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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Ubi jalar (Ipomoae batatas L) atau ketela rambat atau ”sweet potato” atau dalam bahasa 

lokal disebut “Erom” berasal dari Benua Amerika. Para akhli botani dan pertanian 

memperkirakan daerah asal tanaman ubi jalar adalah Selandia Baru, Polinesia, dan Amerika 

bagian tengah. Nikolai Ivanovich Vavilov, seorang ahli botani soviet, memastikan daerah 

sentrum primer asal tanaman ubi jalar adalah Amerika bagian tengah. Ubi jalar menyebar ke 

seluruh dunia, terutama negara-negara beriklim tropis pada abad ke 16. 

 Penyebaran ubi jalar pertama kali terjadi ke Spanyol melalu Tahiti, Kepulauan Guam, 

Fiji, dan Selandia Baru. Orang- orang Spanyol dianggap berjasa menyebarkan ubi jalar ke 

kawasan Asia, terutama Filipina, Jepang dan Indonesia. Pada tahun 1960-an penanaman ubi 

jalar sudah meluas hampir semua propinsi di Indonesia. Daerah sentra produk pada mulanya 

terpusat dari Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua dan Sumatra Utara, 

(Rukmana. 1997). 

Ubi Jalar (Ipomoea batatas L) atau dikenal juga dengan istilah ketela rambat merupakan 

tanaman yang termasuk ke dalam jenis tanaman komoditas yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan makanan khas tradisional orang Indonesia. Oleh karena itu, ubi jalar merupakan salah 

satu komoditas di Indonesia terutama daerah Indonesia timur  yang terletak di Tanah Papua 

merupakan Propinsi Papua dan Papua Barat, serta daerah dataran tinggi maupun daerah 

dataran rendah di Propinsi papua merupakan daerah sentra ubi jalar. Ubi jalar  merupakan 

makanan khas tradisional masyarakat Papua yang memiliki sumber karbohidrat (sebagai 

sumber energi) yang potensial  dapat digunakan sebagai pengganti nasi. Jenis makanan Ubi 
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jalar (Ipomoae batatas L) pada umumnya dikonsumsi sebagai makanan utama baik di segala 

usia maupun tingkat sosial. Sehingga makanan ini mudah diperoleh di segala tempat baik di 

daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Ubi jalar merupakan makanan khas tradisional 

yang cukup memenuhi kebutuhan pangan, hingga pengembangan makanan khas  tradisional 

khususnya ubi jalar. Pemanfaatan ubi jalar merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

pemenuhan dalam kebutuhan pangan dan pakan. Tanah Papua yang terbagi dua wilayah 

Propinsi Papua dan Papua Barat memiliki keanekaragam sumber daya alam yang belum 

diberdayakan secara maksimal. Kendatipun pembangunan pertanian sudah berlangsung 

cukup lama, kegiatan pertanian tradisional (subsisten dan meramu) masih dominan pada 

masyarakat asli yang mendiami wilayah pantai, muara sungai, rawah, lembah dan 

pegunungan di Papua. 

Di Papua makanan khas tradisional ubi jalar disajikan dalam bentuk sangat sederhana, 

misalnya dalam bentuk ubi bakar ubi rebus, dan ubi kukus. Pada hal ubi jalar dapat di 

manfaatkan menjadi makanan sehari manusia serta hewan ternak peliharaan  di tanah Papua. 

Provinsi Papua merupakan daerah sentra dan penghasil komoditas ubi jalar terbesar di 

Indonesia. Karena Ubi jalar memegang peranan yang penting di wilayah pegunungan Papua 

mempunyai banyak manfaat dan nilai tambah dari ubi jalar. Ubi jalar memegang peranan 

penting yaitu nilai ekonomi dan sosial. Serta ubi jalar merupakan salah satu penghasil 

karbohidrat (sebagai sumber energi) yang potensial dan dapat digunakan sebagai sumber 

pangan khas tradisional di Papua, (Mulyadi 2012). 

Ubi jalar (Ipomoae batatas L) merupakan makanan khas  tradisional yang mudah dapat 

di kalangan masyarakat Indonesia telah sudah lama mengenal sebagai makanan khas 

tradisional masyarakat pedesaan. Ubi jalar dapat dimanfaatkan sebagai makanan  khas 

tradisional yang mampu memenuhi kebutuhan manusia  maupun  ternak peliharaan. Ubi jalar 

dari berbagai varietas memiliki sifat yang berbeda-beda. Perbedaan sifat tersebut terletak 
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pada warna Umbi bentuk umbi, ukuran umbi, warna kulit umbi, warna daging umbi,dan 

kandungan gizi (terutama pati dan b-karoten), (Rukmana. 1997). 

Pemanfaatan ubi jalar merupakan sebagai makanan khas tradisional yang sepanjang 

tahun tak terbatas dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan. Selama ini masyarakat menganggap  

ubi jalar merupakan bahan pangan disebut sebagai makanan khas tradisional yang tidak asing 

lagi, karena potensi ekonomi dan sosial yang cukup tingggi, antara lain sebagai bahan pangan 

yang sangkil (efisien) pada masa mendatang, bahan pakan ternak, dan bahan pangan khas 

tradisonal pada umumnya propinsi papau dan khususya di Kabupeten Puncak. Pemenuhan 

kebutuhan pangan dan pakan di Kabupaten Puncak dari ubi jalar cukup tinggi mencapai 70%-

-85% dijadikan bahan pengganti (substitusi) nasi di Kabupaten Puncak  antaranya 

dimanfaatkan sebagai makanan sehari dari khas tradisional di daerah pedesaan Kabupaten 

Puncak. Dalam kapasitas sebagai bahan makanan, ubi jalar merupakan sumber energi (kalori) 

215 kal/ ha/hari, sedangkan padi dan jagung hanya 176 kal dan 110 kal/ha/hari. Di samping 

itu, ubi jalar mempunya beberapa kelebihan bila dibandingkan makanan khas tradisional 

lainnya. pemanfaatan ubi jalar antara lain, dapat bertahan hidup dalam kondisi iklim yang 

kurang baik, tidak memilih jenis  atau tipe tanah, dan mempunya nilai ekonomi penting 

sepanjang masa, (Mulyadi, 2012). 

