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ABSTRAK 

Tape singkong merupakan bentuk makanan olahan dengan proses 
fermentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 
daun katuk dan lama fermentasi terhadap kualitas organoleptik tape singkong. 
Rancangan dalam penelitian ini adalah menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) terdiri dari 2 faktor yaitu faktor 1 daun katuk sebagai pewarna alami 
dengan konsentrasi daun katuk 0% (kontrol), 25%, 50% dan 75% sedangkan 
faktor 2 lama fermentasi 2 hari dan 3 hari pada pembuatan tape singkong.  
Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Organoleptik 
tape singkong yang memiliki kualitas terbaik pada perlakuan K2U1 (penambahan 
daun katuk 50% dan lama fermentasi 2 hari) yaitu memiliki tekstur lunak, 
berwarna hijau, rasa agak asam, dan aroma agak beralkohol. Dari hasil penelitian 
dapat disimpulkan penambahan ekstrak daun katuk berpengaruh terhadap kualitas 
organoleptik tape singkong. 
 
Kata kunci: tape singkong, ekstrak daun katuk, fermentasi, dan uji 

organoleptik 
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A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil umbi-umbian, 

antara lain singkong atau ubi kayu, ubi jalar, ubi talas, kentang, dan lain 

sebagainya. Berbagai umbi-umbian ini dapat diolah menjadi beberapa jenis 

makanan yaitu ubi yang direbus, dikukus, digoreng, kolak, kripik, opak, dan 

tape. Tanaman Singkong (Manihot utillisima) merupakan tanaman yang 

memiliki kandungan gizi cukup lengkap. Kandungan zat dalam tanaman 

singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, 

fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan amilum (Jayus, 2005).  

Tape singkong merupakan bentuk makanan olahan dengan proses 

fermentasi. Prinsip dasar proses fermentasi adalah degradasi komponen pati 

menjadi dekstrin dan glukosa, selanjutnya glukosa diubah menjadi alkohol 

atau asam sehingga hasil dari proses fermentasi terasa sedikit asam atau 

sedikit manis dan asam alkoholik. Tape singkong biasanya dibiarkan dalam 

bentuk warna putih. 

Bahan pewarna alami adalah bahan pewarna dari sumber nabati, 

hewani atau mineral (Cahyadi, 2006). Zat warna yang sudah sejak lama 

dikenal dan digunakan misalnya daun pandan, daun suji, dan daun katuk 

untuk warna hijau, untuk warna kuning digunakan kunyit. Pemanfaatan 

pewarna makanan dapat dilakukan dengan ekstrak pada daun yang diambil 

airnya sehingga akan menghasilkan warna hijau atau kuning (Rahmah, 2010). 

Dalam penelitian ini digunakan singkong dengan bahan pewarna yang 

berasal dari daun katuk, dengan menggunakan konsentrasi ekstrak daun katuk 

yang berbeda yang selama ini masih jarang di pasaran. Ekstrak daun katuk 

dapat digunakan sebagai pewarna pada pembuatan tape singkong karet 

(Manihot esculanta) (Rahmah, 2010), tape buah sukun serta menurut (A. 

Santosa, 2010), tape beras ketan putih (Astawan, 2004). 

Dipilihnya daun katuk karena merupakan tanaman obat tradisional 

yang mempunyai zat gizi tinggi, sebagai antibakteri, dan mengandung beta 

karoten sebagai zat aktif warna karkas serta dapat memperlancar produksi 

ASI. Kandungan daun katuk antara lain juga senyawa fitokimia seperti: 



2 
 

saponin, flavonoid, dan tanin, isoflavonoid yang menyerupai estrogen dan 

ternyata mampu memperlambat berkurangnya massa tulang (osteomalasia), 

sedangkan saponin terbukti berkhasiat sebagai antikanker, antimikroba, dan 

meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Kandungan nutrien per 100 g katuk 

mengandung kalori 59 kal, protein 4,8 g, lemak 1 g, karbohidrat 11 g, 

kalsium 204 mg, fosfor 83 mg, besi 2.7 mg, vitamin A 10370 SI, vitamin B1 

0.1 mg, vitamin C 239 mg, air 81 g b.d.d (40%) (Wiradimadja, 2010). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian penambahan ekstrak daun katuk pada pembuatan tape 

singkong (Manihot utillisima) untuk mengetahui konsentrasi penambahan 

ekstrak daun katuk yang paling baik dilihat dari kualitas organoleptik tape 

singkong, maka peneliti mangajukan judul “UJI ORGANOLEPTIK TAPE 

SINGKONG (Manihot utillisima) DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK 

