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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Jenang identik dengan rasa manis dan gurih yang lekat. Secara umum 

jenang terbuat dari tepung ketan, santan, dan gula tetapi kini jenang telah dibuat 

dari bahan buah-buahan. Buah-buahan yang digunakan antara lain buah apel, 

strawberi, nanas, pepaya, dan banyak lainnya. Salah satu jenis jenang yang 

popular adalah jenang apel, jenang apel memiliki prospek usaha yang 

baik mengingat potensi pasarnya yang sangat mendukung. Jenang atau dodol 

merupakan salah satu produk yang tidak tahan lama sehingga seringkali produsen 

menambahkan pengawet sintetik untuk memperpanjang umur simpannya. Zat-zat 

ini terbukti bersifat karsinogenik bagi tubuh manusia (Lestari, 2009). Oleh karena 

itu, diperlukan alternatif pengawet alami yang dapat memberikan nilai tambah 

tanpa mengubah flavor dari produk untuk mengurangi penggunaan senyawa 

sintetik tersebut.  

Jenang memiliki kandungan air sebesar maksimal 20%-40% dan 

memiliki aktivitas air sebesar 0,7-0,9. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

penurunan mutu produk pangan adalah perubahan kadar air dalam produk. Kadar 

air dalam bahan pangan merupakan jumlah air yang ada dalam bahan pangan, 

dimana akan menentukan derajad kerusakan mutu bahan pangan tersebut, ditinjau 

dari aspek kimia maupun mikrobiologi (Purnomo, 1986 dalam Giarto 2007). 

Selain kadar air, kerusakan produk pangan juga disebabkan oleh ketengikan 
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akibat terjadinya oksidasi atau hidrolisis komponen bahan pangan (Herawati, 

2008). 

Kerusakan produk jenang sebagian besar disebabkan oleh kandungan 

minyak yang berasal dari penambahan santan dan kerusakan akibat 

mikroorganisme, terutama kapang. Kapang tumbuh pada permukaan jenang 

ditandai dengan munculnya hifa berwarna putih, yang berarti bahwa produk sudah 

tidak layak lagi untuk dikonsumsi (Lestari, 2009). Sedangkan jenang yang 

berkualitas dan baik adalah jenang dengan tekstur tidak terlalu lembek, bagian 

luar mengkilap akibat dalamnya pelapis gula atau ‘’glazing’’ dan jika 

mengandung minyak tidak terasa tengik (Astawan, 1991 dalam Samporna, 2004).   

Jenang umumnya dikemas yang berasal dari polimer petrokimia yang 

lebih dikenal dengan plastik, merupakan bahan kemasan yang paling banyak 

digunakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai keunggulannya seperti fleksibel, 

mudah dibentuk, transparan, tidak mudah pecah, dan harga yang relatif murah. 

Namun, kemasan plastik juga mempunyai kelemahan yaitu sifatnya yang non-

biodegradable sehingga menyebabkan masalah serius bagi lingkungan.  

Alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan dari 

bahan polimer petrokimia dan dapat menjaga kualitas pangan adalah edible film. 

Edible film adalah lapisan tipis yang terbuat dari bahan alami yang dapat dimakan 

dan aman bagi lingkungan, edible film dapat diaplikasikan dalam bentuk lembaran 

tipis (film) sebagai pengemas atau langsung pada permukaan produk (Setiasih 

dkk, 2003). Karena selain kemampuannya untuk menghambat migrasi O2 dan uap 

air ada beberapa keuntungan dari aplikasi edible film. Diantaranya 
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memperpanjang umur simpan, memperbaiki sifat mekanik makanan, menambah 

integritas struktur makanan dan mempertahankan kualitas gizi, flavor dan aroma 

dari produk makanan tersebut.  

Berdasarkan komposisi pembuatannya, edible film dapat dibuat dari 

karbohidrat (polisakarida) maupun protein. Film yang berasal dari karbohidrat 

dapat berasal dari pati, gum, pectin, karaginan dan lain-lain. Pati merupakan 

karbohidrat kompleks yang larut dalam air, berwujud bubuk atau butiran putih, 

tawar dan tidak berbau (Martania, 2010). Salah satu pati yang dapat digunakan 

sebagai edible film adalah pati ubi jalar. Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) 

mengandung pati sebesar 8%-29%, gula pereduksi sebesar 0,5%-2,5% dan 

karbohidrat non-pati 0,5%-7,5%. Pati sendiri terdiri dari amilopektin sebesar 

60%-70% dan amilosa sebesar 30-40% (Onwueme, 1978 dalam Nugroho, 2006). 

Kekurangan dari pemanfaatan pati ubi jalar sebagai edible film beberapa 

diantaranya adalah laju transmisi uap airnya tinggi dan daya rentang serta tensile 

strength-nya rendah (Krochta et al., 1994 dalam Setyorini, 2007). Untuk itu perlu 

adanya penambahan plasticizer dimana ikatan hidrogen dan interaksi elektrostatik 

akan bertemu dengan rantai ikatan karbohidrat (Gennadios, 2002).  

