
MARI MENGOLAH GADUNG 

 
 

Sumber Gambar : Dokumentasi PPL Kecamatan Gading 
Gadung (Dioscorea hispidaDennst) merupakan tanaman umbi-umbian yang banyak tumbuh 

liar di hutan. Jarang sekali masyarakat yang membudidayakan secara intensif. Gadung dianggap tidak 
memiliki nilai ekonomis. Pada dasarnya gadung adalah umbi yang dapat dimakan, namun gadung 
mengandung racun dioscorine dan asam sianida yang memabukkan, gejala yang timbul yaitu pusing 
dan mual, bahkan bisa mematikan apabila kurang tepat cara pengolahannya. Selama ini gadung populer 
dikonsumsi dalam bentuk kripik. Ada juga sebagian masyarakat yang mengkonsumsi dengan cara 
dikukus setelah melalui berbagai proses penghilangan racun dan dimakan bersama kelapa parut, garam 
ataupun gula. Zaman milenial seperti sekarang, menuntut kita mampu mengolah bahan pangan menjadi 
lebih modern, baik itu untuk keluarga sendiri, apalagi untuk usaha pangan. 

Dengan berkembangnya ketrampilan pengolahan tepung dari bahan pangan lokal. Kelompok 
Kawasan Mandiri Pangan Desa Keben Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa 
Timur mengolah umbi gadung menjadi tepung gadung. Harapan kami, dengan perlakuan khusus 
terhadap umbi gadung, bahan pangan lokal yang tadinya beracun, bisa dikonsumsi dengan aman dan 
dapat dibuat sebagai bahan baku aneka olahan pangan. 

Berdasarkan hasil uji analisa kimia, tepung gadung yang kami buat, mengandung Karbohidrat 
88,14%, Protein 1,84%, Lemak 0,28%, Air 9,4%, Abu 0,34%, Na 76,62 ppm, Fe 66,24 ppm, Ca 695,21 
ppm, K 106,77 ppm, dengan kadar HCN 28,47 ppm. Menurut Winarno(2002) Kadar sianida dalam 
bahan sebesar 50 ppm/seluruh bahan-bahan sudah aman untuk dikonsumsi manusia. 

Berpedoman pada hasil diatas, tepung gadung bisa kita kembangkan menjadi aneka makanan 
yang aman dan bergizi. 

Berikut Diagram Alir Pembuatan Tepung Gadung yang kami lakukan : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbi Gadung 

Pengupasan 

Perajangan 

Pencampuran Garam 5% 

Pemeraman 
(2 x 24 jam) 

Pencucian 

Perendaman dengan air mengalir 
(2 x 24 jam) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dengan pengolahan gadung menjadi tepung, semoga bisa meningkatkan minat masyarakat 
untukmemanfaatkan gadung, khususnya sebagai bahan baku berbagai produk pangan, serta menambah 
nilai ekonomisnya. 
  OLEH : YETTI HARINI WENIWATI, STP. (THL-TBPP KEC. GADING) 
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