DAUN KATUK (Sauropus androgynus)”. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2013 di Laboratorium Pangan 

dan Gizi UMS dan uji organoleptik di Kampus UMS. Rancangan penelitian 

yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan dua faktor perlakuan. 

Adapun faktor perlakuan adalah: 

Faktor 1: ekstrak daun katuk (K) 

K0 : tanpa ekstak daun katuk (kontrol) 

K1 : ekstrak daun katuk 25% 

K2 : ekstrak daun katuk 50% 

K3 : ekstrak daun katuk 75%, (Rahmah, 2010) 

Faktor 2: waktu fermentasi (U) 

U1 : waktu fermentasi 2 hari 

U2 : waktu fermentasi 3 hari, (Astawan, 2004) 
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Adapun kombinasinya adalah sebagai berikut : 

seperti pada tabel berikut: 

Table 1. Rancangan Penelitian 
U 
K 

 
U1 

 
U2 

K0 K0U1 K0U2 
K1 K1U1 K1U2 
K2 K2U1 K2U2 
K3 K3U1 K3U2 

Masing – masing perlakuan diuji dengan 3 kali ulangan pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2.  Percobaan ulangan 

               Ulangan 
Perlakuan  I II 

 
III 

K0U1 (K0U1)I (K0U1)II (K0U1)III 
K0U2 (K0U2)I (K0U2)II (K0U2)III 
K1U1 (K1U1)I (K1U1)II (K1U1)III 
K1U2 (K1U2)I (K1U2)II (K1U2)III 
K2U1 (K2U1)I (K2U1)II (K2U1)III 
K2U2 (K2U2)I (K2U2)II (K2U2)III 
K3U1 (K3U1)I (K3U1)II (K3U1)III 
K3U2 (K3U2)I (K3U2)II (K3U2)III 

Keterangan: 

 K0U1: Singkong 200 g tanpa penambahan ekstrak daun katuk (kontrol) dengan 
lama fermentasi 2 hari 

 K0U2: Singkong  200 g tanpa penambahan ekstrak daun katuk (kontrol) dengan 
lama fermentasi 3 hari 

 K1U1: Singkong 200 g ditambahan ekstrak daun katuk 25% dengan lama 
fementasi 2 hari 

 K1U2: Singkong 200 g ditambahan ekstrak daun katuk 25% dengan lama 
fermentasi 3 hari 

 K2U1: Singkong 200g ditambahan ekstrak daun katuk 50% dengan lama 
fermentasi 2 hari 

 K2U2: Singkong 200 g ditambahan ekstrak daun katuk 50% dengan lama 
fermentasi 3 hari 

 K3U1: Singkong 200 g ditambahan ekstrak daun katuk 75% dengan lama 
fermentasi 2 hari 

 K3U2: Singkong 200 g ditambahan ekstrak daun katuk 75% dengan lama 
fermentasi 3 hari 

  

 



4 
 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tape singkong yang diberi 

perlakuan penambahan ekstrak daun katuk yang berbeda konsentrasi dan 

lama waktu fermentasinya, diperoleh data kualitatif uji organoleptik dari 

tape singkong yang dilakukan oleh 20 orang panelis agak terlatih dengan 

melakukan penilaian terhadap warna, tekstur, rasa, dan aroma. Hasil uji 

organoleptik dapat dilihat pada tabel 3. 

 Tabel 3. Penilaian kualitas tape singkong dengan penambahan ekstrak 
daun katuk.  

