, dan membuang batang bagian pucuk yang belum berkayu. 

Batang bibit tersebut dikumpulkan dan diikat (10-20 batang/ikat) 

untuk diangkut ke areal pengembangan. Panen dilakukan pada 

saat bibit akan ditanam atau maksimal 1 bulan sebelum bibit 

ditanam. Tanaman yang telah dipanen tersebut (hanya batangnya 

yang diambil) dapat dijadikan tanaman pembibitan ke-2, dengan 
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cara membiarkan dua tunas tumbuh dan dipelihara seperti pada 

pembibitan ke-1. Kualitas bibit dari pembibitan ke-2 tidak berbeda 

dengan pembibitan ke-1. Asal stek, diameter bibit, ukuran stek dan 

lama penyimpanan bibit berpengaruh terhadap daya tumbuh dan 

hasil singkong . Bibit yang dianjurkan untuk ditanam adalah stek 

dari batang bagian tengah dengan diameter 2-3 cm, panjang 15-20 

cm, dan tanpa penyimpanan. 

 

 Teknik Penanaman 

o Penentuan Pola Tanam 

Pola tanaman harus memperhatikan musim dan curah hujan. Pada 

lahan tegalan/kering, waktu tanam yang paling baik adalah awal 

musim hujan atau setelah penanaman padi. Jarak tanam yang 

umum digunakan pada pola monokultur ada beberapa alternatif, 

yaitu 100 X 100 cm, 100 X 60 cm atau 100 X 40 cm. Bila pola 

tanam dengan sistem tumpang sari bisa dengan jarak tanam 150 X 

100 cm atau 300 X 150 cm. 

 

Populasi Tanaman dan Jarak Tanam Tanaman dapat 

memanfaatkan hara dan cahaya surya (matahari) secara maksimal 

bila indeks luas daun mencapai 3,5 m2 /m2 lahan. Angka ini dapat 

dicapai pada populasi tanaman dan jarak tanam yang optimal. 

Kondisi optimal tersebut berbeda untuk setiap tingkat kesuburan 

tanah, sistem tanam, dan tipe kanopi tanaman. Perbedaan hasil 

yang disebabkan oleh perbedaan jarak tanam pada populasi 

tanaman yang sama mengindikasikan intersepsi sinar matahari 

dapat ditingkatkan melalui pengaturan populasi dan jarak tanam. 

 

Oleh karena itu, populasi tanaman lebih dari 10.000 batang/ha 

tidak meningkatkan hasil singkong pada tanah yang subur, baik 

untuk varietas tipe bercabang maupun tidak bercabang. Hal ini 

disebabkan oleh adanya kompetisi antartanaman dalam 

mendapatkan sinar matahari dan hara pada populasi lebih dari 

10.000 tanaman/ha. 
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o Cara Penanaman 

Cara penanaman dilakukan dengan meruncingkan ujung bawah 

stek ketela pohon kemudian tanamkan sedalam 5-10 cm atau 

kurang lebih sepertiga bagian stek tertimbun tanah. Bila tanahnya 

keras/berat dan berair/lembab, stek ditanam dangkal saja. 

 

Penanaman stek singkong disarankan pada saat tanah dalam 

kondisi yang gembur dan lembab atau ketersediaan air pada 

lapisan olah sekitar 80% dari kapasitas lapang. Tanah dengan 

kondisi tersebut akan dapat menjamin kelancaran sirkulasi O2 dan 

CO2 serta meningkatkan aktivitas mikroba tanah, sehingga dapat 

memacu pertumbuhan daun untuk menghasilkan fotosintat secara 

maksimal dan ditranslokasikan ke dalam ubi secara maksimal pula. 

 

Perbedaan posisi stek di tanah dan bagian stek yang tertanam di 

lapisan olah dapat mempengaruhi hasil singkong. Stek yang 

ditanam dengan posisi miring atau horizontal akarnya tidak 

terdistribusi secara merata, seperti stek yang ditanam vertikal pada 

kedalaman 15 cm, dan kepadatannya rendah. Pertumbuhan akar 

singkong juga dipengaruhi oleh permukaan pangkal stek. Jika 

pangkal stek dipotong rata atau runcing, pertumbuhan akar lebih 

merata dibandingkan dengan yang dipotong miring. Untuk 

mendapatkan hasil yang tinggi, panjang stek yang tertanam di 

tanah berkisar antara 10-15 cm, sehingga panjang stek yang 

diperlukan adalah 20-25 cm. 

 

o Pola Tanam 

Singkong dapat ditanam secara monokultur dan tumpangsari. Pola 

monokultur umumnya dikembangkan dalam usahatani komersial 

atau usahatani alternatif pada lahan marjinal dimana komoditas lain 

tidak produktif atau usahatani input minimal bagi petani yang 

modalnya terbatas. Pola tumpangsari diusahakan oleh petani 

berlahan sempit, baik secara komersial maupun subsisten. Pola 

tumpangsari memiliki kekurangan dan kelebihan.  
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Kekurangannya adalah:  

(1) terjadinya kompetisi pengambilan hara dan cahaya matahari 

antartanaman, 

(2) curahan tenaga kerja yang lebih banyak.  

 

Kelebihannya adalah:  

(1) efektif mengendalikan erosi,  

(2) meningkatkan efisiensi penggunaan lahan,  

(3) meningkatkan pendapatan bersih/tahun dan terdistribusi secara 

merata,  

(4) meningkatkan efisiensi penggunaan hara,  

(5) memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan angka kecukupan 

gizi (AKG),  

(6) memperbaiki fisik dan kimia tanah. 

 

Pada lahan peka erosi dianjurkan menggunakan pola tumpangsari 

singkong dengan padi gogo dan aneka kacang. Jarak tanam untuk 

tanaman sela yang efektif mengendalikan erosi dan 

produktivitasnya tinggi adalah 40 cm antara barisan dan 10-15 cm 

dalam barisan 

 

Selain efektif mengendalikan erosi, pola tanam ini juga dapat 

memperbaiki fisik dan kimia tanah jika limbah panen tanaman sela 

dikembalikan ke tanah. Pada lahan yang tidak peka erosi, singkong 

dapat ditumpangsarikan dengan jagung. 

 

Pola tumpangsari mampu menghasilkan 25 ton ubi segar/ha bila 

populasi tanaman dan pengelolaannya optimal. Populasi optimal 

singkong dalam pola tumpangsari adalah 10.000 tanaman/ ha. 

Pengelolaan optimal meliputi pengendalian organisme pengganggu 

tanaman (OPT) dan pemupukan sesuai dengan kebutuhan 

tanaman singkong dan tanaman sela. Hasil analisis menunjukkan 

kelayakan finansial pola monokultur maupun pola tumpangsari 

singkong tidak berbeda nyata . Dengan demikian kedua pola tanam 

tersebut dapat dikembangkan dalam program aksi penyediaan 
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bahan baku industri bioethanol yang bersumber dari singkong. 

Data survei di Indonesia, Filipina, dan Vietnam menunjukkan 

bahwa kelayakan usahatani singkong dengan pola monokultur 

maupun tumpangsari bergantung pula pada harga ubi di tingkat 

petani. Jika harga ubi segar kurang dari 30 dolar Amerika Serikat 

per ton, B/C rasionya berkisar antara 0,21-0,57, dan B/C rasio 

menjadi 0,71-1,30 apabila harga ubi di tingkat petani 30 dolar per 

ton, serta B/C rasio meningkat lagi menjadi 0,85-2,50 jika harga ubi 

35 dolar per ton. Hasil analisis juga menunjukkan teknologi 

produksi dengan produktivitas singkong 15-25 ton/ha layak 

dikembangkan bila harga ubi segar di tingkat petani Rp 320/kg. 

 

 Pemeliharaan Tanaman 

o Penyiangan 

Penyiangan bertujuan untuk membuang semua jenis rumput/ 

tanaman liar/ pengganggu (gulma) yang hidup di sekitar tanaman. 

Dalam satu musim penanaman minimal dilakukan 2 (dua) kali 

penyiangan. 

 

o Pembubunan 

Cara pembubunan dilakukan dengan menggemburkan tanah di 

sekitar tanaman dan setelah itu dibuat seperti guludan. Waktu 

pembubunan dapat bersamaan dengan waktu penyiangan, hal ini 

dapat menghemat biaya. Apabila tanah sekitar tanaman Ketela 

pohon terkikis karena hujan atau terkena air siraman sehingga 

perlu dilakukan pembubunan/di tutup dengan tanah agar akar tidak 

kelihatan. 

 

o Perempalan/Pemangkasan 

Pada tanaman Ketela pohon perlu dilakukan 

pemangkasan/pembuangan tunas karena minimal setiap pohon 

harus mempunyai cabang 2 atau 3 cabang. Hal ini agar batang 

pohon tersebut bisa digunakan sebagai bibit lagi di musim tanam 

mendatang. 
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o Pemupukan 

Pemupukan dilakukan dengan sistem pemupukan berimbang 

antara N, P, K dengan dosis Urea=133–200 kg; TSP=60–100 kg 

dan KCl=120–200 kg. Pupuk tersebut diberikan pada saat tanam 

dengan dosis N:P:K= 1/3 : 1 : 1/3 (pemupukan dasar) dan pada 

saat tanaman berumur 2-3 bulan yaitu sisanya dengan dosis 

N:P:K= 2/3 : 0 : 2/3. 

 

Dengan ABG-Daun dengan dosis 4 cc/L disemprotkan setiap 20-30 

hari sekali dengan pemberian pupuk kimia dikurangi 20-30% dari 

dosis biasa. 

 

Setelah umur 5 bulan untuk pengisian umbi disemprot dengan 

ABG-Bunga&Buah dengan dosis 4 cc/L disemprotkan atau 

disiramkan setiap 20-30 hari sekali sampai siap panen.  

 

Untuk mencegah penyakit pada tanaman ketela sebaiknya 

dilakukan pencegahan setiap satu bulan sekali dengan cara: 

 

ABG-BIO dengan cara melarutkan (1–2) bungkus ABG-BIO + 1 kg 

dedak + 2 kg ABG-Bios + (5–10) tutup ABG-B, dalam (50-100) liter 

air, aduk secara merata, dan biarkan sekitar (2-4) jam. Kemudian 

siramkan sebanyak (25–50) cc/tanaman pada perakaran tanaman 

dengan interval 1 bulan sekali 

 

o Pengairan dan Penyiraman 

Kondisi lahan Ketela pohon dari awal tanam sampai umur + 4–5 

bulan hendaknya selalu dalam keadaan lembab, tidak terlalu 

becek. Pada tanah yang kering perlu dilakukan penyiraman dan 

pengairan dari sumber air yang terdekat. Pengairan dilakukan pada 

saat musim kering dengan cara menyiram langsung akan tetapi 

cara ini dapat merusak tanah. Sistem yang baik digunakan adalah 

sistem genangan sehingga air dapat sampai ke daerah perakaran 

secara resapan. Pengairan dengan sistem genangan dapat 
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dilakukan dua minggu sekali dan untuk seterusnya diberikan 

berdasarkan kebutuhan. 

 

o Pengendalian Gulma 

Pertumbuhan singkong yang lambat selama tiga bulan pertama 

menyebabkan tanah di antara tanaman tidak tertutup secara 

sempurna oleh kanopi . Hal ini menyebabkan tingginya intensitas 

cahaya matahari di antara tanaman, sehingga memacu 

pertumbuhan gulma. Pada kondisi tersebut tanaman singkong tidak 

mampu berkompetisi dengan gulma, sehingga pertumbuhannya 

terhambat dan hasilnya dapat menurun hingga 75%. Pengendalian 

gulma secara manual lebih murah 35% dibandingkan dengan cara 

kimia dan mempunyai beberapa kelebihan, yaitu : 

(1) memperbaiki struktur tanah,  

(2) tidak selektif terhadap spesies/kelompok jenis gulma,  

(3) tidak mencemari lingkungan,  

(4) dapat dilakukan oleh tenaga kerja keluarga.  

 

Pada bulan ke-4 kanopi singkong mulai menutup permukaan tanah, 

sehingga pertumbuhan gulma mulai tertekan karena kecilnya 

penetrasi sinar matahari di antara tanaman singkong. Olehkarena 

itu kondisi bebas gulma atau penyiangan pada bulan ke- 4 tidak 

diperlukan . Kondisi bebas gulma hanya diperlukan selama tiga 

bulan pertama (fase awal pertumbuhan) da menjelang panen. 

Kondisi bebas gulma pada saat panen dapat menurunkan tingkat 

kesulitan panen, sehingga kehilangan hasil dapat dicegah. Kondisi 

bebas gulma pada fase tersebut juga dapat mempermudah 

pengolahan tanah dan mengurangi populasi gulma pada musim 

tanam berikutnya. Dalam usahatani komersial, sebagian besar 

petani melakukan pengendalian gulma secara kimiawi 2-3 minggu 

sebelum panen. 

 

o Waktu Penyemprotan Pestisida 

Jenis dan dosis pestisida disesuaikan dengan jenis penyakitnya. 

Penyemprotan pestisida paling baik dilakukan pada pagi hari 
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setelah embun hilang atau pada sore hari. Dosis pestisida 

disesuaikan dengan serangan hama dan penyakit, baca dengan 

baik penggunaan dosis pada label merk obat yang digunakan. 

Apabila hama dan penyakit menyerang dengan ganas maka dosis 

pestisida harus lebih akan tetapi penggunaannya harus hati-hati 

karena serangga yang menguntungkan dapat ikut mati. 

Berdasarkan umur panen tanaman, varietas singkong di 

kelompokkan menjadi tiga, yaitu umur genjah, sedang, dan dalam 

 

yang masing-masing dipanen pada fase kadar pati optimal, mulai 

umur 7 bulan, 8 bulan, dan 9 bulan. 

 

Kadar pati singkong tidak menurun meski panen ditunda beberapa 

bulan setelah fase kadar pati optimal, bahkan hasil pati meningkat 

karena bobot ubi cenderung meningkat dengan bertambahnya 

umur tanaman. Hal ini merupakan nilai tambah bagi usahatani 

singkong dalam konteks pengembangan industri bioethanol karena 

waktu panennya dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. 

 

 Hama dan Penyakit 

o Pengendalian Hama dan Penyakit 

Bakteri layu dan hawar daun adalah penyakit utama singkong. 

Varietas Adira-4, Malang-6, UJ-3, dan UJ-5 tahan terhadap kedua 

penyakit tersebut. Hama utama singkong adalah tungau merah 

(Tetranychus bimaculatus). Kerusakan tanaman oleh hama ini 

sering bersifat opsional pada luasan sempit, sehingga kerugiannya 

relatif rendah. Dengan demikian pengendalian hama dan penyakit 

belum diperlukan dalam pengembangan singkong yang 

menggunakan varietas unggul tersebut. 

 

o Hama Singkong 

 Penggerek Batang  

Stadium hama yang merusak tanaman singkong adalah larva 

(ulat).  
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Cirinya adalah membuat lubang kecil memanjang (korek) pada 

batang hingga ke bagian ubi. Di dalam lubang tersebut dapat 

ditemukan larva (ulat). Gejala: terjadi pembengkakan batang, 

beberapa bagian batang mudah patah, daun-daun menjadi layu, 

dan akhirnya cabang-cabang tanaman akan mati.  

 

Pengendalian :  

(1) rotasi tanaman untuk memutus daur atau siklus hama;  

(2) pengamatan tanaman pada stadium umur muda terhadap 

gejala serangan hama: bila serangan hama >5 %, perlu 

dilakukan pengendalian secara kimiawi;  

(3) pemotongan dan pemusnahan bagian tanaman yang 

terserang berat;  

(4) penyemprotan insektisida yang mangkus dan sangkil, 

seperti Curacron 500 EC atau Matador 25 dengan 

konsentrasi yang dianjurkan. 

 

o Hama Boleng atau Lanas 

Serangga dewasa hama ini (Cylas formicarius Fabr.) berupa 

kumbang kecil yang bagian sayap dan moncongnya berwarna biru, 

namun toraknya berwarna merah. Kumbang betina dewasa hidup 

pada permukaan daun sambil meletakkan telur di tempat yang 

terlindung (ternaungi). Telur menetas menjadi larva (ulat), 

selanjutnya ulat akan membuat gerekan (lubang kecil) pada batang 

atau ubi yang terdapat di permukaan tanah terbuka.  

 

Gejala: terdapat lubang-lubang kecil bekas gerekan yang tertutup 

oleh kotoran berwarna hijau dan berbau menyengat. Hama ini 

biasanya menyerang tanaman singkong yang sudah berubi. Bila 

hama terbawa oleh ubi ke gudang penyimpanan, sering merusak 

ubi hingga menurunkan kuantitas dan kualitas produksi secara 

nyata.  
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Pengendalian:  

(1) pergiliran atau rotasi tanaman dengan jenis tanaman yang tidak 

sefamili dengan singkong, misalnya padi-singkong-padi;  

(2) pembumbunan atau penimbunan guludan untuk menutup 

ubi yang terbuka; (3) pengambilan dan pemusnahan ubi yang 

terserang hama cukup berat;  

(4) pengamatan/monitoring hama di pertanaman singkong secara 

periodik: bila ditemukan tingkat serangan > 5 %, segera 

dilakukan tindakan pengendalian hama secara kimiawi;  

(5) penyemprotan insektisida yang mangkus dan sangkil, seperti 

Decis 2,5 EC atau Monitor 200 LC dengan konsentrasi yang 

dianjurkan;  

(6) penanaman jenis singkong yang berkulit tebal dan bergetah 

banyak; (7) pemanenan tidak terlambat untuk mengurangi 

tingkat kerusakan yang lebih berat. 

 

o Tikus (Rattus rattus sp) 

Hama tikus biasanya menyerang tanaman singkong yang berumur 

cukup tua atau sudah pada stadium membentuk ubi. Hama Ini 

menyerang ubi dengan cara mengerat dan memakan daging ubi 

hingga menjadi rusak secara tidak beraturan. Bekas gigitan tikus 

menyebabkan infeksi pada ubi dan kadang-kadang diikuti dengan 

gejala pembusukan ubi.  

Pengendalian:  

(1) sistem gerepyokan untuk menangkap tikus dan langsung 

dibunuh;  

(2) penyiangan dilakukan sebaik mungkin agar tidak banyak sarang 

tikus disekitar singkong;  

(3) pemasangan umpan beracun, seperti Ramortal atau Klerat. 

 

o Uret (Xylenthropus) 

Ciri: berada dalam akar dari tanaman.  

Gejala: tanaman mati pada yg usia muda, karena akar batang dan 

umbi dirusak.  
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Pengendalian: bersihkan sisa-sisa bahan organik pada saat tanam 

dan atau mencampur sevin pada saat pengolahan lahan. 