Perlakuan penambahan plasticizer dan konsentrasi penambahannya 

dengan tujuan mendapatkan edible film yang mampu menahan transmisi uap air 

dan menguatkan daya elogasi. Selanjutnya edible film tersebut akan diaplikasikan 

pada jenang apel, tujuannya adalah untuk mengetahui edible film yang baik dan 

mendapatkan jenang apel yang kualitas gizinya baik.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “ Pengaruh Konsentrasi Pati Ubi Jalar (Ipomoea batatas L.) 

Sebagai Edible Film Terhadap Kadar Air Pada Jenang Apel.” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh konsentrasi pati ubi jalar (Ipomoea batatas L.) sebagai 

edible film terhadap kadar air pada jenang apel? 

2. Berapakah konsentrasi pati ubi jalar (Ipomoea batatas L.) yang paling baik 

sebagai edible film terhadap kadar air pada jenang apel?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pati ubi jalar (Ipomoea batatas 

L.) sebagai edible film terhadap kadar air pada jenang apel. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi pati ubi jalar (Ipomoea batatas L.) yang 

paling baik sebagai edible film terhadap kadar air pada jenang apel. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penenlitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritik dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan ilmu-

ilmu biologi khususnya ilmu terapan, yaitu ilmu kewirausahaan dibidang 

biologi tentang pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pemanfaatan 

pati ubi jalar (Ipomoea batatas L.) sebagai edible film untuk pelapis 

makanan.  

2. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan informasi tentang penggunaan 

pati ubi jalar sebagai alternatif pengganti zat aditif sebagai edible film 

untuk pelapis jenang apel dan aman untuk dikonsumsi.  

3. Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam bidang kajian 

pendidikan lingkungan hidup dan pemanfaatan pati ubi jalar seabagai 

edible film alternatif kemasan ramah lingkungan dan tidak dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. 

 

1.5 Batasan Penelitian  

Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah pati ubi jalar. Pati 

yang terbuat dari ubi jalar putih yang telah cukup umur panen antara 3-5 

bulan dengan cara penggilingan, ekstraksi dengan perendaman, dan 

pengeringan.  
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2. Gliserol sebagai penambahan plasticizer dan konsentrasi penambahannya 

dengan tujuan mendapatkan edible film yang mampu menahan transmisi 

uap air dan menguatkan daya elogasi. 

3. Jenang apel dipeoleh dari Home Industry CV.Bagus Ariseta Mandiri Jl. 

Kopral Kasdi No.2 Bumiaji, Kec. Bumiaji Kota Wisata Batu Jawa Timur. 

4. Berdasarkan uji pendahuluan konsentrasi pati ubi jalar dalam penelitian ini 

dibatasi mulai dari 0%, 1,5%, 2%, 2,5%, dan 3% dimana 0% dianggap 

sebagai perlakuan kontrol. Alasan menggunakan proporsi diatas adalah 

untuk mendapat edible film yang paling baik terhadap kadar air pada 

jenang apel.  

5. Waktu pengamatan selama 15 hari, pengujian kadar air dilakukan pada 

akhir pengamatan tujuannya untuk mengetahui jumlah kadar air selama 

penyimpanan yang ditentukan. Selama waktu pengamatan, juga diamati 

daya simpan tujuannya untuk mengetahui mutu jenang dilihat ada tidaknya 

jamur pada jenang secara visual.  

6. Parameter penelitian ini adalah penentuan kadar air pada jenang apel yang 

dibatasi sebesar 20%-40%, dimana jika kadar air tinggi mempengaruhi 

perubahan dan menentukan pertumbuhan mikroba serta jamur pada jenang 

yang lebih cepat dibandingkan kadar air yang rendah.  
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1.6 Definisi Istilah  

Adapun definisi istilah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Pati adalah merupakan karbohidrat kompleks yang larut dalam air, 

berwujud bubuk atau butiran putih, tawar dan tidak berbau (Winarno, 

2004). 

2. Edible film adalah lapisan tipis yang kontinyu yang dibuat dari bahan yang 

dapat dimakan, dilapisikan dalam bentuk lembaran tipis (film) sebagai 

pengemas atau langsung pada permukaan produk (Damat, 1996 dalm 

Handayani, 2005).   

3. Jenang apel adalah salah satu produk olahan apel dengan rasa yang khas, 

disini penambahan buah apel bukan utama tetap hanya sebagai 

penambahan rasa pada jenang apel (Samporna, 2004). 

4. Konsentrasi adalah ukuran jumlah bahan yang terlarut dalam jumlah 

tertentu (Webster, 1997 dalam Samporna, 2004).  

5. Kadar air adalah jumlah air yang ada dalam bahan pangan, dimana akan 

menetukan derajat kerusakan mutu bahan pangan tersebut, ditinjau dari 

aspek kimia maupun mikrobiologi (Purnomo, 1996 dalam Giarto 2007). 