Perlakuan Warna Tekstur Rasa Aroma 

K0U1 
Putih Lunak Tidak Asam    Agak Beralkohol 

K0U2 
Putih Lunak Agak  Asam Beralkohol 

K1U1 
   Agak Hijau Lunak Agak Asam Agak Beralkohol 

K1U2 
Agak Hijau Lunak Asam Beralkohol 

K2U1 
Hijau Lunak Agak Asam Agak  Beralkohol 

  K2U2 
Hijau Lunak Asam Beralkohol 

     K3U1 Sangat Hijau  Lunak Asam Beralkohol 
  K3U2 Sangat Hijau  Lunak Sangat Asam Sangat Beralkohol 

 

  Berdasarkan tabel 3 pada uji organoleptik rata-rata menunjukkan 

bahwa warna yang dihasilkan dari tape singkong dengan konsentrasi 

penambahan ekstrak daun katuk yang berbeda sangat berpengaruh 

terhadap kualitas tape singkong dilihat dari warna, rasa, aroma dan 

tekstur. 

 

2. Pembahasan 

Dalam penelitian ini dilakukan uji organoleptik terhadap sampel 

tape singkong yang dibuat. Uji organoleptik terhadap sampel yang dibuat 

dengan melibatkan 20 panelis agak terlatih dari mahasiswa UMS. Uji 

organoletik tape singkong meliputi: warna, tekstur, rasa, dan aroma. 

Berdasarkan hasil penelitian (tabel 3) dapat dilihat bahwa hasil uji 

organoleptik yang berbeda. 
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Warna hijau pada tape dikarenakan ekstrak daun katuk 

mengandung klorofil sehingga memberikan warna hijau pada tape yang 

dihasilkan. Rasa asam yang dihasilkan pada tape dikarenakan daun katuk 

mengandung vitamin C tinggi 239 mg (Wiradimadja, 2010), disebabkan 

pula karena proses fermentasi yang terjadi. Dalam proses fermentasi yang 

melibatkan aktifitas mikroorganisme ini terjadi proses pengubahan 

karbohidrat menjadi etanol yang terbentuk akan mempengaruhi 

karakteristik tape singkong. Fermentasi sebagian gula oleh enzim zimase 

yang dihasilkan oleh Sacharomyces cerevisae akan menjadi alkohol dan 

asam-asam organik.  

Penelitian ini menghasilkan kualitas tape singkong yang berbeda-

beda. Uji kualitas organoleptik tape meliputi uji: warna, rasa, tekstur dan 

aroma 

a. Warna 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk warna tape singkong 

yaitu tanpa penambahan ekstrak daun katuk tape berwarna putih, dengan 

penambahan ekstrak daun katuk 25% berwarna agak hijau, 50% berwarna 

hijau, dan 75% berwarna sangat hijau. Berdasarkan uji organoleptik 

warna tape terbaik adalah pada penambahan ekstrak daun katuk 50% 

karena berwarna hijau segar.  

Tanpa ekstrak daun 
katuk 

Ekstrak daun katuk 
25% 

Ekstrak daun 
katuk 50% 

Ekstrak daun katuk 
75% 

 

Gambar 1. Hasil penelitian tape singkong dengan penambahan 

ekstrak daun katuk. 

Pembentukan warna hijau karena dipengaruhi warna daun katuk. 

Singkong memiliki warna umbi yang putih, setelah diolah menjadi tape 
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warnanya tidak berubah masih tetap putih. Daun katuk memiliki warna 

hijau karena mengandung klorofil yang tinggi, dengan ditambahkannya 

ekstrak daun katuk pada tape singkong menjadikan tape singkong 

berubah warna menjadi hijau. 

Hasil penelitian yang dilakuakan Rahmah (2010), menunjukkan 

bahwa hasil uji organoleptik dari perlakuan tape singkong karet tanpa 

diberi ekstrak daun katuk adalah putih kekuningan, diberi ekstrak daun 

katuk 25% dan 50% adalah agak hijau, 75% berwarna hijau dan 100% 

berwarna hijau kecoklatan.  

b. Tekstur 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui tekstur tape singkong 

memiliki rata-rata tekstur yaitu lunak. Tekstur tape singkong ini 

dipengaruhi karena pemberian ragi pada tape. Ragi tape merupakan 

inokulum yang umum digunakan dalam pembuatan tape yang selanjutnya 

untuk difermentasi. Fermentasi merupakan tahap terjadinya hidrolisis 

bahan berpati menjadi gula sederhana melalui serta diikuti perubahan 

gula menjadi alkohol.  