 

o Tungau merah (Tetranychus bimaculatus) 

Ciri: menyerang pada permukaan bawah daun dengan menghisap 

cairan daun tersebut.  

Gejala: daun akan menjadi kering.  

Pengendalian: menanam varietas toleran dan menyemprotkan air 

yang banyak. 

Gambar : Kekurangan K ( kalium ) dan terserang Bakteri 

 

 Penyakit 

o Kudis atau Scab 

Penyebab: cendawan Elsinoe batatas.  

Gejala: adanya benjolan pada tangkai sereta urat daun, dan daun-

daun berkerut seperti kerupuk. Tingkat serangan yang berat 

menyebabkan daun tidak produktif dalam melakukan fotosintesis 

sehingga hasil ubi menurun bahkan tidak menghasilkan sama 

sekali.  

 

Pengendalian:  

(1)  npergiliran/rotasi tanaman untuk memutus siklus hidup 

penyakit;  

(2) penanaman singkong bervarietas tahan penyakit kudis, seperti 

daya dan gedang;  

(3) kultur teknik budi daya secara intensif; (4) penggunaan bahan 

tanaman (bibit) yang sehat. 

o Layu fusarium 

Penyebab: jamur Fusarium oxysporum f. batatas.  

Gejala: tanaman tampak lemas, urat daun menguning, layu, dan 

akhirnya mati. Cendawan fusarium dapat bertahan selama 

beberapa tahun dalam tanah. Penularan penyakit dapat terjadi 

melalui tanah, udara, air, dan terbawa oleh bibit.  
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Pengendalian:  

(1) penggunaan bibit yang sehat (bebas penyakit);  

(2) pergiliran /rotasi tanaman yang serasi di suatu daerah dengan 

tanaman yang bukan famili;  

(3) penanaman jenis atau varietas singkong yang tahan terhadap 

penyakit Fusarium. 

 

o Bercak daun bakteri 

Penyebab: Xanthomonas manihotis atau Cassava Bacterial 

Blight/CBG .  

Gejala: bercak-bercak bersudut pada daun lalu bergerak dan 

mengakibatkan pada daun kering dan akhirnya mati. Pengendalian: 

menanam varietas yang tahan, memotong atau memusnahkan 

bagian tanaman yang sakit, melakukan pergiliran tanaman dan 

sanitasi kebun 

 

o Layu bakteri (Pseudomonas solanacearum E.F. Smith) 

Ciri: hidup di daun, akar dan batang.  

Gejala: daun yang mendadak jadi layu seperti tersiram air panas. 

Akar, batang dan umbi langsung membusuk. Pengendalian: 

melakukan pergiliran tanaman, menanam varietas yang tahan 

seperti Adira 1, Adira 2 dan Muara, melakukan pencabutan dan 

pemusnahan tanaman yang sakit berat. 

 

o Bercak daun coklat (Cercospora heningsii) 

Penyebab: cendawan yang hidup di dalam daun. Gejala: daun 

bercak-bercak coklat, mengering, lubang-lubang bulat kecil dan 

jaringan daun mati. Pengendalian: melakukan pelebaran jarak 

tanam, penanaman varietas yang tahan, pemangkasan 

 

o Virus 

Beberapa jenis virus yang ditemukan menyerang tanaman 

singkong adalah Internal Cork, Chlorotic Leaf Spot, Yellow Dwarf.  

Gejala: pertumbuhan batang dan daun tidak normal, ukuran 

tanaman kecil dengan tata letak daun bergerombol di bagian 
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puncak, dan warna daun klorosis atau hijau kekuning-kuningan. 

Pada tingkat serangan yang berat, tanaman singkong tidak 

menghasilkan.  

 

Pengendalian:  

(1) penggunaan bibit yang sehat dan bebas virus;  

(2) pergiliran/rotasi tanaman selama beberapa tahun, terutama di 

daerah basis (endemis) virus;  

(3) pembongkaran/eradikasi tanaman untuk dimusnahkan. 

 

o Penyakit Lain-lain 

Penyakit-penyakit yang lain adalah, misalnya, bercak daun 

cercospora oleh jamur Cercospora batatas Zimmermann, busuk 

basah akar dan ubi oleh jamur Rhizopus nigricans Ehrenberg, dan 

klorosis daun oleh jamur Albugo ipomeae pandurata Schweinitz.  

Pengendalian: dilakukan secara terpadu, meliputi perbaikan kultur 

teknik budi daya, penggunaan bibit yang sehat, sortasi dan seleksi 

ubi di gudang, dan penggunaan pestisida selektif. 

 

 Panen 

Kriteria utama umur panen singkong adalah kadar pati optimal, yaitu pada 

saat tanaman berumur 7-9 bulan. Bobot ubi meningkat dengan 

bertambahnya umur tanaman, sedangkan kadar pati cenderung stabil 

pada umur 7-9 bulan (Gambar 9). Hal ini menunjukkan bahwa umur 

panen singkong fleksibel, tanaman dapat dipanen pada umur 7 bulan atau 

ditunda sampai berumur lebih dari 12 bulan. Fleksibilitas umur panen 

tersebut memberi peluang bagi keberlanjutan penyediaan singkong untuk 

bahan baku bioethanol. 

 

Penundaan umur panen hanya dapat dilakukan di daerah beriklim basah 

dan tidak sesuai di daerah beriklim kering karena pertumbuhan tanaman 

pada pertanaman April-Mei akan terhambat dan hasilnya rendah jika 

terjadi cekaman kekeringan atau curah hujan <25 mm/10 hari selama tiga 

bulan pertama. Untuk menghindari cekaman kekeringan, sebagian besar 
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petani melakukan penanaman serentak pada awal musim hujan dan 

panen juga serentak, sehingga 80% dari produksi singkong terkonsentrasi 

pada musim kemarau. Kondisi ini tidak sesuai untuk pengembangan 

industri bioethanol karena sebaran produksi bulanan tidak merata sesuai 

dengan kebutuhan bahanbaku industri. Langkah antisipatif adalah dengan 

pewilayahan waktu tanam pada awal musim hujan hingga bulan ke-4 

selama musim hujan dan panen bervariasi antara umur 7-12 bulan . Hasil 

singkong pada umur panen berbeda dari tanaman yang ditanam pada 

awal musim hujan tidak mengalami kekeringan sampai 6 bulan dan 

hasilnya tinggi. 

 

Penundaan umur panen dapat meningkatkan hasil pati sepanjang tidak 

terjadi anomali iklim dan gangguan organisme pengganggu. Meskipun 

umur panen singkong bersifat fleksibel, namun penurunan kadar pati 

akibat anomali iklim dan gangguan hama penyakit tanaman dapat terjadi 

bila penundaan panen relatif lama. Salah satu cara untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah penanaman multivarietas (varietas umur genjah, 

sedang, dan dalam) secara periodik pada suatu wilayah pengembangan, 

sehingga panen dapat pula dilakukan secara periodik. Varietas berumur 

genjah, misalnya, dipanen pada umur 7-9 bulan, varietas berumur sedang 

pada umur 8-11 bulan, dan varietas berumur dalam pada umur 10-12 

bulan. Dengan cara ini dapat dirancang pembagian wilayah 

pengembangan singkong berdasarkan waktu tanam dan umur panen, 

sesuai dengan kebutuhan industri bioethanol di daerah setempat, 

misalnya wilayah pengembangan singkong untuk umur panen 7 bulan, 8 

bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, dan 12 bulan. Luas setiap wilayah 

pengembangan berdasarkan kriteria umur panen setara dengan 

kebutuhan harian singkong untuk industri bioethanol. Di beberapa daerah, 

singkong ditumpangsarikan dengan tanaman pangan lainnya. Hasil 

varietas Adira-4 yang ditumpangsarikan dengan kacang tanah dan jagung 

mencapai 31,0 ton/ha di Bogor dan 39,2 ton/ha di Lampung. Dengan 

tersedianya varietas unggul berkadar pati dan berdaya hasil tinggi serta 

mampu beradaptasi dalam pola tumpangsari maka singkong dapat 

dikembangkan dengan pola monokultur dan tumpangsari, baik secara 

subsisten maupun komersial. Dalam usahatani komersial, singkong harus 
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menghasilkan 20-25 t/ha agar menguntungkan, yaitu dengan B/C rasio 

lebih dari 1,0. Angka ini dapat dicapai jika harga ubi di tingkat petani 

Rp250-300/kg, baik untuk singkong yang ditanam secara monokultur 

maupun tumpangsari. 

 

o Cara Panen 

Tata cara panen singkong melalui tahapan sebagai berikut: 

a) Tentukan pertanaman singkong yang telah siap dipanen. 

b) Potong (pangkas) batang singkong dengan menggunakan 

parang atau sabit, kemudian batang-batangnya disingkirkan ke 

luar petakan sambil dikumpulkan. 

c) Galilah guludan dengan cangkul hingga terkuak ubi-ubinya. 

d) Ambil dan kumpulkan singkong di suatu tempat pengumpulan 

hasil. 

e) Bersihkan ubi dari tanah atau kotoran dan akar yang masih 

menempel. 

f) Lakukan seleksi dan sortasi ubi berdasarkan ukuran besar dan 

kecil ubi secara terpisah dan warna kulit ubi yang seragam. 

Pisahkan ubi utuh dari ubi terluka ataupun terserang oleh hama 

atau penyakit. 

g) Masukkan ke dalam wadah atau karung goni, lalu angkut ke 

tempat penampungan (pengumpulan) hasil. 

 

Prakiraan ProduksiTanaman singkong yang tumbuhnya baik dan 

tidak mendapat serangan hama penyakit yang berarti (berat) dapat 

menghasilkan lebih dari 25 ton ubi basah per hektar. Varietas 

unggul seperti borobudur dapat menghasilkan 25 ton, prambanan 

28 ton, dan kalasan antara 31,2-47,5 ton per hektar. 

 

 Pascapanen 

PengumpulanHasil panen dikumpulkan di lokasi yang cukup strategis, 

aman dan mudah dijangkau oleh angkutan. 
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o Penyortiran dan Penggolongan 

Pemilihan atau penyortiran singkong sebenarnya dapat dilakukan 

pada saat pencabutan berlangsung. Akan tetapi penyortiran 

singkong dapat dilakukan setelah semua pohon dicabut dan 

ditampung dalam suatu tempat. Penyortiran dilakukan untuk 

memilih umbi yang berwarna bersih terlihat dari kulit umbi yang 

segar serta yang cacat terutama terlihat dari ukuran besarnya umbi 

serta bercak hitam/garis-garis pada daging umbi. 

 

o Penyimpanan 

Penanganan pascapanen singkong biasanya ditujukan untuk 

mempertahankan daya simpan. Penyimpanan ubi yang paling baik 

dilakukan dalam pasir atau abu. Tata cara penyimpanan singkong 

dalam pasir atau abu adalah sebagai berikut:a) Angin-anginkan ubi 

yang baru dipanen di tempat yang berlantai kering selama 2-3 

hari.b) Siapkan tempat penyimpanan berupa ruangan khusus atau 

gudang yang kering, sejuk, dan peredaran udaranya baik.c) 

Tumpukkan ubi di lantai gudang, kemudian timbun dengan pasir 

kering atau abu setebal 20-30 cm hingga semua permukaan ubi 

tertutup. 

 

Cara penyimpanan ini dapat mempertahankan daya simpan ubi 

sampai 5 bulan. Singkong yang mengalami proses penyimpanan 

dengan baik biasanya akan menghasilkan rasa ubi yang manis dan 

enak bila dibandingkan dengan ubi yang baru dipanen. 

 

Hal yang penting dilakukan dalam penyimpanan singkong adalah 

melakukan pemilihan ubi yang baik, tidak ada yang rusak atau 

terluka, dan tempat (ruang) penyimpanan bersuhu rendah antara 

27-30 derajat C (suhu kamar) dengan kelembapan udara antara 

85-90 %. 
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 Kandungan Gizi Singkong 

Singkong sebagai bahan makanan yang cukup digemario masyarakat 

mempunyai kandungan gizi singkong per 100 gram meliputi :  

 Kalori   121 kal 

 Air   62,50 gram 

 Fospor  40,00 gram 

 Karbohidrat 34,00 gram 

 Kalsium  33,00 gram 

 Vitamin C  30,00 milligram 

 Protein  1,20   milligram 

 Besi  0,70  gram 

 Lemak  0,30  gram 

 Vitamin B1 0,01  milligram 

Sedangkan daun singkong yang banyak dijadikan sayuran pada masakan 

dan lalapan memiliki nutrisi sebagai berikut :  

Nutrisi Satuan Kadar 

Protein  gram 6.8 

Kalsium  mg 165 

Fosfor mg 54 

Besi  mg 2.0 

 Vitamin A  IU 11000 

Vitamin C  mg 275 
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 Jenis Singkong 

Beberapa jenis singkong yang ada di Inonesia dan banyak dibududayakan 

oleh masyarakat karena manfaatnya yang sangat banyak, Jenis singkong 

tersebut antara lain :  

 

1.  Singkong Manggu atau Cimanggu 

Singkong manggu berasal dari Jawa Barat yang telah dikenal sejak 

lama dan mempunyai diameter batang 4 - 5 cm. Jenis singkong yang 

satu ini bisa dikonsumsi karena mempunyai rasa yang enak, manis, 

dan dapat diolah menjadi beragam makanan. Singkong manggu 

mudah ditanam, mudah dikupas, dagingnya empuk, dan renyah serta 

mempunyai kadar pati yang tinggi. 

 

 

Jenis singkong ini berasal dari dusun Cimanggu Kecamatan Cikembar 

dengan usia panen 8 – 10 bulan. Singkong ini mempunyai  tinggi 

tanaman 2,5 – 3 meter, bentuk daun; berjari, warna daun pucuk „hijau 

muda coklat‟, warna kulit batang „hijau merah kecoklatan‟, warna 

batang dalam „putih kecoklatan‟, warna umbi „merah kecoklatan‟ 

dan warna kulit umbi „kuning kecoklatan‟. 

 

Ukuran „tangkai umbi‟ pendek, bentuk umbi mencengkram dan rasa 

umbi: enak. Singkong Cimanggu Super ini tahan terhadap 

Ketahanan CBB. 

http://agrokomplekskita.com/wp-content/uploads/2015/09/singkong-cimanggu.jpg
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Potensi hasil : 

40 – 80 ton/hektar umbi kering dan 80 – 100 ton/ha umbi basah. Jarak 

tanam: 1×1 m, dengan populasi : 10.000 pkk/ha. Jarak tanam: 1 x 1 m 

mata lima dengan  populasi: 11.400 pkk/ha 

 

2.  Singkong Kuning atau Singkong Mentega 

Singkong ini mempunyai tekstur lebih kenya dan legit serta warna 

yang kuning. Masakan yang dibuat menggunakan singkong ini 

mempunyai warna yang cantik dan menggugah selera. Singkong 

kuning sering dibuat menjadi tape singkong dengan rasa yang manis 

dan warna kuning yang cantik. 

 

3.  Singkong Gajah 

Singkong ini berasal dari Kalimantan Timur dan mempunyai umbi yang 

besar dengan diameter 8 cm. Ketela yang satu ini bisa dikonsumsi dan 

mempunyai rasa yang gurih seperti mengandung mentega. Singkong 

ini dijadikan tepung dan bahan baku bioetanol. Singkong gajah 

memiliki umbi yang berat, mudah ditanam, dan bisa langsung 

dikonsumsi sebagai bahan makanan pengganti beras dengan rasa 

ketan. 

 

Singkong gajah termasuk jenis singkong dengan kadar kandungan pati 

yang cukup tinggi , sehingga cocok untuk bahan baku tepung tapioka. 

Singkong gajah juga enak untuk di konsumsi , tidak pahit dan tidak 

beracun. Beberapa orang yang sudah pernah mengkonsumsinya 

menyatakan kalau rasa singkong gajah lebih enak dari singkong jenis 

lain / singkong lokal 

 

Potensi hasil : 

Potensi produksi bisa sampai dengan 200 ton/ha umbi basah, Jarak 

tanam 1,2 m x 1,2 m denan populasi;  7000 pkk/ha. Jarak tanam 1,2 m 

x 1,2 m mata lima dengan populasi 8000 pkk/ha. 
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Bisa mencapai 102,10 ton/ha umbi segar, umur panen 8–12 

bulan, tinggi tanaman 3,65 meter, bentuk daun menjari agak 

ramping, tipe tajuk bercabang sangat ekstensif hingga cabang 

keempat, warna pucuk daun „hijau agak kekuningan‟, warna „tangkai 

daun tua‟ merah warna „batang muda‟ hijau, warna „batang tua‟ putih. 

Singkong ini memiliki „kulit ari batang‟ tipis mudah mengelupas (tidak 

tahan disimpan lama). Singkong ini memiliki warna pada kulit 

umbi putih kecoklatan di bagian luarnya dan merah jambu pada bagian 

dalamnya. Sedangkan warna daging umbinya putih dengan tekstur 

daging umbi padat dan berbentuk memanjang. Singkong ini 

memiliki kualitas rebus baik, rasa yang kenyal seperti ketan sehingga 

cocok untuk pembuatan keripik. 

 

Potensi dari singkong jenis ini memiliki kadar pati 25,0–31,5%, kadar 

air 55,0–65,0%, kadar serat 0,96%, kadar abu 0,67%, kadar 

HCN rendah (<40 mg/kg dengan metode asam pikrat). Jenis singkong 

ini agak peka tungau merah (Tetranichus sp.), dan agak peka terhadap 

penyakit busuk jamur (Fusarium sp.) 

 

4.  Singkong Putih 

Singkong putih memiliki tekstur yang lebih keras dan warna yang putih. 

Singkong yang satu ini cocok untuk aneka resep yang memakai teknik 

rebus atau kukus seperti kolak singkong, sup singkong daging, dan 

lain sebagainya. 

 

5.  Singkong Mukibat 

Singkong mukibat berasal dari Jawa Timur yang ditemukan oleh 

Mukibat, seorang petani di desa Ngadiluwih, Kediri. Singkong mukibat 

merupakan hasil dari okulasi atau penyambungan antarbatang. 

Mukibat pertama kali membudidayakan singkong ini dengan cara 

menyambung singkong biasa dengan singkong karet. Biasanya, umbi 

singkong mukibat diambil patinya untuk diolah sebagai bioetanol. 
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6.  Singkong Emas 

Jenis singkong ini merupakan rekayasa bibit singkong dari Thailand 

yang dikawinkan dengan singkong karet lokal. Umbi ini pertama kali 

diperkenalkan di Bengkulu dan ditanam oleh petani Bengkulu. Umbi 

singkong emas ini bisa diolah pabrikasi menjadi beragam produk jadi 

seperti tepung terigu, minyak kompor, spirtus, bahan pembuat jamu 

hingga pakan ternak. 

