
Produksi Tepung MOCAF 
Sebagai Pengganti Terigu 

 
 

Peluang Usaha Berprospek Cerah 
 
 
MOCAF, singkatan dari MOdified CAssava Flour, adalah produk tepung dari 
ubi kayu /singkong yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi 
kayu dengan cara fermentasi. Mikroba yang tumbuh menyebabkan perubahan 
karakteristik pada tepung yang dihasilkan, yaitu berupa naiknya viskositas, ke- 
mampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut. Mikroba juga 
menghasilkan asam-asam organik, terutama asam laktat yang akan terimbi- 
bisi dalam tepung, dan ketika tepung tersebut diolah akan dapat menghasil- 
kan aroma dan citra rasa khas, yang dapat menutupi aroma dan citra rasa ubi 
kayu yang cenderung tidak menyenangkan konsumen. 
 
Keunggulan MOCAF 

a. Kandungan serat terlarut lebih tinggi d.p. tepung gaplek. 
b. Kandungan kalsium lebih tinggi (58) dibanding padi (6) /gandum (16). 
c. Oligasakarida penyebab flatulensi sudah terhidrolis. 
d. Mempunyai daya kembang setara dengan gandum tipe II (kadar protein 

menengah). 
e. Daya cerna lebih tinggi dibandingkan dengan tapioka gaplek. 

 
Kandungan Gizi MOCAF 
 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. 
 
Proses pembuatan tepung MOCAF 
1. Cuci bersih singkong agar tanah atau kotoran tidak menempel. 
2. Singkong dikupas dan lapisan kulit singkong yang berwarna cokelat dibu- 

ang, umbinya sebaiknya direndam air untuk mencegah perubahan warna. 
3. Setelah dikupas dan bersih, singkong dipotong tipis sebesar 2 - 3 cm atau 

diparut kasar, 



4. Basahi singkong dengan larutan FerMo (dosis 5 ml/100 ml air) pada selu- 
ruh bagian permukaan singkong, biarkan sekitar 1 jam s/d 24 jam. 

5. Jemur di terik matahari sampai kering, kadar air 12 - 14 %, biasanya me- 
makan waktu 2 - 3 hari, alas penjemuran bisa menggunakan anyaman 
bambu. 

6. Setelah kering, potongan singkong digiling dengan mesin penepung, bisa 
menggunakan penepung beras (untuk sekala kecil bisa menggunakan 
blender). 

7. Saring dengan saringan 60 mesh agar butiran tepung lebih halus. 
8. Selesai. Tepung Mocaf siap digunakan untuk pengganti gandum dan 

untuk berbagai macam kebutuhan. 
 
Keuntungan Ekonomis 
 
Contoh perhitungan produksi MOCAF 100 kg  
 
Bahan-bahan yang diperlukan: 
1. Ketela 300 kg Rp. 800/kg   Rp.       240.000,- 
   (3 kg ketela = 1 kg MOCAF) 
2. FerMo 1 botol (500 cc)   Rp.        30.000,- 
            --------------------------------  + 
TOTAL biaya bahan    Rp.       270.000,- 
 
Harga Jual: Rp. 6000/kg    Rp.       600.000,- 
       
KEUNTUNGAN kotor per 100 kg  Rp.       330.000,- 
   (Rp. 600.000,- - Rp. 270.000,-) 
 
Produksi MOCAF 1 ton per minggu  (contoh) 
-  KEUNTUNGAN kotor per minggu      Rp.    3.300.000,- 
   (Rp. 330.000,-x 10) 
-  KEUNTUNGAN kotor per bulan           Rp.   13.200.000,- 
   (Rp. 3.300.000,-x 4) 
 
---------- 
Catatan tambahan: Keuntungan usaha ini bisa semakin besar apabila tidak 
hanya memproduksi Mocaf, tetapi dilanjutkan dengan memproduksi makanan/ 
roti/snack/dll. 
 
 

Info lebih lanjut hubungi: 
Kelompok Karunia Semesta, c.p. Dwiatmo Kartiko, 

Perum Jatisawit Asri A1/7, Balecatur, Gamping, Sleman 55295 
Tlp 02742149528, Hp/sms 08157933667, 08886829663. 

E-mail: bioaccess98@yahoo.com; tim_karunia@yahoo.co.id. 