Dalam penelitian ini singkong yang dibuat tape dikukus terlebih 

dahulu sampai matang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Astawan (2004) lama pengukusan singkong dan lama 

fermentasi juga dapat mempengaruhi tekstur tape. di Jawa Tengah tekstur 

tape yang sangat disukai adalah tape yang agak lembek (lunak) karena 

singkong sebelum dibuat tape dikukus terlebih dahulu sampai matang, 

sedangkan di Jawa Barat lebih disukai yang kering agak keras biasa 

disebut peuyem karena singkong dimasak setengah matang. Pada proses 

fermentasi semakin lama fermentasi yang dilakukan maka 

mikroorganisme yang berkembang akan semakin banyak sehingga yang 

mendegradasi pati menjadi dekstrin dan gula juga semakin banyak, maka 

tape semakin lembek bahkan berair. 
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c. Rasa 

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penilaian dari 20 panelis 

agak terlatih rasa tape singkong yang dihasilkan pada K0U1 adalah tidak 

asam, K0U2, K1U1, K2U1  adalah agak asam, K1U2,  K2U2 dan K2U1 adalah 

asam, serta K3U2 adalah sangat asam. Hasil yang diperoleh dari uji rasa 

pada tape singkong dengan penambahan ekstrak daun katuk dapat 

disimpulkan semakin banyak konsentrasi daun katuk yang diberikan 

maka semakin asam tape yang dihasilkan. Rasa asam dikarenakan 

kandungan vitamin C daun katuk yang tinggi yaitu 239 mg (Wiradimadja, 

2010). Selain kadar vitamin C yang tinggi pada daun katuk, waktu 

fermentasi juga berpengaruh pada rasa tape. Semakin lama waktu 

fermentasi maka semakin asam rasa tape yang dihasilkan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astawan (2004), 

menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi tape, maka alkohol 

dan asam yang dihasilkan semakin banyak. Namun jika terlalu lama maka 

terjadi over fermentasi dan menjadi rusak. Prinsip dasar fermentasi 

pangan berpati adalah degradasi komponen pati menjadi dekstrin dan 

gula, selanjutnya diubah menjadi alkohol atau asam sehingga 

menghasilkan makanan fermentasi berasa manis, alkoholik dan sedikit 

asam atau manis sedikit asam.  

d. Aroma 

Berdasarkan  hasil uji organoleptik bahwa aroma tape tidak baik 

pada perlakuan K0U1, K1U1, K2U1 memiliki aroma yang agak beralkohol, 

K0U2, K1U2, K2U2, dan K3U1 memiliki aroma yang beralkohol, serta 

K3U2 memiliki aroma sangat berakohol. Ekstrak daun katuk dan lama 

fermentasi berpengaruh terhadap aroma pada tape yang dihasilkan. 

Hasil penelitian yang dilakukan Rahmah (2010), menunjukkan 

bahwa penambahan ekstrak daun katuk pada tape singkong karet 

berpengaruh pada kadar etanol yang dihasilkan.  Pada konsentrasi 0% 

sebesar 6,023%, pada konsentrasi 25% sebesar 5,286%, pada konsentrasi 

50% sebesar 5,313%, pada konsentrasi 50% sebesar 5,444% dan pada 
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konsentrasi 100% sebesar 6,154%. Lama waktu fermentasi berpengaruh 

terhadap kadar etanol. Tape memiliki aroma yang khas yaitu sedikit 

beralkohol (Astawan, 2010).  

 

D. KESIMPULAN  

Hasil uji organoleptik tape singkong dengan penambahan ekstrak daun 

katuk terbaik adalah pada perlakuan K2U1 yaitu warna agak hijau, tekstur 

lunak, rasaagak asam, dan  aromanya agak beralkohol, semakin tinggi 

konsentrasi daun katuk, rasa tape singkong semakin asam. 
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