 

7.  Singkong Darul Hidayah 

Singkong darul hidayah merupakan singkong raksasa varietas unggul. 

Disebut singkong raksasa karena per batangnya bisa menghasilkan 

bobot umbi 10 kali lipat dari singkong biasa. Setiap satu hektare lahan 

bisa menghasilkan ubi kayu hingga 100 ton. 

 

singkong darul hidayah 

 

Singkong jenis ini resmi dilepas tahun  4 November 1998 dengan SK 

Mentan nomer 867/Kpts/TP.240/11/98.  SIngkong Darul Hidayah 

merupakan ubi lokal dari daerah Darul Hidayah. 

 

Jenis ini dikembangkan dari biji hasil okulasi antara ubi kayu lokal 

sebagai batang atas (Scion) dengan ubi kayu karet sebagai batang 

bawah (stock). 

 

8.  Singkong Adira 1 

Singkong ini dilepas tahun  1978 merupakan persilangan Mangi / 

Ambon, Singkong ini dapat dipanen umur 7–10 bulan dengan tinggi 

batang  1–2 m. Singkong ini mempunyai karakteristik daun berbentuk 

http://agrokomplekskita.com/wp-content/uploads/2015/09/singkong-darul-hidayah.jpg
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„menjari agak lonjong‟, warna pucuk daun coklat, warna „tangkai daun 

bagian atas‟ merah, warna „tangkai daun bagian bawah‟ merah muda, 

warna batang muda „hijau muda‟, warna batang tua  „coklat kuning‟, 

warna „kulit umbi bagian luar‟ coklat, warna „kulit umbi bagian dalam‟ 

kuning dan warna „daging umbi‟  kuning.  Singkong Adira I ini  agak 

tahan terhadap hama tungau merah (Tetranichus bimaculatus), tahan 

terhadap penyakit bakteri hawar daun, Pseudomonas solanacearum 

dan Xanthomonas manihotis. 

 

Potensi produksi : 

Produksi singkong ini bisa mencapai 22 ton/ha umbi basah dengan 

kadar tepung 45%, kadar protein 0,5% (basah), kadar HCN 27,5 mg / 

100 gr. Varietas ini memiliki umbi berwarna kuning dengan kualitas 

rebus yang baik dan rasa enak sehingga sesuai untuk dikonsumsi 

langsung 

 

9.  Singkong Adira 2 

Sama seperti jenis singkong ADIRA I, singkong ini merupakan 

persilangan Mangi/Ambon. Dilepas tahun 1978 dengan nomor seleksi 

klon  W-236. Singkong ini bisa dipanen umur 8-12 bulan. 

 

Dari wujud daunnyanya mempunyai  daun menjari agak melonjong 

dan gemuk. Daunnya mempuyai warna pucuk ungu, „tangkai daun 

bagian atas‟ merah muda, „tangkai daun bagian bawah‟ hijau muda, 

„tulang daun bagian atas‟ merah muda dan „tulang daun bagian bawah 

„hijau muda‟. 

 

Singkong ini mempunyai ketinggian batang  2–3 m dengan „warna 

batang muda‟ hijau muda dan „warna batang tua‟ putih coklat. Kulit 

umbinya bagian luar berwarna putih coklat dan bagian dalam ungu 

muda. Daging umbinya berwarna putih dengan kualitas rebus baik 

tetapi rasanya agak pahit. 

Potensi Produksi  : 

Jenis ini memiliki hasil rata-rata 22 t/ha dengan kadar tepung bisa 

mencapai 41%, kadar protein  0,7% (basah), kadar HCN  124 mg/kg. 
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Jenis ini cukup tahan dari hama tungau merah (Tetranichus 

bimaculatus) dan tahan terhadap penyakit layu (Pseudomonas 

solanacearum) 

 

10. Singkong Malang 1 

Produksi mencapai 49 ton/ ha umbi basah dengan umur panen 9 – 10 

bulan. Memiliki daya adaptasi yang luas. Daging umbi berwarna putih 

kekuningan, kualitas rebus baik, enak dan manis ( kadar HCN <40 

mg/kg. Dengan kadar tepung 32 – 36 %, varietas ini sesuai untuk 

bahan baku industry tepung/pati. Malang 1 toleran terhadap hama 

tungau merah dan toleran terhadap penyakit becak daun. 

  

Dilepas tanggal 3 November 1992 dengan SK Mentan 

„623/Kpts/TP.240/11/92‟ dan nomor seleksi „MLG 10212‟, Jenis ini 

merupakan hasil persilangan CM 1015 19 dengan CM 849-1. 

Singkong ini bisa dipanen umur 9–10 bulan. 

  

Jenis ini mempunyai ketinggian batang  1,5–3,0 m dengan bentuk 

daun menjari agak gemuk, warna „pucuk daun‟ hijau keunguan, warna 

„tangkai daun tua bagian atas‟ hijau kekuningan dengan becak merah 

ungu di bagian pangkal bagian bawah dan warna „tangkai daun tua 

bagian pangkal‟ hijau kekuningan dengan becak merah ungu. batang 

muda  mempunyai warna „hijau muda‟ sedangkan batang tua 

mempunyai Warna „hijau keabu-abuan‟. Kulit umbi bagian luar dan 

dalamnya berwarna putih kecoklatan dengan daging umbi „putih 

kekuningan‟. 

 

Singkong ini punya kualitas rebus baik dengan rasa enak (manis). 

Malang 1 mempunyai potensi hasil 36,5 (24,3–48,7) t/ha umbi segar. 

dengan kadar tepung 32–36%, kadar protein 0,5% (umbi segar), kadar 

HCN  <40 mg/kg (metode asam pikrat). Jenis ini juga punya daya 

adaptasi cukup luas, tahan terhadap serangan hama tungau merah 

dan tahan dari penyakit becak daun  karena bakteri Cercospora sp 
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11. Singkong Malang 2 

Dilepas tanggal „3 November 1992‟ dengan  SK Mentan 

„624/Kpts/TP.240/11/92‟, Nomor seleksi „MLG 10209‟. Jeni ini 

merupakan persilangan CM 922-2 dengan CM 507-37. Jenis ini bisa 

dipanen umur 8–10 bulan dengan karakteristik tinggi batang 1,5–3,0 

m. Bentuk daun;  menjari dengan cuping sempit. Warna pucuk daun; 

hijau muda kekuningan. Warna tangkai daun tua; bagian atas hijau 

muda kekuningan muda kekuningan bagian bawah hijau. Warna 

batang muda; hijau muda. Warna batang tua; coklat kemerahan. 

Warna kulit umbi; coklat kemerahan (bagian luar), putih kecoklatan 

(bagian dalam) 

 

Singkong ini punya daging umbi berwarna kuning muda dengan 

kualitas rebus baik dan rasa  yang enak (manis). Potensinya bisa 

mencapai 31,5 (20–42) t/ha umbi segar dengan kadar tepung 32–36%, 

kadar protein 0,5% (umbi segar), Kadar HCN  <40 mg/kg (metode 

asam pikrat). 

 

Jenis ini agak peka dari serangan hama tungau merah (Tetranichus 

sp.) tetapi tahan dari penyakit bercak daun  akibat serangan bakteri 

Cercospora sp.  dan tahan dari penyakit hawar daun akibat bakteri 

Cassava Backterial Blight. 

 

12. Singkong UJ- 3 

Jenis ini dilepas tahun 2000 dengan nama daerah Rayong-6. Singkong 

ini berasal dari dari Thailand, mampu dipanen umur 8 – 10 bulan. 

Tinggi tanaman 2,5–3,0 m dengan bentuk daun menjari. Warna pucuk 

daun; Hijau muda kekuningan, warna petiole; kuning kemerahan, kulit 

batang; Hijau merah kekuningan, warna batang dalam; kuning. 

Umbinya berwarna putih kekuningan, warna kulit umbi „kuning 

keputihan‟ dengan ukuran „tangkai umbi‟ pendek. Tipe tajuk >1 m, 

dengan bentuk umbi mencengkeram. Rasa umbi singkong ini pahit 

dengan kadar pati 20,0–27,0%, kadar air  60,63%, kadar abu  0,13%, 

kadar serat  0,10%. 
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Potensi hasil : 

Bisa mencapai 20–35 t/ha umbi segar. Jenis ini agak tahan dari 

penyakit CBB (Cassava Bacterial Blight). 

 

13. Singkong UJ-5 

Dilepas tahun; 2000, nama daerah;  kasetsart-50, asal; introduksi dari 

Thailand, umur panen; 9–10 bulan, tinggi tanaman; >2,5 m, Daun 

berbentuk menjari, warna pucuk daun; coklat, warna petiole; hijau 

muda kekuningan, warna kulit batang; wijau perak, warna batang 

dalam, kuning, warna umbi; putih, warna kulit umbi; kuning keputihan, 

ukuran tangkai umbi; pendek, tipe tajuk; >1 m 

bentuk umbi; mencengkeram, rasa umbi; pahit. 

 

Potensi hasil : 

Singkong ini punya potensi hasil 25–38 t/ha umbi segar dengan kadar 

pati 19,0–30,0%, kadar air 60,06%, kadar abu 0,11%, kadar 

serat  0,07%. Jeni ini agak tahan dari penyakit CBB (Cassava  

Bacterial Blight). 

 

14. Singkong Adira 4 

Umbi ini bisa dipanen umur 9 bulan. Tinggi batang; >2 m, tipe 

percabangan;tidak bercabang, warna daun muda; ungu warna daun 

tua, hijau, warna tangkai daun, hijau, warna batang; keunguan. 

 

Warna kulit umbi; coklat (bagian luar), kuning (bagian dalam). Warna 

daging umbi; putih, ukuran umbi; besar bentuk daun; menjari dengan 

lamina gemuk. Umbi ini punya kualitas rebus baik tetapi mempunyai 

rasa Pahit.  Potensinya bisa mempunyai hasil rata-rata 39,7 ton/ha, 

kadar pati 25–32%, kadar HCN >100 ppm (metode asam pikrat). 

 

Jenis ini agak tahan dari hama tungau merah (Tetranichus sp.) dan 

adaptif terhadap hara suboptimal 
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15. Singkong Malang 6 

Dilepas tanggal ‟22 Oktober 2001′ dengan SK Mentan 

„523/Kpts/TP.240/10/2001‟ 

Merupakan persilangan tunggal dari MLG 10071 dengan MLG 10032. 

Jenis ini bisa dipanen umur 9 bulan. Tinggi batang; >2 m, tipe 

percabangan; bercabang, bentuk daun; menjari dengan lamina gemuk, 

warna daun muda; ungu muda, warna daun tua; hijau, warna tangkai 

daun; hijau muda, warna batang; abu-abu, warna kulit umbi; putih 

(bagian luar), kuning (bagian dalam). 

Warna daging umbinya Putih dengan ukuran umbi sedang dan kualitas 

rebus yang baik tetapi mempunyai rasa pahit. 

 

Hasil rata-rata dari singkong ini mempunyai potensi 36,41 ton/ha, 

dengan kadar pati 25–32% dan kadar HCN >100 ppm (metode asam 

pikrat). Jenis ini agak tahan dari hama tungau merah (Tetranichus sp.) 

dan adaptif terhadap hara suboptimal. 

 

16. Singkong Litbang UK-2 

Jenis ini dilepas tanggal  3 Juli 2012 dengan SK Mentan 

„2427/Kpts/SR.120/7/2012‟. Merupakan turunan dari hasil persilangan 

terbuka dengan tetua betina MLG 10.006. Tinggi tanaman bisa 

mencapai  ±230 cm denan warna batang tua „coklat gelap keabu-

abuan‟ dan batang muda „hijau‟. Warna daun muda „hijau muda agak 

sedikit kecoklatan‟ dan daun tua „hijau‟. Tungkai daun bagian atas 

„kombinasi antara merah dan hijau muda‟ sedangkan tungkai daun 

bagian bawah „kombinasi antara merah kehijauan dan hijau muda‟. 

Warna kulit luar umbi „Coklat‟ sedangkan kulit dalam umbi „kuning 

kecoklatan/krem‟. Daging umbi berwarna putih dengan ukuran umbi 

sedang. Tipe percabangannya tidak bercabang. 

 

Singkong ini bisa dipanen umur 9–10 bulan dengan potensi hasil bisa 

mencapai 60,4 ton/ha, tetapi rata-rata bisa menghasilkan 42,2 ton/ha. 

Dari hasilnya mempunyai kadar pati 17,79% bb a dan 31,21% bb b, 

kadar abu  ±2,06% basis kering b, kadar HCN 31,02 ppm bb, kadar 

serat 1,28% bk. Umbi ini potensial untuk diproses menjadi bioetanol 
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dengan perbandingan untuk mendapatkan 1 liter bioetanol 

96%  membutuhkan 4,52 kg umbi. Potensi hasil bioetanol 96% 

sampaidengan  ±14,472 liter/ha, rata-rata hasil bioetanol 96%: 10,122 

liter/ha. 

 

Jenis ini agak tahan dari serangan hama tungau dan agak tahan dari 

penyakit busuk akar/umbi (Fusarium spp.) 

 

17. Singkong Ubadah 

 

    

Singkong ubadah merupakan singkong yang dikembangkan oleh Haji 

Moh. Ubadah dari blitar, singkong ia benar-benar tampil beda tidak 

hanya sekadar lebat, tetapi juga umbinya besar-besar. Produksi 

singkong ini ketika dipanen per pohon menghasilkan 30-50 kg per 

batang pohon. Paling jelek, 10 kilogram yang didapat dalam satu 

batang pohon., ia lantas merencanakan mendirikan Kerajaan Singkong 

dengan nama serupa. 

 

Tanaman singkong merupakan tanaman perdu yang bisa mencapai 7 

meter tinggi, dengan cabang agak jarang. Akar tunggang dengan 

sejumlah akar cabang yang kemudian membesar menjadi umbi akar 

yang dapat dimakan. Ukuran umbi rata-rata bergaris tengah 2–3 cm 

dan panjang 50–80 cm, tergantung dari klon/kultivar. Bagian dalam 

umbinya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Umbi singkong tidak 
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tahan simpan meskipun ditempatkan di lemari pendingin. Gejala 

kerusakan ditandai dengan keluarnya warna biru gelap akibat 

terbentuknya asam sianida yang bersifat racun.  Ketela pohon 

merupakan sumber energy yang kaya karbohidrat namun sangat miski 

protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat 

pada daun singkong karena mengandung asam animo metionina. 

 

 Manfaat Singkong 

 
 

Manfaat Singkong memiliki banyak khasiat bagi kesehatan, Manfaat 

Singkong juga dikenal sebagai umbi yang memiliki khasiat antioksidan, 

antikanker, antitumor, dan dapat meningkatkan nafsu makan. Tak hanya 

itu, singkong juga mampu menyembuhkan beragam penyakit, antara lain : 

 

o Khasiat Singkong untuk Rematik 

Untuk mengobati rematik, pengobatan dengan singkong bisa dari 

dalam maupun luar. Pada pemakaian luar, gunakan daun singkong 

lima lembar ditambah 15 gram jahe. Lalu aduk dan oleskan pada 

tubuh. Untuk pengobatan dari dalam, gunakan 100 gram batang 

singkong, serai, garam, jahe 15 gram. Semua bahan tersebut 

direbus dengan 1000cc air hingga menjadi 400 cc, saring. Minum 

sebanyak 200cc sekali dalam sehari. Lakukan selama dua hari. 

 

o Manfaat Singkong untuk Demam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daun
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Rebus 60 gram batang singkong dan 300 gram daun singkong 

dengan 800 cc air. Biarkan rebusan menyusut sampai 400 cc, 

saring dan minum. Untuk hasil maksimal, harus meminumnya dua 

kali sehari. 

 

o Khasiat Singkong untuk Luka 

Singkong juga dapat digunakan untuk mengobati luka yang telah 

memasuki tahap infeksi. Caranya: Tumbuk batang singkong yang 

masih segar, lalu boreh di daerah yang luka. Boleh juga dibalut lagi 

dengan perban. Untuk luka yang disebabkan oleh benda panas, 

singkong dapat diparut dan diperas. Kemudian olesi di daerah luka. 

Lakukan hingga luka mengering. 

 

o Manfaat Singkong untuk Diare 

Untuk mengobati diare atau sakit perut, coba deh gunakan daun 

singkong. Caranya dengan merebus tujuh lembar daun singkong, 

dengan 800 cc air, biarkan hingga menyusut 400 cc, saring dan 

minum. 

 

o Khasiat Singkong untuk Sakit Kepala 

Minum obat sakit kepala terlalu banyak juga tidak baik untuk 

kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya coba cara alami dengan 

menumbuk daun singkong sampai halus, lalu menaruhnya di atas 

kepala untuk kompres. 

 

o Manfaat Singkong untk beri-beri  

Beruntung bagi mereka yang gemar menyantap daun singkong, 

karena akan terhindar dari penyakit ini. Namun, bagi yang sudah 

terkena penyakit beri-beri, harus mengonsumsi 200 gram daun 

singkong rebus seperti sayuran segar. 

 

o Khasiat Singkong untuk Meningkatkan Stamina 

Untuk meningkatkan stamina, campurkan 100 gram singkong, 5 

butir angco (sejenis kurma Tiongkok), dan air. Untuk menghindari 

rasa pahit, tambahkan sedikit madu. 
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 Sel batang singkong 

 
 

Dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. 

Variasi bentuk sel batang pada tanaman, sel gabus pada batang 

singkong. Sel Pada batang singkong atau (Manihot utillisima), yang telah 

diamati di bawah mikroskop memiliki bentuk sel yang teratur, sel batang 

singkong ini membentuk seperti segi enam atau heksagonal. Sel batang 

singkong juga tersusun rapat dan teratur. Bentuk sel batang singkong ini 

juga dapat disebut dengan prismatik segi enam. Sel merupakan unit 

terkecil dari makhluk hidup, yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel 

disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat diurai lagi. 

 

Setiap tanaman memilik bentuk sel yang berbeda-beda. Dari perbedaan 

bentuk sel yang bermacam-macam ada keterkaitan antara fungsi masing-

masing sel, salah satunya adalah sel gabus yang bersifat kedap air 

memiliki jaringan gabus yang berfungsi untuk melindungi jaringan lain 

agar tidak kehilangan banyak air. 
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BAB III 

O L A H A N  K E T E L A 
 

Singkong merupakan bahan makanan yang sangat digemari masyarakat, 

singkon dapat dioolah menjadi makanan yang bisa dinikmati masyarakat. 