Ubi jalar (Ipomoae batatas L) berupa umbi segar dan daun (pucuk) di manfaatkan untuk 

kebutuhan pangan sehari. Batang dan daun dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak serta 

limbah daun ubi jalar digunakan sebagai pakan ternak babi dan kelinci. Daun-daun mudah 

(pucuk), terutama yang berasal dari varietas ubi jalar putih dan kuning berdaun kecil dan 

segar manfaatkan untuk sayur. Pucuk ubi jalar segar (mentah) merupakan sumber gizi yang 

cukup tinggi, yakni mengandung kalori 53,00 kal, 2,8 g protein, 107 mg kalsium, 562 g 

kalium, 5.565 SI vitamin A, dan 32 mg vitamin C dalam tiap 100 gram. Kalau dimasak ( 
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dijadikan sayur), kandungan gizinya berkurang yaitu menjadi 2,6 mg kalsium, 94 mg kalium, 

3.345 SI vitamin A dan 5 mg C dalam tiap 100 gram (Rukmana, 1997).  

Kabupaten Puncak terletak di daerah pegunungan tengah dengan memiliki banyak 

(klon), varietas ubi jalar tersebut, ubi jalar putih, ubi jalar ungu, dan ubi jalar kuning, yang 

lebih unggul memiliki sifat yang berbeda-beda. Perbedaan sifat ini terletak pada umbi, ukuran 

berat umbi, kulit umbi, warna daging umbi tekstur daging ubi jalar, rasa umbi, dan 

kandungan gizi. 

Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, pemenuhan kebutuhan pangan dari ubi jalar 

terletak pada umbi dalam kandungan gizi, kalori/ kal, air, vitamin, fosfor, kalsium, kalium, 

dan karbohidrat yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis makanan khas tradisional 

lainnya. ubi jalar yang mengandung gizi adalah ubi jalar putih, ubi jalar ungu, dan ubi jalar 

kuning. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah dalam penelitian ini dengan berjudul 

’’Pemanfaatan Tiga Varietas Ubi Jalar (Ipimoae batatas L) Sebagai Makanan Khas 

Tradisional Masyarakat Kabupaten Puncak” 

1. 2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas,  penulis dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pemanfaatan ubi jalar (Ipomoae batatas L) secara khas tradisional di 

Kabupaten Puncak? 

b. Apakah jumlah ubi jalar (Ipomoae bataas L) yang ada di Kabupaten Puncak dapat 

memenuhi kebutuhan pangan? 

c. Bagaimana budidaya  ubi jalar (Ipomoae batatas L) di Kabupaten Puncak? 
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1. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pemanfaatan ubi jalar (Ipomoae babatas L) sebagai makanan khas   

tradisional yang mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten 

Puncak. 

2. Mendeskripsikan ketersediaan ubi jalar (Ipomoaee batatas L) terhadap pemenuhan 

kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Puncak. 

1.3. 2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dihrapkan dapat bermanfaat, 

 a. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengembangan makanan khas tradisional 

di Kabupaten Puncak. 

      b. Bagi Masyarakat Petani 

Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

pemanfaatan makanan khas tradisional khususnya tentang ubi jalar.  

1. 4. Batasan Istilah 

Persepsi terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini antara pembaca dan 

peneliti harus sama, untuk itu dibatasi sebagai berikut: 



6 
 

a. Pemanfaatan merupakan suatu proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu kegiatan 

menerima atau mengarah pada perolehan atau pemakaian suatu barang-yang berguna 

baik digunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat untuk 

kebutuhan tertentu.  

b. Varietas merupakan ketidaksamaan, dalam klasifikasi tumbuhan di bawah jenis yang 

menunjukkan varian jenis dengan berbedaan warna atau habitat yang morfologinya 

keanekaragaman atau bagian dari species (tanaman). 

c. Ubi jalar adalah sejenis komoditas yang di budidayakan untuk di manfaatkan akarnya 

yang membentuk umbi dengan kadar gizi (karbohidrat) yang tinggi.  Di Afrika, umbi 

ubi jalar menjadi salah satu sumber makanan pokok yang penting. Di Asia selain 

dimanfaatkan umbinya, daun muda ubi jalar juga dibuat sayuran. Terdapat pula ubi 

jalar yang dijadikan tanaman hias karena keindahan daunnya.   

d. Makanan khas adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, 

dengan cita rasa khas yang berbeda diterima oleh masyarakat tersebut. Bagi 

masyarakat Indonesia umumnya amat diyakini, aneka pangan khas, seperti ubi jalar 

tempe, tahu, jagung, madu, temulawak, gado-gado, kacang hijau ikan laut, ikan darat 

dan lain-lain. Karena disamping khasiat, makanan khas juga mengandung segi positif 

yang lain seperti: bahan-bahan yang alami, bergizi tinggi, sehat, dan aman, murah dan 

mudah dapat, sesuai dengan selera masyarakat sehingga diyakini punya potensi yang 

baik sebagai makanan khas setempat.  

e. Tradisional merupakan cara berpikir dan bertindak yang selalu perpegang teguh pada 

norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun.   

f. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupan satu kesatuan golongan yang 

terhubungan tetap dan mempunya kepentingan yang sama. 

 