Penganan singkong seakan tak pernah habis. Ada saja kue – kue yang bisa 

dibuat dari singkong. Nah untuk membuat penganan dari singkong kita harus 

pandai memilih dan mengolahnya. Anda bisa memilih dan mengolah singkong 

yang bisa dilakukan dengan beberapa cara ini : 

•  Kupas kulit singkong dengan kuku Anda. Lihat warnanya, konon yang 

warnanya kekuningan lebih baik daripada yang putih. 

•  Patahkan sedikit ujungnya, perhatikan baik – baik, kalau ada bagian yang 

membiru sebaiknya jangan dipilih. Singkong yang telah lama disimpan 

memang cenderung mengeluarkan noda biru atau hitam yang diakibatkan 

enzim poliphenolase yang bersifat racun. 

•  Banyak orang memilih singkong dari tanah yang membungkusnya. Kalau 

tanahnya belum kering berarti berarti singkongnya masih baru, pasti belum 

ada noda. 

•   Saat diolah singkong harus dicuci bersih untuk menghilangkan tanah yang 

menempel di umbi singkong. 

•   Setelah itu singkong bisa dikupas. Cara mengupasnya cukup mudah, kerat 

saja bagian tengahnya singkong secara memanjang, lalu tarik bagian yang 

terkelupas hingga lepas sama sekali dari singkong. 

•   Cuci kembali singkong supaya bersih. Apabila belum diolah, rendam 

singkong terlebih dahulu agar warnanya tidak berubah. Yang mesti diingat, 

singkong adalah umbi akar yang teksturnya cukup keras, sehingga apabila 

akan diubah menhadi penganan musti diolah terlebih dahulu seperti dikukus 

atau diparut. 

•  Apabila singkong hendak dihaluskan seperti untuk membuat getuk, sebaiknya 

pengukusan singkong harus dilakukan hingga benar – benar empuk. Untuk 

menghaluskannya bisa menggunakan garpu atau ditumbuk dalam cobek 

(batu lumpang). Yang mesti diingat, singkong sebaiknya dihaluskan selagi 

masih panas. 
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Jenis Olahan berbahan Singkong 

Ada beberapa makanan yang dihasilkan dari bahan singkong, antara lain : 

 Combro 

• Misro 

• Singkong Keju 

• Gethuk 

• Keripik singkong  

• Colenak 

 • Tape 

 • Peuyeum 
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BAB IV 

M  O  K  A  F 
 

Karakteristik Mocaf  

Mocaf mempunyai karakteristik fisik dan organoleptik yang specific 

jika dibandingkan dengan tepung ubi kayu pada umumnya, walaupun dari 

komposisi kimianya tidak berbeda. Dari hasil analisis, mocaf-T1 dapat 

digolongkan sebagai produk “edible cassava flour” . Penampakan tepung putih 

seperti terigu, digunakan untuk subtitusi terigu pada mie instans (low class) 

dengan subsidi sampai 25%, kue kering, biscuit s/d 100%, bakery s/d 30% dll. 

 

Keunggulan  Mocaf  

Mocaf mempunyai keunggulan sebagai berikut : 

 kandungan serat terlarut(soluble fiber) lebih tinggi dari pada tepung gaplek. 

 Kandungan mineral(kalsium) lebih tinggi (58) dibanding padi (6) dan gandum 

(16) 

 Oligasakarida penyebab flatulensi sudah terhidrolis. 

 Mempunyai daya kembang setara dengan gandum tipe II (kadar protein 

menengah). 

 Daya cerna lebih tinggi dibandingkan dengan tapioka gaplek 

 

Tepung Mocaf sangat bermanfaat bagi strategi dalam rangka menjaga 

ketrahanan pangan serta memberikan kesejahteraan masyarakat, antara lain : 

 Meningkatkan Ketahanan pangan Nasional 

Mocaf yang dibuat dari ubi kayu, merupakan diversitifikasi produk berbasis 

potensi lokal, akan mengurangi ketergantungan kita akan bahan pangan 

impor seperti terigu dan beras. Selain itu harga Mocaf yang relatif murah 

akan meningkatkan akses pangan penduduk miskin. 

  peluang usaha dan lapangan kerja. 

Proses produksi Mocaf melibatkan petani, koperasi dan industri. Mocaf yang 

dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan baku industri pangan skala rumah 

tangga, menengah bahkan industri besar. Produksi mocaf sebagai industri 

hulu dan penggunaan mocaf oleh industri hilir akan menciptakan berbagai 

peluang usaha dan lapangan kerja. 
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 Meningkatkan kesejahteraan petani. 

Industri pembuatan  Mocaf dengan sendirinya akan meningkatkan 

permintaan ubi kayu sehingga akan meningkatkan kesejahteraan petani. 

 Meningkatkan pemanfaatan lahan marginal. 

Lahan marginal di Indonesia sangat luas dan bila tidak digunakan akan 

menyebabkan erosi, kebakaran dan menurunnya kesuburan tanah. Tanaman 

ubi kayu sangat adaftif sehingga dapat tumbuh dan berproduksi di lahan 

kering. Penggunaan Mocaf sebagai novel food ingredient (bahan pangan 

baru), pada industri pangan dapat meningkatkan efisiensi usaha dan 

ketahanan pangan nasional. Proses produksi Mocaf dengan system inti-mitra 

dengan petani sebagi ujung tombak akan menyerap tenaga kerja dan akan 

meningkatkan penghasilan petani. Oleh karena itu pengembangan industry 

Mocaf perlu dukungan kebijakan dan kemauan politik dari pemerintah. 

 

Kandungan Gizi Mocaf 

Mocaf mempunyai kandungan gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, 

yaitu : 

• Bahan Kering  : 87.99 

• Kadar Air   : 12.01 

• Kadar Abu  : 1.44 

• Bahan Organik  : 98.56 

• Protein Kasar  : 3.42 

• Lemak Kasar  : 0.83 

• Serat Kasar  : 2.39 

• BETN   : 83.33 

Sumber: Lab Nutrisi Pangan Malang, Juni 2009. 
 

Tepung mocaf 

Tepung mocaf adalah merupakan tepung berbahan baku singkong 

atau ubi kayu yang dimodifikasi dengan teknik fermentasi menggunakan 

mikrobia. Tepung mocaf memiliki karakteristik yang cukup baik untuk 

mensubstitusi atau menggantikan 100 % penggunaan tepung terigu. 

Dibandingkan dengan tepung singkong tanpa fermentasi atau tepung gaplek, 

tepung mocaf memiliki kualitas yang lebih bagus yaitu tampak lebih putih dan 

aroma khas singkong nya hilang. Pada produk tepung singkong tanpa fermentasi 
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atau gaplek, warna kurang putih (coklat kehitaman) dan seringkali bau apek 

sangat kuat sehingga ketika diaplikasikan ke produk menyebabkan performan 

produk kurang menarik dan masih ada aroma khas singkong. Hal ini seringkali 

membuat industri olahan makanan yang berbahan baku tepung singkong atau 

gaplek menjadi kurang puas. Temuan tepung singkong modifikasi (mocaf) 

dimana karakteristik tepung mocaf lebih putih dan aroma singkong telah hilang 

sehingga jika mensubstitusi terigu tidak menurunkan kualitas produk jika proposi 

penggunaannya disesuai dengan jenis produknya. 

Tepung mocaf memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dengan 

tepung terigu. Perbedaan kandungan nutrisi yang mendasar adalah, bahwa 

tepung mocaf tidak mengandung zat gluten-zat yang hanya ada pada terigu yang 

menentukan kekenyalan makanan. Tepung mocaf berbahan baku singkong 

memiliki sedikit protein sedangkan tepung terigu berbahan gandum kaya dengan 

protein. Tepung mocaf lebih kaya karbohidrat dan memiliki gelasi yang lebih 

rendah dibandingkan tepung terigu. Sedangkan dibandingkan dengan tepung 

singkong biasa atau tapioka, tepung mocaf  memiliki karakter  derajat viskositas 

(daya rekat), kemampuan gelasi, daya rehidrasi dan kemudahan melarut yang 

lebih baik. Tepung mocaf  berwarna putih, lembut, dan tidak berbau singkong. 

 

Tepung terigu juga mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat 

kompleks yang tidak larut dalam air. Jenis tepung terigu dibedakan atas 

kandungan protein yang dimiliki oleh tepung terigu, kandungan protein pada 

terigu menentukan kandungan gluten. Kualitas protein serta gluten ditentukan 

oleh kualitas jenis gandum. Protein sangat terkait dengan gluten, dimana gluten 

sendiri adalah suatu zat yang ada pada tepung terigu, sifatnya zat ini adalah 

elastis dan kenyal. Semakin tinggi kadar proteinnya maka semakin banyak 

gluten yang ada pada tepung tersebut, begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi 

kualitas proteinnya maka semakin bagus kualitas glutennya, semakin rendah 

proteinnya maka semakin sedikit glutennya.  Berdasarkan kadar protein-nya, 

terigu diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Tepung berprotein tinggi (bread flour), memiliki kadar protein tinggi 11%-13%, 

dsangat baik sebagai bahan pembuat roti, mi, pasta, donat, dan roti yang 

membutuhkan kekenyalan tinggi. 

2. Tepung berprotein sedang/serbaguna (all purpose flour), memiliki kadar 

protein sedang, 8%-10%, cocok sebagai bahan pembuat kue cake. 
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3. Tepung berprotein rendah (pastry flour): memiliki kadar protein sekitar 6%-

8%, sesuai untuk membuat kue renyah, seperti biscuit, kulit gorengan atau 

keripik dan lain-lain 

 

Tepung terigu merupakan bahan dasar aneka produk makanan 

berasal dari biji gandum. Kata terigu dalam Bahasa Indonesia diserap 

dari bahasa Portugis yaitu trigo yang berarti gandum. Selain banyak 

mengandung protein, tepung terigu juga mengandung banyak zat pati, yaitu 

karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. 

 

Selain dipengaruhi oleh kadar protein, kualitas terigu juga 

dipengaruhi oleh jumlah kadar air (moisture) yang terkandung dalam tepung 

terigu. Kadar air berpengaruh besar sekali terhadap kualitas tepung. Bila kadar 

air pada tepung terigu tinggi maka tepung akan mudah rusak disebabkan oleh 

pertumbuhan jamur, dan bau apek. Bila kadar air tinggi maka kualitas rendah 

dan harga jual juga rendah. 

 

Kualitas terigu juga dipengaruh oleh kadar abu yang ada pada 

tepung terigu, dimana kadar abu ini sangat mempengaruhi produk akhir.  Kadar 

abu (ash content) yang tinggi dapat memutuskan serat gluten. Kadar abu yang 

tinggi menunjukan tepung terigu memiliki kualitas yang rendah. Beberapa jenis 

produk sangat memperhatikan jumlah kandungan ash karena mempengaruhi 

warna tepung, tetapi ada beberapa jenis produk yang tidak terlalu 

memperhatikan kadar abu nya. 

 

Kualitas tepung terigu juga dipengaruhi oleh water 

absorption adalah kemampuan tepung terigu menyerap sejumlah air secara 

maksimal dalam adonan.  Kemampuan daya serap air tepung berkurang bila 

kadar proteinnya rendah, semakin tinggi proteinnya maka daya serap air akan 

semakin besar dan semakin rendah kadar proteinnya maka semakin rendah 

daya serap airnya. 

 

Pada tepung mocaf dengan pengeringan yang optimal kadar air 

mencapai 6.9% sedangkan pada tepung terigu kandungan air mencapai rata-rata 

12.0%. Kadar air pada tepung mocaf yang lebih rendah menyebabkan lebih 

http://id.wikipedia.org/wiki/gandum
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/bahasa_Portugis
http://id.wikipedia.org/wiki/gandum
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tahan terhadap pertumbuhan jamur yang dapat menyebabkan kerusakan produk. 

Kadar air mempengaruhi daya simpan produk. 

 

Sedangkan kandungan protein pada tepung mocaf berkisar 1.2 % 

dan kandungan protein pada tepung terigu berkisar 8-13%. Berdasarkan 

kandungan proteinnya, tepung mocaf memiliki kandungan protein yang lebih 

rendah daripada terigu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kandungan protein 

mempengaruhi jumlah gluten yang ada pada tepung. Gluten itu sendiri 

mempengaruhi kekenyalan dan elastisitas tepung. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tepung terigu lebih kenyal dan elastis, sehingga hal ini yang 

menyebabkan  tepung mocaf belum mampu menyubstitusi 100% produk-produk 

yang membutuhkan kekenyalan dan elastisitas tinggi. Semakin tinggi elastisitas 

dan kekenyalan yang diinginkan terhadap produk yang dibuat maka mixing atau 

pencampuran tepung mocaf semakin rendah. Sebagai contoh pada proses 

pembuatan roti basah seperti donat maka prosentase pencampuran tepung 

mocaf yang ideal hanya mampu 20-25%. 

 

Kandungan abu (ash content) pada tepung mocaf mencapai 0,4% 

sedangkan pada terigu mencapai1.3%. Kadar abu mempengaruhi warna produk. 

Kadar abu pada tepung mocaf lebih rendah dibandingkan tepung terigu. Secara 

kenampakan produk tepung mocaf memiliki warna yang lebih putih dibandingkan 

dengan tepung terigu. 

 

Kadar pati (starch content) pada tepung kurang lebih 87.3% 

sedangkan pada tepung terigu berkisar antara 60-68%. Kadar pati tepung mocaf 

lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu disebabkan oleh bahan baku 

singkong kaya dengan karbohidrat yang merupakan sumber pati.  Sedangkan 

kadar serat pada tepung mocaf adalah sekitar 3.4% dan kadar serat pada tepung 

terigu berkisar 2-2.5%. Kadar serat pada tepung terigu lebih rendah 

dibandingkan tepung mocaf, ini mengakibatkan tepung terigu memiliki 

karakteristik lebih lembut dan gelasi yang lebih tinggi dibandingkan tepung 

mocaf. Sedangkan kadar lemak pada tepung terigu adalah 0.4% sedangkan 

kadar lemak pada tepung terigu berkisar 1.5%-2%. 

 

Cara Membuat Mocaf Tanpa Enzim Fermentasi 
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Mocaf (modification casava flour) adalah tepung ubi yang telah 

melalui proses fermentasi sehingga tepungnya berwarna putih, tidak berbau dan 

berasa khas ubi (seperti pada tepung gaplek), juga memiliki nilai karbohidrat 

yang cukup tinggi dan cocok untuk penderita autis yang alergi terhadap gluten. 

Penemu fermentasi tepung mocaf yang pertama adalah Dr. Achmad Subagio 

staf pengajar dari Universitas Negeri Jember, Jawa Timur. Ada banyak cara 

membuat mocaf (modification casava flour) dengan menggunakan enzim yang 

mengandung bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat yang direndamkan 

bersama dengan potongan ubi segar akan mengurai sel ubi kayu hingga ketika 

diolah menjadi tepung akan didapatkan tepung yang berwarna lebih putih, cepat 

larut dalam air, dan memiliki rasa yang mirip dengan rasa yang dihasilkan oleh 

tepung gandum. Selain itu, tepung mocaf aman dikonsumsi penderita autis dan 

alzheimer karena tidak mengandung gluten. Gluten pada tepung gandum (terigu) 

sering menyebabkan alergi pada penderita dua penyakit di atas.  

 

Karena itu dicoba berbagi cara membuat mocaf tanpa 

menggunakan enzim, namun tepung yang dihasilkan tidak kalah mutu dan 

rasanya. Selain itu, proses pembuatan tepung juga akan makin alami dan dapat 

dipergunakan tanpa was-was. 

 

Cara pembuatannya, adalah sebagai berikut : 

o Kupas kulit ubi.  

o Bersihkan lendir pada permukaan ubi dengan air dan brush. Atau bisa juga 

dengan merendam ubi dalam air bercampur kapur sirih selama satu malam. 

Lima ons kapur untuk satu kuintal ubi segar kupasan. Seluruh bagian ubi 

harus terendam.  

o Potong-potong tipis ubi dengan pisau atau alat pencacah hingga berbentuk 

seperti keripik atau chips.  

o Rendam dalam air bersih selama 3 hari. Ganti air setiap 24 jam. Air 

rendaman ini diendapkan lalu diambil tepung tapiokanya.  

o Angkat rendaman, tiriskan. Jika ada alat pres, maka pres chips basah agar 

kadar airnya cepat berkurang.  

o Jemur chips sampai kering, kadar air 10-12%.  

o Tumbuk atau giling chips kering.  
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o Ayak dengan ayakan ukuran butiran mesh 60 atau 80. Yang masih kasar bisa 

digiling kembali.  

o Campurkan tapioka yang juga sudah dikeringkan, lalu jemur ulang sampai 

kering benar.  

o Simpan mocaf dalam wadah plastik yang tertutup rapat.  

o Mocaf siap pakai atau dijual. Catatan : 3 kg ubi segar menghasilkan 1 kg 

mocaf.  

 

Mocal Alternatif Pengganti TepungTerigu 

Singkong atau ubi kayu (Manihot esculentacrantz) merupakan 

salah satu sumberkarbohidrat lokal indonesia yang mendudukiurutan ketiga 

terbesar setelah padi dan jagung. Tanaman ini merupakan bahan bakuyang 

paling potensial untuk diolah menjaditepung. Di Indonesia singkong telah 

dapatdiolah lebih lanjut menjadi gaplek, sawut,tepung tapioka, tepung kasava 

dan yangterbaru adalah tepung mocaf. 

 

Tabel 1.  

Kandungan Zat Gizi singkong (per100 gram bahan) 

No  Zat Gizi - Singkong - Tepung Mocaf -Tepung Terigu1 Energi - 146 kal - 

358 kal - 365 kal2 Karbohidrat-34,7 g - 88.6 g - 77.3 g3 Protein - 1,2 g - 0,19 g - 

8.9 g4 Lemak - 0,3 g - 0,02 g - 1.3 g5 Zat besi - 0,7 mg - 1,58 mg - 1.2 mg6 

Kalsium - 33 mg - 20,0 mg - 16.0 mg7 Fosfor - 40 mg - 7,0 mg - 1.2 mgSumber : 

Daftar Kandungan Zat Gizi BahanMakanan , Jurusan GMSK , IPB 2010Tepung 

Mocaf dapat digunakan sebagaialternatif penganti tepung terigu. KataMOCAf 

singkatan dari Modified CasavaFlour yang berarti tepung singkong 

yangdimodifikasi. Secara definitif Mocaf adalahproduk tepung dari singkong 

(Manihotesculenta Crantz) yang diolah menggunakanprinsip modifikasi secara 

fermentasi.Fermentasi dilakukan dengan caramerendam sawut atau chip 

singkong. Setelahperendaman sawut dipres dan dikeringkankemudian digiling. 

Hasilnya tepung mocaldengan karakter lebih putih dan tidak beraroma singkong, 

dari 3 kg singkongmenghasilkan 1 kg mocaf. Tepung Mocaf memiliki karakter 

yang berbeda dengantepung ubi kayu biasa atau tapioka terutamadalam hal 

derajat viskositas, dankemampuan gelasi, daya rehidrasi dankemampuan 

melarut yang lebih baik.Selama proses fermentasi terjadipenghilangan 
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komponen penimbul warna,seperti pigmen (khususnya pada ketelakuning), dan 

protein yang dapatmenyebabkan warna coklat ketikapemanasan. Dampaknya 

adalah warnaMocaf yang dihasilkan lebih putih jikadibandingkan dengan warna 

tepung ubi kayubiasa dan juga berbau netral (tidak berbauapek khas singkong). 

Selain itu, proses iniakan menghasilkan tepung yang secarakarakteristik dan 

kualitas hampirmenyerupai tepung dari terigu. Sehinggaproduk Mocaf sangat 

cocok untuk menggantikan bahan terigu untuk kebutuhanindustri 

makanan.Tepung mocaf memiliki prospek pengembangan yang bagus. Pertama 

dilihatdari ketersediaan singkong sebagai bahanbaku yang berlimpah sehingga 

kemungkinankelangkaan produk dapat dihindari karenatidak tergantung dari 

impor seperti gandum.Kedua yaitu harga tepung mocaf relatif lebihmurah 

dibanding dengan harga tepung terigumaupun tepung beras, sehingga 

biayapembuatan produk dapat lebih rendah.Harga Mocaf Rp. 6.000/kg 

sedangkan teriguRp. 8.000/kg. Ketiga adalah pasar lokalnyasangat prospektif 

karena begitu banyak industri makanan yang menggunakan bahan baku tepung. 

Jenis dan karakteristik yanghampir sama dengan terigu, namun denganharga 

yang jauh lebih murah membuattepung mocaf menjadi pilihan yang 

sangatmenarik.Cara pembuatan tepung Mocaf :Tahap I.1. Ubi kayu segar. Ubi 

kayu sebanyak 1kgbisa digunakan dari berbagai varietas.Dalam waktu 24 jam 

ubi kayu harus sudahdiproses menjadi sawut agar tidak terjadikepoyoan atau ubi 

berwarna coklat sehinggamenurunkan mutu tepung mocal.2. Pengupasan. Kerok 

singkong untuk menghilangkan lendirnya, tujuannyamencegah tepung berwarna 

kelabu yangdihasilkan oleh lendir pada singkong.3. Pencucian. Setelah dikupas 

dicuci dengantujuan menghilangkan kotoran.4. Penyawutan. Penyawutan 

dilakukandengan alat penyawut/perajang yangdigerakkan secara manual atau 

denganmotor. Hasil sawut dengan ukuran (lebar0,2-0,5), (panjang 1-5cm), (tebal 

0,1-0,4cm).5. Perendaman. Hasil sawutan dilakukanperendaman dalam 2 liter air 

selama 3 hari.Hasil rendaman Tahap I digunakan sebagaistarter untuk 

fermentasi.Tahap II.1. Ubi kayu segar sebanyak 45 kg.Pengupasan dan 

pengerokan singkong untuk menghilangkan lendirnya kemudian dicuci.2. 

Penyawutan. Dengan ukuran (lebar 0,2-0,5), (panjang 1-5cm), (tebal 0,1-

0,4cm).Hasil sawutan dilakukan perendaman selama3 hari dicampur dalam hasil 

rendamanTahap I yang berfungsi sebagai starter untuk fermentasi.3. 

Pengepresan. Sawut basah dimasukkandalam alat pengepres dan ditekan 

sehinggaairnya keluar. Tujuan pengepresan agarpengeringan lebih cepat, dan 
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mengurangi kadar HCN yang masih tertinggal.4. Pengeringan. Pengeringan bisa 

alami atau menggunakan alat pengering. Sawut pres memerlukan waktu 

pengeringan ± 12 jam,sedangkan sawut yang tidak dipres memerlukan waktu 

pengeringan lebih dari24 jam. Pengeringan dilakukan hingga dihasilkan sawut 

dengan kadar air maksimal14%.5. Penggilingan. Penggilingan sawut bisa 

menggunakan alat penepung beras biasa.Agar lebih efisien pengilinggan 

menggunakan 2 ayakan yaitu ayakan 20mesh dan ayakan 80 mesh. Tepung 

mocaf siap dikemas.Berbagai jenis tepung pada umumnya dapatdigunakan 

dalam pembuatan tepung campuran (Composite flour), misalnya tepung 

campuran antara tepung mocaf dengan tepung terigu. Pencampuran tepung 

mocaf dan tepung terigu 1 : 3 (25% : 75%)Untuk produk roti yang mengembang 

sepertiroti manis, donat dalam pembuatannya sangat diperlukan gluten dalam 

proses pengembangan. Pencampuran tepung mocaf lebih dari 20%, roti yang 

dihasilkan kurang mengembang dan tekstur lebih keras bila dibandingkan roti 

dari tepung terigu.Pencampuran tepung mocaf dan tepung terigu 1 : 1 (50% : 

50%) untuk produk kuekering akan menghasilkan kue kering dengan cita rasa 

yang enak, tekstur renyahdan aroma singkong yang tidak kuat sehingga disukai. 

Tepung mocaf dapat mengantikan 100% tepung terigu pada pembuatan kue 

yang tidak mengembang,menghasilkan cita rasa yang tidak berbeda dengan 

tepung terigu. Demikian pula padakue kukus, kue lapis, kue lumpur, kue 

talam,brownis kukus. Tepung mocaf dapat mengantikan 100% tepung ketan dan 

tepung beras pada pembuatan bubur candil dan bubur sumsum. 

 

Perbedaan Tepung Mokaf dengan Tepung Tapioka 

Masyarakat mengenal ada beberapa macam tepung, diantaranya 

adalah tepung beras, tepung ketan, tepung gandum, tepung mokaf dan tepung 

tapioka.Untuk tepung Mocaf dan Tepung Topioka memiliki bahan dasar yang 

sama, kedua tepung tersebut berasal dari singkong, namun kedua tepung 

tersebut tidak sama. 

    

Tepung tapioka komponen utamanya adalah pati, karbohidrat, tidak 

ada kandungan atau sangat sedikit sekali kandungan proteinnya. Sedangkan 

tepung mokaf, itu karena seluruh bagian singkong ada di sana, sehingga masih 
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mengandung protein. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara tepung mokaf 

dan tepung tapioka adalah pada kandungan proteinnya. 

 

Tepung mokaf merupakan singkatan dari modified cassava flour. 

Tepung Mocaf adalah tepung dari singkong yang telah dimodifikasi dengan cara 

difermentasi, dengan cara demikian aroma singkong menjadi hilang. Keunggulan 

dari tepung mokaf adalah kandungan kalsium dalam tepung mokaf yang lebih 

tinggi dari gandum maupun padi. Selain itu, tepung ini juga lebih mudah dicerna 

oleh tubuh daripada tepung terigu karena tidak mengandung asam sianida. 

Tepung mokaf sangat baik untuk penderita autis karena tepung mokaf tidak 

mengandung gluten, yang sangat dihindari para penderita. 

 

 

Untuk membuat tepung mokaf, singkong yang telah dibersihkan 

kemudian dicacah hingga berbentuk pipih. Setelah itu, hasil cacahan direndam di 

dalam bak yang berisi air dan senyawa aktif sekitar 3 hari. Kemudian dilanjutkan 

dengan penggaraman lalu penjemuran selama 2 hari. Yang terakhir adalah 

menggiling hasil penjemuran menjadi tepung. 

  

Tepung tapioka atau yang lebih tepat disebut pati tapioka memiliki 

cara pembuatan yang berbeda. Singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih 

kemudian diparut hingga halus, diperas dan ditambahkan air. Sari pati singkong 

kemudian diendapkan selama empat jam. Endapan ini lah yang menjadi tepung. 

Endapan tadi diambil lalu dijemur sekitar 2 hari. Limbah dari tapioka biasanya 

digunakan sebagai makanan ternak. 
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Mokaf adalah singkatan dari Modified Cassava Flour, yang artinya 

modifikasi tepung singkong. Tepung mokaf merupakan tepung dari singkong 

yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kualitasnya meningkat. 

Tepung mokaf mempunyai tampilan yang lebih putih, lebih halus, elastisitasnya 

meningkat, dan lebih mengembang dibandingkan tepung terigu biasa. Tepung 

mokaf biasa digunakan untuk pembuatan kue. Harganya juga lebih murah 

dibandingkan dengan tepung terigu. Tepung mokaf memiliki kandungan 

karbohidrat, rendah lemak, tinggi kalsium dan tinggi serat. Tepung mokaf lebih 

baik dari pada tepung terigu, namun memiliki kadar protein yang lebih rendah 

akibat proses modifikasi. Tepung mokaf juga tidak mengandung gluten sehingga 

aman dikonsumsi oleh balita dan penderita autis.   

 

Manfaat Tepung Mokaf antara lain : 

1. Tepung mokaf baik untuk penderita diabetes, autis dan Celiac disease 

Tepung mokaf tidak mengandung gluten. Gluten adalah protein yang 

dihasilkan singkong, gandum, dan oat. Gluten ini sangat lengket dan lama di 

proses dalam tubuh. Proses cerna gluten bisa sampai 6 jam. Jika tubuh tidak 

mampu memproses gluten dengan baik, justru akan menyebabkan berbagai 

penyakit. Pada penderita autis, mereka tidak boleh mengkondumsi gula, 

tepung dan karbohidrat yang berlebih karena akan meningkatkan 

aktivitasnya. Pada autis, mereka tidak bisa mengolah gluten yang ada dalam 

tubuh sehingga dapat menjadi racun/ bersifat toksik yang mengganggu fungsi 

otak dan sistem imunitasnya. Tepung mokaf juga baik untuk penderita 

diabetes yang tidak mampu mencerna gluten karena defisiensi insulin. Pada 

orang dengan Celiac disease yaitu penyakit intoleransi terhadap gluten, 

tepung mokaf menjadi alternatif bahan makanan yang aman. 

 

2. Menghambat sel kanker 

Tepung mokaf baik untuk tubuh dan mampu menghambat proliferasi sel 

kanker karena mengandung zat skopoletin. 

 

3. Kandungan serat tinggi 

Tepung mokaf, memiliki kadar serat yang tinggi. Serat sangat diperlukan 

pada tubuh untuk membantu sistem pencernaan. Serat membantu 
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penyerapan pada sistem pencernaan lebih optimal. Penyerapan nutrisi dalam 

usus dengan baik, dapat mencegah munculnya diare atau konstipasi. Serat 

juga membantu mengurangi atau mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh, 

sehingga tepung mokaf ini baik untuk dijadikan bahan makanan untuk diet. 

 

Modified Cassava Flour (Tepung Cassava Modifikasi/Fermentasi) 

Cassava dalam bahasa latin Manihot utilisima atau singkong atau 

ketela pohon, tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia kita kenal 

daun singkong, nah kalau tepung cassava ini diambil dari umbi singkong yang 

dikeringkan kemudian di blender halus. 

 

Sedangkan kalau tapioka/pati singkong, cara bikinnya umbi 

singkong diparut, diperas, air perasan dienapkan kemudian air lapisan atas 

dibuang,tersisa bagian bawahnya, ampas di jemur sampai kering, kalau di 

pedesaan daerah Jawa Timur, proses seperti ini oleh para petani sering disebut 

"di pati". Tekstur pati singkong lebih halus dan licin daripada tepung cassava. 

 

Cassava sumber karbohidrat terbesar di daerah tropis, biasanya 

digunakan dalam program diet oleh beberapa pasien. Tidak semua Cassava bisa 

dikonsumsi, seperti Singkong Genderuwo (mendioca sao pedro petro), umbinya 

pahit, jenis singkong ini tidak layak dikonsumsi karena mengandung racun 

glukosida dalam jumlah besar yang bisa membentuk asam sianida yang bisa 

menyebabkan ataksia/parsial paralisis (badan terasa lemas dan lumpuh 

separuh). Umbi yang rasanya manis menghasilkan paling sedikit 20 mg HCN per 

kilogram umbi akar yang masih segar, dan 50 kali lebih banyak pada umbi yang 

rasanya pahit 

 

Tepung mocaf dapat dipakai untuk membuat cake, brownies, 

cookies, mie, ku basah bagi pasien autis, diabetis maupun gluten allergic 

bukanlah tepung singkong biasa. Secara teknis, cara pengolahan MOCAF 

sangat sederhana, mirip dengan pengolahan tepung singkong biasa, namun 

disertai dengan proses fermentasi. Singkong dibuang kulitnya, dikerok lendirnya, 

dan dicuci bersih. Kemudian dilakukan pengecilan ukuran singkong dilanjutkan 

dengan tahap fermentasi selama 12-72 jam. Setelah fermentasi, singkong 
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tersebut dikeringkan kemudian ditepungkan sehingga dihasilkan produk. 

Beberapa penelitian menulis bahwa mikroba yang tumbuh pada singkong akan 

menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik yang dapat menghancurkan 

dinding sel singkong sedemikian rupa sehingga terjadi pembebasan granula pati. 

 

Proses pembebasan granula pati ini akan menyebabkan 

perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, 

kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut. Selanjutnya granula 

pati tersebut akan mengalami hidrolisis menghasilkan monosakarida sebagai 

bahan baku untuk menghasilkan asam-asam organik. Senyawa asam ini akan 

bercampur dengan tepung sehinggga ketika tepung tersebut diolah akan 

menghasilkan aroma dan cita rasa khas yang dapat menutupi aroma dan cita 

rasa singkong yang cenderung tidak disukai konsumen. 

 

Beberapa kelebihan tepung mocaf yaitu aman untuk penderita 

diabetes, autis, aman bagi pasien hiperkolesterol karena tepung ini tidak 

mengandung kolesterol. Selain itu tepung Mocaf mengandung fitoestrogen, 

suatu hormon yang berfungsi untuk mencegah menopause dini yang biasa tejadi 

pada kaum wanita. Tepung mocaf waktu kadaluarsanya bisa sampai 12 bulan, 

tekstur lebih lembut dibanding terigu. 

 

Namun tepung mocaf juga memiliki beberapa kekurangan yaitu 

kandungan proteinnya sedikit dan tidak memiliki kandungan gluten seperti pada 

terigu sehingga harus dibantu penggunaan telur atau dicampur dengan terigu 

dengan berbagai perbandingan.  
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Kandungan Gizi Tepung Mocaf dibandingkan dengan tepung lainnya 

 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI, 1972 

 

Aplikasi Tepung Mocaf  

Prosentase  penggantian tepung mocaf terhadap berbagai jenis tepung: 

 

 

 

Namun Tepung Mocaf tidak sama persis karakteristiknya dengan 

tepung terigu, tepung beras, atau tepung lainnya sehingga dalam aplikasinya 

diperlukan sedikit perubahan dalam formula atau prosesnya sehingga akan 

dihasilkan produk dengan mutu optimal. Produk-produk yang berbahan dasar 

http://3.bp.blogspot.com/-401XRa0T0UQ/TywaHiFePSI/AAAAAAAAADc/M1NY0ySU_CM/s1600/komposisi+tepung.jpg
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100% Mocaf mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan produk 

yang dibuat menggunakan tepung terigu berprotein rendah. 

 

Selain itu, dengan mengganti tepung terigu dengan tepung mocaf 

menunjukkan bahwa mocaf dapat mensubstitusi tepung terigu hingga tingkat 

subtitusi 15% pada produk mi bermutu tinggi dan hingga 25% untuk mi bermutu 

rendah. Selama ini tepung singkong digunakan secara terbatas untuk food 

ingredient, seperti substitusi terigu sebesar 5% pada mie instan yang 

menghasilkan produk dengan mutu rendah, atau pada kue kering. Namun 

tepung ini sangat luas penggunaannya untuk bahan baku industri non pangan, 

seperti lem. Dengan karakteristik yang telah diuraikan di atas, tepung mocaf 

dapat digunakan sebagai food ingredient dengan penggunaan yang sangat luas. 

Hasil uji coba penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tepung mocaf dapat 

digunakan sebagai bahan baku dari berbagai jenis makanan, mulai dari mie, 

bakery, cookies hingga makanan semi basah. Kue brownies, kue kukus dan 

sponge cake dapat dibuat dengan berbahan baku mocaf sebagai campuran 

tepungnya hingga 80%. Tepung mocaf juga dapat menjadi bahan baku beragam 

kue kering, seperti cookies, nastar, dan kastengel. Untuk kue basah, tepung 

mocaf dapat diaplikasikan pada produk yang umumnya berbahan baku tepung 

beras, atau tepung terigu dengan ditambah tapioka. 

 

Namun demikian, produk ini tidaklah sama persis karakteristiknya 

dengan tepung terigu, beras atau yang lainnya. Sehingga dalam aplikasinya 

diperlukan sedikit perubahan dalam formula, atau prosesnya sehingga akan 

dihasilkan produk yang bermutu optimal. Untuk produk berbasis adonan, tepung 

mocaf akan menghasilkan mutu prima jika menggunakan proses sponge dough 

method, yaitu penggunaan biang adonan. Disamping itu, adonan dari tepung 

mocaf akan lebih baik jika dilakukan dengan air hangat (40-60 derajat Celcius) 

 

Saat ini, permintaan tepung terigu untuk kebutuhan sehari-hari 

semakin meningkat saja. Padahal permintaan pasar ini sangat tidak sebanding 

dengan produksi dan import tepung terigu. Menanggapi hal ini, alangkah lebih 

baiknya jika anda menggunakan bahan lain sebagai bahan pengganti tepung 

terigu. Tepung mocaf adalah salah satu alternatif yang sangat direkomendasikan 
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untuk anda. Sebab selain lebih terjangkau dari segi harga, tepung mocaf juga 

memiliki kandungan gizi yang tak kalah baiknya dengan tepung terigu. 

 

Cara Pembuatan mocaf 

Untuk cara pembuatan tepung mocaf ini antara lain terdiri dari 

beberapa langkah sebagai berikut ini : 

 Tahap pertama yaitu diawali dari proses pemilihan ketela yang berkualitas 

baik. Yaitu ketela yang besar dan bagian dagingnya putih bersih.  

 Setelah itu, kupas dan bersihkan dengan air mengalir. 

 Jika sudah bersih dan cukup kering, kemudian potong ketela menjadi 

potongan kecil-kecil. Untuk proses pembuatan tepung mocaf skala kecil 

anda bisa menggunakan pisau atau peret, namun untuk pembuatan dalam 

skala banyak atau skala industri biasanya menggunakan mesin pemotong 

ketela. 

 Setelah itu, ambil potongan ketela dan rendam menggunakan enzim. Proses 

perendaman ini bertujuan untuk memaksimalkan nutrisi dan membuat 

tekstur ketela menjadi lebih lembut. 

 Setelah direndam selama kurang lebih 1 hari, kemudian tiriskan potongan 

ketela dan jemur di bawah sinar matahari. Pastikan anda menjemur ketela 

hingga benar-benar kering agar tidak ada jamur yang menempel karena efek 

tidak kering sehari. 

 Langkah terakhir yaitu dengan menumbuk ketela kering atau menghaluskan 

dengan mesin penghancur. 

 Tepung mocaf pun siap digunakan. 

 

Rasa Tepung Mocaf  

Tepung Mocaf tidak lagi emmpunyai rasa seperti ketela, hanya 

tekstur dari tepung mocaf ini tidak selembut dan sehalus tepung terigu atau 

tepung maizena. 

 

Dalam tekstur yang tidak begitu halus ini, akan mendapat berbagai 

kelebihan nutrisi dari tepung mocaf, yang juga merupakan keunggulan tepung 

mocaf dari tepung lainnya yang antara lain adalah sebagai berikut : 
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• Bahan Kering  :  87.99 

• Kadar Air  :  12.01 

• Kadar Abu  :  1.44 

• Bahan Organik :  98.56 

• Protein Kasar  :  3.42 

• Lemak Kasar  :  0.83 

• Serat Lemak  :  2.39 

• Betn   :  83.33 

 

Kendala Industri Tepung Mocaf 

Beberapa kendala dalam industri tepung mocaf antara lain adalah; 

harga singkong yang seringkali fluktuatif dipengaruhi masa panen yang tidak 

kontinue. Beberapa daerah di Indonesia memang bisa produksi singkong secara 

kontinue sehingga harganya bisa stabil dan terjangkau untuk industri. Saat ini 

harga singkong agak naik seiring berkembangnya industri berbasis singkong 

seperti; tapioka, mocaf, bioetanol, sorbitol, gula cair, pakan ternak, industri 

makanan camilan, dan lain-lain. Berkembangnya industri berbasis singkong 

hendaknya ditopang pertanian singkong yang optimal. Saat ini para petani masih 

banyak yang enggan bertanam singkong karena dirasa panennya lama dan 

harganya murah dibandingkan komoditas yang lain. Dan untuk beberapa daerah 

tertentu pemasarannya dalam jumlah besar tidak mudah karena  belum ada 

industri pengolahannya. Jika masing-masing daerah membangun industri 

pengolahan singkong maka produksi singkong dapat ditingkatkan dan petani 

tidak kesulitan untuk memasarankannya. Agar petani mendapat produksi yang 

maksimal, maka sebaiknya menggunakan bibit singkong yang unggul dan teknik 

budidaya yang baik pula dengan pemupukan dan pengairan yang cukup. 

Seringkali petani singkong di Indonesia menganggap bahwasanya singkong 

adalah tanaman yang tahan banting sehingga tidak memerlukan perawatan yang 

intensif. Hal ini yang seringkali menyebabkan panen yang kurang maksimal dan 

kurang menguntungkan, jika petani memperhatikan hal ini tentu akan 

mendapatkan laba yang optimal. Petani dan produsen perlu membuat 

kesepakatan harga yang sama-sama menguntungkan, petani menjual singkong 

tidak terlalu tinggi, dan produsen tidak membeli dengan harga terlalu murah. 
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Jika kita berharap bahwa mocaf mampu menggeser konsumsi 

terigu, tentuk produk tepung mocaf harus mampu bersaing dengan tepung terigu, 

baik harga maupun kualitas, maka harga tepung mocaf harus standar mampu 

mengikuti tepung terigu. Mahalnya harga singkong seringkali membuat harga 

tepung mocaf pun tinggi dan tidak mampu bersaing dengan terigu. Beberapa 

pabrik membeli harga tepung mocaf masih terlalu rendah berkisar 5500, hal ini di 

rasa masih terlalu berat karena biaya produksi untuk pembuatan tepung mocaf 

jika harga singkong menta per Kg 1000, maka untuk membuat 1 kg tepung 

mocaf membutuhkan 4 Kg singkong sehingga biaya bahan baku untuk membuat 

1 Kg tepung mocaf 4000. Ditambah biaya lain-lain, maka BEP berkisar 5300. 

Harga yang terlalu rendah menyebabkan produsen tepung mocaf menjadi 

kurang tertarik, sehingga perlu adanya kesepakatan harga yang layak antara 

produsen mocaf dengan pabrik olahan makanan. Beberapa produsen tepung 

mocaf lebih memilih membuat membuat produk tepung mocaf kemasan kiloan 

atau 500gram dengan harga lebih menarik 8000 -12.000 per Kg. Namun, 

demikian harga tepung mocaf eceran yang terlalu tinggi akan menyebabkan 

daya serap tepung mocaf yang kurang maksimal. Jika antara petani, produsen 

mocaf, dan pabrik makanan berbasis tepung yang memiliki daya 

serap/permintaan tinggi disinergikan dengan harga yang layak saling 

menguntungkan maka industri tepung mocaf dapat berkembang secara 

maksimal.    

 

Bagi yang berminat untuk berwirausaha tepung mocaf, maka perlu 

mempelajari teknik produksi pembuatan tepung mocaf. Proses produksi tepung 

mocaf relatif mudah, sederhana,  dan tidak memerlukan teknologi yang tinggi. 

Sehingga, bagi para pemula yang ingin menerjuni bisnis ini tidak memerlukan 

proses belajar lama. Usaha produksi tepung mocaf juga dapat dimulai dari skala 

home industri dengan investasi yang tidak terlalu tinggi. Secara umum, alat yang 

dibutuhkan untuk memproduksi tepung mocaf adalah; alat pengupas dapat 

menggunakan pisau, mesin slicer/pemotong, mesin penepung, mesin ayakan, 

dan alat pengemas. Kita dapat memulai usaha ini hanya dapat bermodal mesin 

penepung, sedangkan alat yang lain dilakukan secara manual. Mesin pemotong 

dapat diganti dengan menggunakan pisau atau alat semi mekanis, mesin ayakan 

dapat diganti dengan menggunakan ayakan terbuat dari kain kelambu yang 

halus. Hal ini dilakukan jika memang kondisi keuangan kita sangat terbatas. 
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Memang untuk memproduksi tepung mocaf dengan skala besar tentu 

membutuhkan infestasi yang besar.   

 

Prinsip pembuatan tepung mocaf adalah dengan memodifikasi sel 

singkong dengan cara fermentasi, sehingga menyebabkan perubahan 

karakteristik yang dihasilkan berupa naiknya viskositas (daya rekat), kemampuan 

gelasi, daya rehidrasi, dan solubility (kemampuan melarut) sehingga memiliki 

tekstur yang lebih baik dibandingkan dengan tepung tapioka atau tepung 

singkong biasa. Alur proses produksi tepung mocaf (modified cassava flour) 

adalah sebagai berikut : 

1. Sortasi Dan Penimbangan. 

Sebelum singkong diproses, disortasi terlebih dahulu untuk memisahkan 

singkong yang rusak dan tidak memenuhi standar mutu, kemudian setelah itu 

dilakukan penimbangan agar dapat diketahui berat kotor dan berat bersih 

sehingga dapat dianalisis total produk jadi dan dapat dihitung tingkat 

kegagalan. 

 

2. Pengupasan. 

Pengupasan kulit singkong dapat dengan menggunakan pisau. Singkong 

yang telah dikupas sebaiknya ditampung dalam bak atau ember yang berisi 

air sehingga tidak menyebabkan timbulnya warna kecoklatan dan sekaligus 

menghilangkan asam sianida (HCN). 

 

3. Pencucian 

Setelah dikupas, kemudian singkong dicuci dengan menggunakan air bersih. 

Hindari penggunaan air yang mengandung kaporit atau terkontaminasi bahan 

kimia. Penggunaan air yang mengandung kaporit akan dapat menyebabkan 

pertumbuhan bakteri fermentasi terhambat. 

 

4. Slicing / chiping (pemotongan). 

Singkong yang telah dicuci bersih kemudian dipotong-potong tipis-tipis 

berbentu chip berukuran kurang lebih 0.2- 0.3 cm. Pemotongan bisa secara 

manual dengan menggunakan pisau atau dengan menggunakan mesin 

slicing. 
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5. Fermentasi / Perendaman. 

Proses fermenasi chips singkong dilakukan dengan menggunakan drum 

plastik yang diisi air kemudian dilarutkan starter Bio-Mocaf. Perendaman chip 

singkong diupayakan sedemikian hingga seluruh chip singkong tertutup air. 

Proses perendaman dilakukan 30-48 jam.  

 

 

6. Pencucian. 

Setelah proses fermentasi selesai, kemudian dilakukan pencucian kembali 

untuk menghilangkan sifat asam pada chips singkong hingga tidak berasa 

dan tidak berbau. lebih cepat kering. 

 

7. Pengeringan / Penjemuran. 

Setelah chips dicuci bersih, kemudian tiriskan dengan menggunakan 

penjemuran terbuat dari anyaman bambu/tampah, plat seng dengan ukuran 

bisa 120 cm x 60 cm, atau dapat dengan menggunakan terpal. Pengeringan 

bisa dilakukan dengan menggunakan energi matahari. Penjemuran dengan 

menggunakan terpal lebih praktis penanganannya jika terjadi hujan. 

Penjemuran dengan mengunakan nampan dari plat lebih cepat kering. Jika 

panas matahari normal maka penjemuran dapat dilakukan minimal 3 hari. 

 

8. Penepungan. 

Setelah chips singkong betul-betul kering hingga mencapai kadar air 

maksimal 13%, selanjutnya dapat dilakukan proses penggilingan dengan 

menggunakan mesin penepung. 

 

9. Pengayakan 

http://1.bp.blogspot.com/-57zRjcitq3o/Vhyx7mk95oI/AAAAAAAABMU/uLpf5_KxWsk/s1600/IMG_0499.JPG
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Pengayakan dilakukan untuk mengasilkan tepung mocaf yang lembut. 

Pengayakan dapat dilakukan secara manual menggunakan saringan atau 

dengan menggunakan mesin sehingga kapasitasnya lebih besar dan waktu 

yang digunakan lebih singkat dengan mesh 100-200. 

 

10. Pengemasan. 

Setelah menjadi produk tepung kemudian dikemasi sesuai ukuran yang kita 

kehendaki. Jenis kemasan sesuai dengan tujuan pasar, kemasan plastik 

umumnya digunakan untuk produk eceran, sedangkan kemasan karung 

umumnya pemasaran ke industri atau pedagang besar. 

 

Potensi Pengembangan Industri Mocaf  

Pengembangan industri Mocaf didasari oleh adanya kebutuhan 

masyarakat dan potensiubi kayu untuk diolah menjadi sumber bahan baku 

pangan alternatif. Berikut ini merupakanpeluang-peluang yang menjadikan 

industri Mocaf harus dikembangkan. 

a. Dari sisi permintaan  

Saat ini kebutuhan akan terigu semakin meningkat seiring dengan perubahan 

pola konsumsi masyarakat di era modern ini. Karena adanya kebutuhan dan 

perubahan pola konsumsi tersebut, maka kebutuhan bahan pangan berbasis 

tepung-tepungan semakin meningkat. Oleh karena itu banyak permintaan 

dari berbagai jenis industri dan usaha pengolahan pangan makanan dari 

skala besar menengah, maupun usaha skala kecil untuk memenuhi 

kebutuhan bahan baku tepung. Dalam hal ini Mocaf berperan untuk menjadi 

bahan baku alternatif subtitusi tepung. Dengan menggunakan Mocaf sebagai 

bahan substitusi, maka biaya bahan baku tepung dapat berkurang. 

 

b. Dari sisi pasokan 

Di Kabupaten Blitar, lahan yang luas sangat potensial untuk ditanami 

singkong. Ubi kayu juga memiliki kemudahan dalam teknik budidaya. Karena 

sifat tersebut, melimpahnya produksi ubi kayu menjadi peluang untuk 

mendirikan industri kreatif berbahan dasar ubi kayu yaitu Mocaf. Dari dalam 

negeri, produksi ubi kayu setiap tahunnya sejumlah kurang lebih 24 juta ton 

(Badan Pusat Statistik, 2015). 
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c. Karakteristik ubi kayu dan jenis yang hampir sama dengan terigu namun 

dengan harga yang jauh lebih murah membuat Mocaf menjadi pilihan yang 

sangat prospektif. 

 

d. Semakin berkembangnya industri-industri pengolahan pangan yang 

menggunakan Mocaf untuk substitusi beras ketan, tepung terigu, dan tapioka. 

Dengan mengembangkan Mopcaf, sama artinya dengan mengembangkan 

pangan alternatif. 

 

e. Permintaan akan kebutuhan tepung terigu yang kian meningkat ternyata tidak 

diimbangi oleh ketersediaan bahan baku yang memadai. 

 

f. Ketergantungan industri tepung nasional terhadap bahan baku impor sangat 

besar. Menurut data dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Nasional 

Indonesia (APTINDO), daritahun 2012 hingga 2014, total impor tepung terigu 

yang dilakukan Indonesia mencapai 44.560 MT. Negara asal impor terigu 

terbesar antara lain Turki, Sri Lanka, dan India.  

 

Alasan Pengembangan Industri Mocaf 

Ada beberapa alas an untuk membuat industry mocaf di daerah 

yang menghasilkan bahan baku yang melimpah. Industri ini dapat untuk 

memanfaatkan sumber daya alam sekitar berupa ubi kayu untuk diolah menjadi 

produk yang memiliki nilai jual tinggi. Dengan adanya industry mocaf diharapkan 

dapat membantu meningkatkan sector industri tepung dalam negeri dan produk 

Mocaf dapat dijadikan substitusi bahan baku tepung pada industri pangan guna 

menurunkan nilai impor tepung gandum. Sebagai ilustrasi, diharapkan industry 

mocaf yang akan dibuat dapat mengolah bahan baku ubi kayu mentah dengan 

kapasitas bahan baku sebesar 2100 kg untuk menghasilkan 502,46 kg Mocaf per 

hari, dengan nilai rendemen bahan sebesar 23,93%. Lokasi yang diharapkan 

diwilayah Kabupaten Blitar. Pemilihan lokasi didasarkan pada aspek strategisnya 

letak pabrik, antara lain berada di pinggir jalan jalur lintas selatan sebagai jalan 

nasional penghubung provinsi di Pulau Jawa, berdekatan dengan sumber bahan 

baku dan sumber air sungai, serta dapat ditempuh dengan mudah ke daerah 
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yang akan menjadi wilayah pemasaran. Selain itu, banyak faktor lain yang 

mempengaruhi letak akan didirikannya sebuapabrik. Faktor tersebut antara lain 

ketersediaan bahan baku, letak pasar, tenaga kerja,masyarakat, transportasi, 

serta sarana prasarana penunjang kegiatan industri berupa listri k,air, telepon, 

dan sebagainya. 

 

Pertimbangan Lokasi Pengembangan Industri mocaf 

Yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi 

pengembangan industry mocaf, antara lain : 

a. Ketersediaan bahan baku  

Bahan baku utama yang digunakan untuk produksi Mocaf adalah ubi kayu 

(singkong). Kabupaten Blitar merupakan salah daerah dengan hasil pertanian 

berupa singkong yang cukup. 

b. Letak pasar Mocaf digunakan sebagai substitusi bahan baku tepung terigu 

pada industri pangan. Oleh karena itu, pasar yang dituju adalah industri 

dengan bahan baku utama tepung terigu. Pemasaran Mocaf lebih 

diutamakan memenuhi kebutuhan bahan baku substitusi tepung untuk 

industri lokal di Kabupaten Blitar dan sekitarnya. Industri yang menjadi 

sasaran pemasaran yakni industri kecil dan menengah. Selain sebagai 

pemasok industri berbahan baku tepung terigu, pemasaran dilakukan dengan 

cara menjual produk Mocaf disupermarket dan toko-toko baik yang terletak di 

pasar maupun toko yang berada disekitar pemukiman. 

c. Tenaga kerja Kabupaten Blitar yang masih mencukupi untuk menopang 

industry ini, dengan tingkat pendiudikan yang memadai sertya Upah Minimum 

Kabup[aten yang tidak terlalu tinggi. 

d.  Masyarakat 

Faktor masyarakat merupakan faktor penting dalam penentuan lokasi usaha 

mengingat keberadaan pabrik di samping dapat memberi manfaat tetapi juga 

bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerimaan 

masyarakat akan keberadaan industry ini menjadi sangat penting. Bila mana 

perlu masyarakat dilibatkan dalam prosem pengembangan industry ini. 

Dengan demikian rencana pengembangan industry mocaf ini dapat 

memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.  

e. Transportasi 
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Faktor transportasi menjadi salah satu hal penting dalam menunjang aktivitas 

pengembangan industry mocaf ini. Transportasi diperlukan untuk pengiriman 

produk jadi maupun untuk penerimaan bahan baku. Masalah transportasi 

yang terabaikan akan menimbulkan kesulitan produksi dikarenakan 

keterlambatan pengiriman bahan baku dan produk. 

 

Proses Industri Modified Cassava Flour (MOCAF) 

Seperti diketahui Modified Cassava Flour  atau Mocaf merupakan 

jenis produk tepung berbahan baku singkong. Berbeda dengan tepung gandum, 

Mocaf adalah produk turunan dari tepung ubi kayu yang menggunakan prisip 

modifikasi sel ubi kayu secara fermentasi dimana mikrobia BAL (Bakteri Asam 

Laktat) mendominasi selama fermentasi tepung ubi kayu ini. Saat ini di beberapa 

industri pangan di Indonesia, Mocaf  dimanfaatkan sebagai bahan pencampur 

atau substitusi bahan baku tepung gandum, terutama pada industri mie. Proses 

fermentasi yang dilakukan akan menyebabkan perubahan karakteristik tepung 

yang dihasilkan, antara lain naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya 

rehidrasi, dan kemudahan melarut. Beberapa keunggulan Mocaf antara lain 

kandungan serat yang terlarut lebih tinggi daripada tepung gaplek sehingga daya 

cernanya lebih tinggi. Proses pembuatan Mocaf diawali dari proses pengupasan, 

kemudian dicuci bersih dan dirajang membentuk chip. Setelah itu dilakukan 

perendaman (fermentasi). Hasil fermentasi kemudian dicuci dan dikeringkan. 

Chip yang terbentuk digiling menggunakan mesin penepung sehingga 

didapatkan tepung halus.  

Diagram alir pembuatan Mocaf dapatdilihat pada gambar berikut. 
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Kebutuhan Bahan Dalam Produksi  

No  Bahan   Jumlah Kebutuhan per Hari 

1  Ubi kayu   2100 kg  

2  Rhyzopus oryzae  210 kg  

3  Air    1000 lit 

 

Alur Proses Produksi 

Proses produksi pembuatan Mocaf dilaksanakan menggunakan 

satu line. Hal ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi tempat dan keuangan. Dalam 

satu hari waktu operasional produksi selama 8 jam (dengan istirahat selama satu 

jam) mulai pukul 08.00 - 16.00 dimana setiap satu jam sebelum proses produksi 
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dimulai (pukul 08.00 - 09.00) dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh mesin dan 

alat produksi yang ada. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perawatan dan 

pengecekkan terhadap mesin dan alat agar proses produksi dapat berjalan 

dengan lancar dan baik. Berikut ini merupakan alur proses produksi Mocaf yang 

akan dijalankan industry mocaf:  

1) Sortasi dan Penimbangan 

Sebelum diproses, ubi kayu disortasi terlebih dahulu untuk memisahkan ubi 

kayu yang rusak dan tidak memenuhi standar mutu seperti ubi kayu yang 

telah busuk atau berubah warna. Proses sortasi ini dilakukan secara manual 

oleh pekerja melalui pengamatan pada belt conveyor  yang berjalan. Apabila 

terdapat ubi kayu yang tidak memenuhi standar maka akan langsung 

dipisahkan. Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap ubi kayu yang 

telah lolos proses sortasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berat kotor dan 

berat bersih sehingga dapat dianalisis total produk jadi dandapat dihitung 

tingkat kegagalan. 

2) Pengupasan  

Pengupasan kulit ubi kayu dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja 

pengupas.Tenaga kerja yang terdapat dalam proses pengupasan adalah lima 

orang. Peralatan yang digunakan adalah pisau tajam khusus untuk 

mengupas ubi kayu. Selanjutnya hasil samping proses pengupasan berupa 

kulit ditampung pada sebuah wadah dan dibawa menuju IPL (Instalasi 

Pengolahan Limbah) untuk diubah menjadi pupuk. Kemudian ubi kayu yang 

telah dikupas ditampung dalam bak atau wadah yang berisi air. Hal 

iniberfungsi agar ubi kayu tidak mengalami perubahan warna menjadi 

kecoklatan dan sekaligus menghilangkan asam sianida (HCN) yang terdapat 

pada ubi kayu. Setelah itu ubi kayu dibawa menuju bagian pencucian. 

3) Pencucian 

Setelah dikupas, kemudian singkong dicuci dengan menggunakan air bersih. 

Proses pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang 

masih menempel pada ubi kayu. Proses pencucian dilakukan dengan 

menggunakan mesin pencuci. Air yang digunakan pada proses pencucian ini 

harus bebas dari kandungan kaporit atau bahan kimia lain. Hal ini 

dikarenakan air yang mengandung kaporit atau bahan kimia lainakan dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri saat proses fermentasi. Dan air hasil 

dariproses pencucian akan dialirkan menuju bagian IPL (Instalasi Pengolahan 
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Limbah) untuk diolah kembali. Kemudian ubi kayu yang telah bersih dibawa 

menuju bagianpemotongan dengan menggunakan belt conveyor yang diberi 

dengan air. 

4) Pemotongan (Chiping) 

Ubi kayu yang telah dicuci bersih kemudian dipotong-potong tipis-tipis 

berbentuk chipdengan ketebalan kurang lebih 0,2-0,3 cm. Proses 

pemotongan ini bertujuan untukmengecilkan ukuran ubi kayu agar mudah 

dikeringkan dan mempermudah saat prosespenepungan. Pemotongan 

dilakukan dengan menggunakan mesin pemotongan. 

5) Fermentasi / Perendaman 

Proses fermentasi potongan atau chips ubi kayu dilakukan dengan 

menggunakan wadah khusus berupa bak fermentor berjumlah 4 buah. Di 

dalam fermentor tersebut diisikan dengan air yang kemudian dilarutkan 

starter mikroba yang mampumenghidrolisis pati berupa Rhyzopus Oryzae. 

Mikroorganisme tersebut dipilih karenamemiliki harga yang relatif murah serta 

mampu meningkatkan kadar protein dan pati  pada tepung mocaf nantinya. 

Pada perendaman ini diharapkan potongan atau chip singkong dapat tertutup 

dengan air secara keseluruhan sehingga proses fermentasi dapat berjalan 

dengan baik. Proses perendaman atau fermentasi dilakukan selama 3 hari. 

6)  Penirisan 

Setelah proses fermentasi atau perendaman selesai kurang lebih selama 72 

jam atau3 hari, kemudian dilakukan penirisan untuk mengangkat chip dari 

bak fermentor serta menghilangkan air sisa fermentasi. Setelah ditiriskan 

selanjutnya potongan atau chipsubi kayu dibawa menuju proses pengeringan 

atau penjemuran. 

7. Pengeringan / penjemuran 

Pada proses ini potongan atau chips ubi kayu dikeringkan untuk mengurangi 

kadar air yang terkandung didalamnya. Proses utama pengeringan dilakukan 

dengan menjemur chip ubi kayu di bawah panas matahari. Dalam satu hari 

proses pengeringanini dapat mengeringkan lebih dari 500 kg potongan atau 

chips ubi kayu. 

8. Penepungan dan pengayakanSetelah potongan atau chips ubi kayu kering 

hingga mencapai kadar air sekitar 12-14%, maka selanjutnya dapat dilakukan 

proses penggilingan dengan menggunakan mesin penepung. Proses ini 

merupakan salah satu proses penting dalam pembuatan tepung mocaf. 
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Selain itu proses ini juga menentukan kualitas dari tepung mocaf yang 

dihasilkan. Semakin kecil ukuran partikel dari tepung mocaf maka semakin 

baik kualitasnya. Dalam proses ini juga dilakukan proses pengayakan 80 

mesh dan 100 mesh untuk menghasilkan partikel tepung sesuai yang 

diinginkan. 

9. Pengemasan 

Setelah melewati proses pengayakan tepung mocaf di blower menuju bagian 

pengemasan. Tepung mocaf dikemas dalam berbagai macam ukuran seperti 

250 gram, 500 gram dan 1 kg. Selain itu, ada pula ukuran kemasan tepung 

mocaf untuk industry sebesar 25 kg. Jenis kemasan disesuaikan dengan 

tujuan pasar, kemasan plastic digunakan untuk produk eceran atau ke 

masyarakat langsung, sedangkan kemasan karung umumnya pemasaran ke 

industri atau pedagang besar 

 

Pengolahan Limbah 

Dalam proses pembuatan tepung mocaf dihasilkan beberapa 

macam limbah yaitu limbahpadat dan limbah cair. Limbah padat berasal dari 

proses pengupasan ubi kayu yaitu berupa kulitubi kayu. Selain itu, limbah padat 

juga berasal dari ubi kayu yang tidak lolos proses sortasi dansisa-sisa tepung 

yang tidak lolos ayakan maupun yang terjatuh di lantai. Sedangkan untuklimbah 

cair berasal dari air sisa pencucian ubi kayu dan sisa proses fermentasi. Kedua 

jenislimbah tersebut dikumpulkan di Instalasi pengolahan limbah. Selanjutnya 

limbah tersebut diubahmenjadi pupuk kompos dan pupuk cair.  

 

Pupuk ini dijual kepada masyarakat khususnya parapetani ubi kayu 

sebagai produsen bahan baku tepung mocaf. Oleh karena itu, dapatdisimpulkan 

bahwa dalam proses pembuatan tepung mocaf tidak menghasilkan limbah 

karenasemua komponen dapat dimanfaatkan 

 

BERAS MOKAF 

Produk dari Tepung Mocaf, selain sebagai bahan baku kui, 

panganan juga bisa dibuat beras mocaf atau yang lebih dikenal sebagai Beras 

Cerdas. Beras Cerdas adalah produk makanan yang dikonstruksikan 
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menyerupai beras. Produk ini awal mulanya dikembangkan oleh tim peneliti dari 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember.   

 

Bahan baku Beras Cerdas adalah tepung mocafBeras Cerdas yang 

dimaksud menyerupai beberapa konsep yaitu : 

o Cerdas dalam bahan baku : beras tersebut dikonstruksikan dari tepung-

tepung lokal khususnya mocaf dan berbahan bahan baku yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan dan target konsumen. 

o Cerdas dalam proses : beras tersebut di proses dengan teknologi yang 

mudah dan murah sehingga dapat dilakukan diproduksi dengan peralatan 

yang bisa dibuat oleh putera Indonesia. 

o Cerdas dalam cara masak : beras tersebut dapat dimasak dengan cara 

sederhana meniru kebiasaan orang Indonesia dalam mengolah beras dan all 

in one sekali memasak akan mendapatkan masakan yang lengkap. 

o Cerdas dalam pemanfaatan bagi kesehatan : dengan bahan baku yang 

cerdas, beras yang dihasilkan dapat disesuaikan untuk target spesifik untuk 

kesehatan, misalnya beras cerdas untuk anak rawan gizi, ibu hamil, penderita 

diabet dan sebagainya. 

o Cerdas untuk pembangunan nutrisi, ekonomi dan kesejahteraan rakyat.  

 

Sampai saat ini, telah ditemukan teknologi dan beberapa formula 

beras cerdas yang merupakan pengembangan dan variasi dari produk beras 

cerdas atau beras mocaf ini, diantaranya : 

 beras cerdas regular,  

 beras fortifikasi  

 beras campuran.  

 

Teknologi yang diciptakan bersifat aplikatif, praktis sehingga mudah 

disosialisasikan pada masyarakat agar mau menerima produk-produk ini beserta 

desiminasi paket-paket teknologi.  

 

Adapun karakteristik beras cerdas yang meliputi sifat fisis, kemis, 

sensoris dan nutrisi telah disesuaikan dengan sasaran konsumen masyarakat 

umum, ibu hamil atau menyusui, anak usia pertumbuhan dan anak rawan gizi 
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serta penderita penyakit degenerative seperti hipertensi dan diabetes atau gula 

darah.  

 

Beberapa Kabupaten di Jawa Timur telah mengembangkan beras 

cerdas ini dengan bimbingan dari Dinas Ketahanan Panagan serta beberapa 

instansi lainnya. Kabupaten yang mengembangkan beras cerdas ini antara lain : 

Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten 

Tulungagung dan Kabupaten Bangkalan.  

 

Beras Cerdas dan Cara Pembuatannya. 

Beras cerdas bila dimakan rasanya menyerupai beras padi dan 

tidak terasa seperti rasa singkong. Sebagian besar masyarakat beranggapan 

beras cerdas seperti nasi tiwul atau rasa gaplek, ternyata rasanya lebih enak 

daripada nasi dari padi beras untuk keluarga miskin (raskin). Beras cerdas juga 

bisa dimakan dengan berbagai lauk pauk seperti ikan asin goreng, orem-orem, 

sambal terasi, kerupuk, rempeyek, dan pepes tongkol. Juga beras cerdas juga 

enak dimasak nasi goring sosis 

 

Teknologi cerdas 

Beras cerdas adalah beras restrukturisasi dari beragam bahan 

baku, alami, dan asli Indonesia. Beras ini diproses dengan teknologi yang cerdas 

sehingga lebih bergizi dan lezat. Ahmad Subagio mengatakan, beras cerdas 

memiliki beberapa konsep. Pertama, cerdas dalam bahan baku karena beras itu 

dikonstruksikan dari tepung lokal modified cassava flour (mocaf) atau tepung 

singkong. Bahan baku juga bisa disesuaikan dengan kekayaan pangan daerah. 

 

Kedua, cerdas dalam proses karena beras itu diproses dengan 

teknologi yang bertingkat dari rendah hingga tinggi. Jadi, bisa diproduksi dengan 

peralatan yang bisa dibuat sendiri oleh warga. Ketiga, cerdas dalam cara masak 

karena dapat dimasak dengan cara sederhana, seperti kebiasaan orang 

Indonesia dalam mengolah beras. Keempat, cerdas dalam pemanfaatan bagi 

kesehatan. Bahan baku yang cerdas itu bisa disesuaikan untuk target spesifik 

kesehatan tertentu, seperti mengatasi malanutrisi. Beras cerdas yang dimasak 

secara tradisional menghasilkan nasi dengan rasa, aroma, warna, dan 
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ketampakan yang lebih disukai daripada yang dimasak dengan rice cooker (alat 

penanak nasi  modern). 

 

Penelitian lanjutan membuktikan mocaf bisa digunakan sebagai 

bahan sumber pangan pokok, yaitu beras cerdas. Caranya dengan 

mencampurkan mocaf, jagung, protein susu, dan bahan tambahan untuk 

meningkatkan kandungan protein dan sifat fungsionalnya. Saat ini, bekerja sama 

dengan BKP pusat, Kementerian Pertanian dan BKP Jawa Timur mendirikan 

empat pabrik model, masing-masing berkapasitas dua ton per hari di Kabupaten 

Jember, Ponorogo, dan Blitar, Jawa Timur. 

 

Beras cerdas diperkenalkan kepada warga di Jawa Timur melalui 

program peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran keluarga 

miskin. Harga beras cerdas bagi warga pedesaan memang masih berat, berkisar 

di harga Rp. 6.500,- Rp 7.000,-/ kg. Hal ini dikarenakan pada harga bahan baku, 

dimana harga tepung singkong sekarang mencapai Rp 4.000/kg. Setelah 

diproses, harga pokok beras cerdas menjadi Rp 6.500- Rp. 7.000,-/kg.  

Sebenarnya masalahnya adalah pada bahan baku singkong yang belum bisa 

diproduksi secara maksimal karena budidaya singkong belum digalakkan. 

Dengan adanya proses pengembangan tepung mocaf dan beras cerdas ini 

diharapkan budidaya singkon semakin diintensifkan dan bisa menurunkan harga 

jual beras cerdas.  

  

Beras cerdas ini bisa dikombinasikan dengan bahan lain agar bisa 

sesuai atau disesuaikan dengan selera, juga kebutuhan konsumsi karbohidrat 

secara umum dan kebutuhan khusus. Misalnya untuk kebutuhan khusus 

masayarakat yang rawan gizi atau mengalami gizi buruk, beras tiruan itu 

ditambah dengan sumber protein, yodium dan zat besi. Begitu juga untuk 

penderita kolesterol atau diabetes, autis serta ibu hamil dan menyusui, dengan 

mudah ditambahkan unsur yang dibutuhkan, dan diambilkan dari bahan lokal 

juga. Misalnya untuk ibu hamil dan menyusui, ditambahkan sayur katu, dan 

sayuran lain yang banyak mengandung asam folat. 

 

Soal kandungan dan prosesnya, beras cerdas semuanya terjamin 

higienis, organik alias alami. Karenanya beras cerdas ini memiliki kandungan gizi 
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lebih daripada beras. Selain kandungan karbohidrat dari tepung mocaf, juga 

beras, ditambah bahan-bahan alami lain, yang mengandung protein, antioksidan, 

vitamin dan mineral. Secara umum, 25 sampai 30 persen beras cerdas ini 

bahannya dari beras padi. 

 

Selama ini tidak ada masalah dengan cita rasa beras tiruan ini, cita 

rasanya khas, tidak ada aroma dan rasa ubi kayu atau ketela. Dan yang penting, 

mampu mengenyangkan seperti habis mengkonsumsi nasi dari beras. Beras 

cerdas yang sudah matang, rasanya mirip seperti mengkonsumsi nasi ketan. 

Terasa sedikit 'lengket' di gigi saat mengunyah. Namun tetap gurih dan terasa 

hambar seperti makan nasi putih atau nasi jagung tanpa lauk. Ketika uap 

makanan itu diendus, sama sekali tak tercium aroma ketela atau singkong. 

 

Mengenai bentuk beras cerdas ini belum bisa 100 persen sama 

persis dengan beras dari gabah yang telah digiling atau dikelupas kulitnya. 

Secara fisik, beras tiruan itu mirip pelet yang biasa dijadikan pakan ternak atau 

ikan, pengembangan mengenai bentuk terus dilakukan agar dapoat menyerupai 

bulir beras padi dan ini hanya semata pada mesin merajang saja. 

  

Beras cerdas ini belum diproduksi secara masal dikarenakan masih 

terus disempurnakan dan terus dikembangkan agar penampilan dan harga serta 

kandungan gizi pada beras cerdas ini sesuai dengan keinginan masyarakat.  

 

Proses Pembuatan Beras Cerdas  

 Singkong digiling menjadi tepung mocaf (modified cassava flour) adalah 

tepung dari singkong yang telah difermentasi dengan memanfaatkan 

mikroba, sehingga warna tepung lebih putih dan aroma singkongnya pun 

berkurang.  

 Chip singkong dimasukkan ke dalam mesin giling. Mesin giling ini mampu 

menggiling 100 kg chips singkong menjadi 90kg tepung mocaf. Maka akan 

dihasilkkan tepung mocaf.  

 Selain tepung mocaf, dibutuhkan juga tepung jagung dan susu skim bubuk,  

ketiga bahan harus ditimbang dan komposisi mocaf lebih banyak dari kedua 

bahan lain.  
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 Tepung jagungnya ditimbang. Tepung jagung ini berasal dari jagung yang 

telah digiling. Dan juga skim bubuk juga ditambahkan sesuai dengan 

komposisi yang telah ditimbang.  

 Tahap pencampuran, ketiga bahan yang sudah ditimbang siap dicampur 

antara tepung mocaf, tepung jagung, dan susu skim dimasukkan ke dalam 

mesin pencampur. Setelah rata pencampurannya maka ditambah satu bahan 

lagi yaitu bahan pengemulsi yaitu garam dan minyak goreng serta GMS.  

 Masukkan satu persatu ketiga bahan ke dalam wadah berisi air, lalu aduk 

memakai mesin blender. Bahan pengemulsi inilah yang akan menghaluskan 

adonan beras cerdas. Bahan pengemulsi ini juga mebantu menyatukan 

tepung jagung dan tepung mocaf, sehingga terbentuaklah adonan beras 

cerdas ini.  

 Tahap selanjutnya adalah mencetak beras cerdasnya. Masukkan adonan ke 

dalam mesin pencetak beras, teknologi ini dikenal dengan nama ekstrusi. 

Panaskan adonan pada suhu delapan puluh derajat selsius, lalu tekan 

adonan melewati cetakan. Hasil yang keluar adalah berbentukl seperti bulir 

beras.  Warna kuning pada beras ini berasal dari tepung jagung, jadi 

warnanya memang alami.  

 Selanjutnya bulir beras cerdas tersebut dijemur dibawah sinar matahari 

sampai kering. Sehingga bentunya menyerupai bulir beras.  
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BAB V 

POTENSI KABUPATEN BLITAR 
 

Potensi Daerah Kabupaten Blitar  

Latar Belakang: Kabupaten Blitar adalah sebuah kabupaten yang 

terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, berbatasan dengan Kabupaten Kediri 

di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah 

selatan, dan Kabupaten Tulungagung di sebelah barat. Kabupaten Blitar memiliki 

22 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 220 desa dan 28 kelurahan. 

 

Keadaan tanah di daerah Blitar yang kebanyakan berupa tanah 

vulkanik, mengandung abu letusan gunung berapi, pasir, dan napal (batu kapur 

yang tercampur tanah liat). Tanah tersebut pada umumnya berwarna abu-abu 

kekuningan, bersifat masam, gembur, dan peka terhadap erosi. Tanah semacam 

itu disebut regosol yang dapat dimanfaatkan untuk menanam padi, tebu, 

tembakau, ketela dan sayur mayur. 

 

Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat membagi 

Kabupaten Blitar menjadi dua, yaitu bagian utara dan selatan. Bagian selatan 

Kabupaten Blitar (sering disebut Blitar Selatan) kebanyakan tanahnya berjenis 

grumusol. Tanah semacam ini hanya produktif bila dimanfaatkan untuk 

menanam ketela pohon, jagung, dan jati. 

Di Kabupaten Blitar, aliran air Sungai Brantas diberi tambahan unsur utama 

sehingga menyebabkan daerah dataran rendah aluvial yang dilintasi Sungai 

Brantas, seperti Tulungagung dan Kediri, memiliki tanah yang subur. 

 

Bertani tanaman pangan dan hortikultura di kabupaten yang 

mempunyai tanah yang subur, terutama di dalam wilayah bagian utara; 

mempunyai kemungkinan pengembangan sektor pertanian harus ditekankan 

pada sistem pengembangan pertanian dan tumpang sari. Di dalam kontroversi, 

wilayah selatan mempunyai suatu prospek untuk mengembangkan sektor 

pertanian, terutama untuk hortikultura, komersil dan menanam industri. Tanaman 

pangan utama di Jawa Timur dan terutama di kabupaten Blitar (sebagai salah 

satu kabupaten yang subur) adalah: Padi (238,65411 ton), Jagung beras (3900 
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ton), Gandum, Singkong (16385 ton), Ubi manis (7203 ton), Kacang kedelai 

(14105 ton), Kacang tanah, kacang-kacangan, Buah, Sayur-mayur. 

 

Jenis tanaman pangan yang banyak di produksi di Kabupaten Blitar 

meliputi: padi, jagung, kedelai, kacang tanah,umbi kayu, dan ketela rambat. 

Kedelai hasil produksi masyarakat Kabupaten Blitar memiliki prospek yang 

bagus dan mampu bersaing dengan daerah lain sebagai pemasok bahan baku 

kecap selain di gunakan sebagai bahan dasar tempe dan tahu. 

 

Sementara itu produksi jagung selain di pergunakan sebagai bahan 

makanan juga di gunakan sebagai bahan makanan ternak sedangkan ubi kayu 

selain untuk di konsumsi juga di pasarkan untuk kebutuhan pabrik tepung 

tapioka dan untuk industri makanan olahan seperti krupuk. 

 

Adapun luas panen, rata-rata produksi untuk pertanian pangan 

adalah sebagai berikut : 

No. Jenis Tanaman Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 

1. Padi Sawah 49.662 290.914 

2. Padi Ladang 3.039 15.435 

3. Jagung 46.594 260.134 

4. Ketela Pohon 3.679 54.496 

5. Ketela Rambat 76 1.423 

6. Kacang tanah 6.899 6.899 

7. Kedelai 11.003 10.838 
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Luasan, Produktivitas, dan Produksi Komoditi Ubi Kayu di Jawa 

Timur 

Tahun Luas Panen (ha) Produktivitas (Kw/ha) Produksi (ton) 

2001     257 111      156    4 021 298 

2002     248 162      158    3 919 854 

2003     240 493      157    3 786 882 

2004     248 528      159    3 963 478 

2005     253 336      159    4 023 614 

2006     232 538      158    3 680 567 

2007     223 348      153    3 423 630 

2008     220 394      160    3 533 772 

2009     207 507      155    3 222 637 

2010     188 158      195    3 667 058 

2011     199 407      202    4 032 081 

2012     189 982      224    4 246 028 

2013     168 194      214    3 601 074 

2014**)     158 963      209    3 315 183 

**) : Angka Ramalan 2   

 

Aspek Pasar dan Pemasaran Identifikasi Potensi tepung Mocaf  

Selama ini tepung singkong digunakan secara terbatas untuk 

bahan pangan seperti substitusi terigu sebesar 5% pada mie instan yang 

menghasilkan produk dengan mutu rendah, atau pada produk kue kering. 

Sebaliknya, tepung Mocaf dapat digunakan sebagai food ingredient dengan 

penggunaan yang sangat luas. Hasil uji coba pada penelitian-penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa mocaf dapat digunakan sebagai bahan baku 

dari berbagai jenis makanan, mulai dari mie, roti, kue, hingga makanan semi 
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basah dan saos. Kue panggang, kue kukus, dan sponge cake dapat dibuat 

dengan berbahan baku mocaf sebagai campuran tepungnya hingga 80%. Mocaf 

juga dapat menjadi bahan baku beragam kue kering, seperti cookies/biskuit dan 

cracker, serta saat ini bisa digunaklan untuk produksi beras cerdas.   

 

Beberapa data permintaan pasar terhadap tepung mocaf dapat 

dilihat pada permintaan Tepung Mocaf Pengguna Kebutuhan Mocaf : 

 PT Indofood sebesar 1.000.000 ton per tahun  

 PT Sriboga Semarang 5000 ton per bulan  

 Ukraina >10.000 ton per bulan  

 Pengrajin Kue Basah dan Kering 500.000 ton per tahun  

 

Dari sisi penawaran, produksi tepung mocaf masih terbatas pada 

wilayahwilayah sentra produksi tanaman ubi kayu tertentu. Hal ini dikarenakan 

tidak semua masyarakat di sentra produksi ubi kayu memproduksi tepung mocaf. 

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan Iklim 

Usaha dan Kemitraan (2012), kapasitas produksi tepung mocaf di Indonesia baru 

mencapai 360.000 ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat penawaran 

terhadap tepung mocaf masih belum sejalan dengan tingkat permintaan 

(kebutuhan) yang ada. Sehingga, peluang pasar dan peluang pendirian industri 

tepung mocaf masih cukup terbuka.  

 

Walaupun produk tepung mocaf masih dianggap mempunyai 

kegunaan yang relatif terbatas, akan tetapi produk ini tetap mempunyai peluang 

pasar yang cukup besar untuk berkembang. Peluang pasar tersebut selaras 

dengan pertumbuhan bisnis hotel dan kuliner, serta pertumbuhan penduduk. 

Perkembangan produk tepung mocaf impor yang terus meningkat menunjukkan 

masih terbukanya pasar domestik untuk produk tepung mocaf, selama produk 

tepung mocaf domestik mampu bersaing dari segi mutu, kemasan, dan harga.  

 

Penjualan produk tepung mocaf dilakukan sendiri oleh pelaku 

usaha, baik kepada konsumen langsung, industri pangan, maupun ke importir 

dan eksportir. Penjualan produk di tempat usaha/pabrik dilakukan secara cash 

and carry. Penjualan langsung juga akan dilakukan ke outlet-outlet (canvas) 
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secara cash dan/atau kredit dengan jangka waktu maksimum 30 hari. Produk 

tepung mocaf ini juga akan dipasarkan melalui distributor.  

 

Parameter yang dapat menentukan mutu singkong adalah warna 

dan rasa. Warna dan rasa akan berpengaruh pada hasil produk akhir tepung, 

yaitu pada aroma dan tingkat derajat keputihannya. Hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa umur singkong sangat menentukan rendemen dan kualitas 

dari mocaf yang dihasilkan. Singkong yang terlalu muda akan menghasilkan 

rendemen yang lebih rendah, karena kandungan berat kering singkong yang 

rendah. Singkong yang terlalu tua rendemen relatif lebih tinggi, tetapi viskositas 

dari mocaf yang didapatkan terlalu kental. Hal ini disebabkan kadar pati dari 

singkong tua lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, mocaf yang 

baik dapat dihasilkan dari singkong yang berumur cukup (8-12) bulan. Singkong 

yang digunakan harus memiliki mutu yang baik agar mocaf yang dihasilkan 

bermutu baik.  

 

Bentuk dan tekstur singkong harus tidak boleh cacat atau memiliki 

bercakbercak berwarna hitam. Kerusakan singkong dapat menyebabkan mocaf 

yang dihasilkan terdapat bercak-bercak hitam kecoklatan yang dapat 

mengurangi derajat keputihan dari mocaf. Dalam proses penerimaan bahan baku 

dilakukan tahap penyeleksian atau sortasi bahan baku agar produk akhir tepung 

dapat dihasilkan sesuai standar yang telah ditentukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN AKHIR 

 

87 Penyusunan Profil / Prospektus Tepung Singkong 

 

BAB VI 

ANALISA INDUSTRI MOKAF 

 

Analisis Usaha Industri Mokaf 

Pada usaha industry mokaf, perlu dilakukan analisis dari berbagai 

aspek yang akan digunakan pertimbangan dalam melakukan investasi dalam 

usaha industry mokaf ini, analisis ini merupakan ilustrasi untuk melihat secara 

sepintas investasi di bidang ini. Karena keterbatasan data tentang industry 

mokaf, maka digunakan asumsi yang telah disepakati berdasarkan informasi 

yang di dapat dari berbagai pihak. 

 

a. Biaya Investasi dan biaya operasional 

 Biaya investasi merupakan biaya modal yang dikeluarkan untuk melakukan 

investasi di bidang ini. Biaya Investasi terdiri dari : sewa/pengadaan lahan, 

pengadaan bibit, biaya pengadaan alat/peralatan, biaya pengadaan bahan 

baku. Biaya operasional adalah yang ditanggung oleh pengusaha untuk 

menjalankan usaha ini, agar usahanya tetap berjalan dengan lancar. 

Proyeksi Laba/rugi merupakan analisis yang memberi gambaran tentang 

keuntungan atau kerugian usaha dari kegiatan ini di dalam kurun waktu 

tertentu. Asumsi dasar yang digunakan untuk perhitungan laba/rugi adalah 

menyangkut hasil produk mokaf yang dijual dengan membandingkan biaya-

biaya yang dikeluarkan dari tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 10. 

b. Kelayakan Usaha 

Kelayakan usaha digunakan untuk menilai kelayakan proyek ini dengan 

menggunakan analisis Payback Periode, Net Present Value (NPV), Internal 

Rate of Return (IRR), Return Cost Ratio (R/C Ratio) dan Benefit Cost Ratio 

(B/C Ratio). 

 Payback Periode 

Payback Periode adalah metode yang mengukur lamanya dana investasi 

yang ditanamkan dapat kembali seperti semula atau periode yang 

diperlukan untuk mnutup kembali pengeluaran investasi dengan 

menggunakan aliran kas yang diterima dalam kurun waktu tertentu. 

   Investasi 
Payback Periode = ------------------ x 1 tahun 
   Cashflow 
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 Net Present Value (NPV) 

Metode yang sering digunakan untuk menilai investasi dengan 

memperhatikan time value of money, yaitu Net Present Value (NPV). NPV 

adalah selisih antara nilai sekarang dari cashflow dengan nilai sekarang 

dari investasi. Sedangkan untuk menghitung NPV adalah sebagai berikut : 

1). Menghitung present value dari penerimaan atau cashflow dengan 

discount rate tertentu, 2). Dibandingkan dengan present value dari 

investasi. Apabila selisih present value dari cashflow lebih besar dari 

present value dari investasi maka dapat disimpulkan bahwa investasi 

tersebut layak untuk dijalankan. 

 Internal Rate of Return (IRR) 

Metode Internal Rate of Return adalah mencari discount rate yang dapat 

menyamakan antara present value dari investasi atau IRR adalah tingkat 

discount rate yang dapat menyamakan present value dari cashflow dengan 

present value dari investasi. Oleh karena itu sebelumnya harus didapatkan 

data NPV yang mempunyai kutub positif dan negative, kemudian dilakukan 

interpolasi. 

  NPVrr 
IRR  = rr ----------------------------- x (rt – rr) 
                TPVrr – TPVrt 
 

Dimana : 
rr  = tingkat discount rate ( r ) lebih rendah 
rt = tingkat discount rate ( r ) lebih tinggi 
TPV = total present value 
NPV = net present value 
  

 Return Cost Ratio (R/C Ratio) 

Return Cost Ratio adalah perbandingan antara penerimaan penjualan 

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga 

menghasilkan produk. Investasi dibidang budidaya ikan koi dikatagorikan 

menguntungkan bila nilai R/C > 1.  
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 Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

Benefit cost ratio adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang 

diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. Investasi dibidang budidaya 

ikan koi memberikan manfaat jika nilai B/C Ratio > 0. 

 

 Profitability Index  (PI) 

Profitability Index adalah nilai tunai semua kas masuk yang diterima 

sesudah investasi awal dibagi dengan investasi awal. 

 

Rincian Biaya Operasinal Industri Tepung Mocaf 

N
o 

Jenis Jml Harga Satuan Biaya Nilai Akhir Umur Depresiasi 

1 Tanah & Bangunan 11.000 
M2 

1.000.000 11.000.000.000 110.000 35 282.857.000 

2 Alat dan Mesin       

 a. Timbangan 1 5.200.000 5.200.000 520.000 5 936.000 

 b. Kerancang 5 180.900.000 90.000 270.000 2 121.500 

 c. Pisau Kupas 10 27.000 270.000 27.000 7 1.285.714 

 d. Mesin peranjang 1 12.000.000 12.000.000 1.200.000 7 1.542.857 

 e. Bak Fermentor 5 8.000.000 40.000.000 4.000.000 7 5.142.857 

 f. Mesin Pepnepung 2 8.500.000 17.000.000 1.700.000 7 2.185.714 

 g. Mesin Pengemas 2 18.000.000 18.000.000 1.800.000 7 2.314.285 

3 Intalasi Listrik & Air 1 4.000.000 4.000.000    

4 Istalasi Telp 1 200.000 200.000    

5 Peralatan Kantor       

 a. Meja dan Kursi 1 3.000.000 3.000.000 300.000 25 108.000 

 b. Alat Tulis 1 100.000 100.000 10.000 1 90.000 

 c. Computer 1 8.650.000 8.650.000 865.000 5 1.557.000 

 d. Printer 1 570.000 570.000 570.000 5 102.600 

 e. Lemari Arsip 1 700.000 700.000 70.000 20 31.500 

6. Transport       

 a. Mobil PU 1 27.000.000 27.000.000 2.700.000 20 1.215.000 

 c. Truk Fuso 1 200.000.000 200.000.000 20.000.000 20 9.000.000 

7. Peralatan Bengkel 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 10 90.000.000 

 Total  11.347.590.000 

 Biaya Tak Terduga 10%  1.134.759.000 

 Biaya  Modal Tetap  10.212.830.000 

 Depresiasi per bulan  25.737.514.20 

 

   Biaya tetap 

No Jenis Jumlah Harga/Satuan ( Rp) Biaya (Rp) 

1. Gaji Manajer 1 6.000.000 6.000.000 

2. Gaji Kepala Divisi 4 2.500.000 10.000.000 

3. Gaji Karyawan 32 1.200.000 38.400.000 

4. Pemeliharaan 1 4.000.000 4.000.000 

5. Promosi dan Pemasaran 1 1.000.000 1.000.000 

6 Biaya Penyusutan 1 25.737.514 25.737.514 

7 PPh 1,5 % 1.080.000 1.080.000 

8 Pajak Bumi dan Bangunan 1 4.495.625 4.495.625 

 Total Biaya tetap perbulan 90.713.139 
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Biaya tidak tetap 

No Jenis Jumlah Harga/Satuan Biaya 

1 Bahan Baku Ubi Kayu 2100 600 1.260.000 

2 Bahan Pengemas 2000 750 1.500.000 

3 Starter perbulan 4.29 85.000 364.650 

4 Listrik 6000 1.509 9.056.280 

5 Air ( M3 ) 20 1.680 33.600 

 Total Biaya tidak tetap perbulan 12.214.530 

 

Harga Pokok Produk 12.900,-    

Harga jual per kilogram Mocaf 15.000,- 

Keuntungan 2.100,- 

Margin keuntungan per bulan 16.822.656 

Break Event Point 6728 unit (kg) 

Pay Back Period 85,54 bln 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

1  Kesimpulan 

1. Industri Tepung Mocaf dan produk turunannya masih mempunyai potensi 

yang cukup besar di Jawa Timur.  

2. Potensi Bahan baku singkong yang ada di Kabupaten Blitar cukup 

banyak, dan bisa ditingkatkan lagi 

3. Industri tepung mocaf dan turunannya tidak memerlukan teknologi yang 

rumit sehingga biosa dikembangkan di Kabupaten Blitar. 

4. Masyarakat pada dilibatkan dalam pengembangan industrei tepung mocaf 

dan turunannya ini sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.  

5. Beras Cerdas merupakan turunan dari produk tepung Mocaf menjadi 

produk yang jadi unggulan bagi pengembangan industry mocaf, karena 

mampunyai manfaat yang cukup banyak bagi masyarakat. 

6. Beras Cerdas masih belum banyak dikenal oleh masyarakat, baik 

masalah manfaat maupun kegunaan beras cerdas.  

7. Beras Cerdas bisa menjadi alternative bahan makan masyarakat 

pengganti beras. 

8. Dari hasil analisa keuangan, industry mocaf cukup baik dan memberi 

keuntungan yang menjanjikan. 

2.  Saran 

1. Pemerinrtahn daerah kabupaten Blitar agar memaksimalkan sosialisasi 

tentang manfaat produk tepung mocaf dan turunannya kepada 

masyarakat 

2. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar agar mengoptimalkan pemanfaatan 

lahan untuk meningkatkan lahan tanaman singkong sebagai bahan baku 

tepung mocaf, sehingga mampu memasok industry mocaf dan turunannya 

di daerah ini. 

3. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar agar mendorong petani atau 

pengusaha untuk mengembangkan industry tepung mocaf dan 

turunannya sehingga daerah ini dapat menjadi daerah penyangga 

ketahanan pangan, untuk mengganti bahan makanan utama beras ke 

tepung mocaf atau beras cerdas.   
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