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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ubi jalar atau ketela rambat (Ipomoea batatas) merupakan komoditas 

pertanian yang memiliki prospek cerah dimasa mendatang di Indonesia.Tanaman 

ubi kayu dan ubi jalar telah dibudidayakan dengan skala luas. Potensi produksi 

ubi jalar di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 2.192.242 ton (angka sementara) 

(BPS, 2011) dan memiliki harga relatif murah di pasaran.  

Ubi jalar memiliki berbagai jenis dilihat dari warna daging umbinya. Jenis 

yang paling umum adalah ubi jalar putih, merah, ungu, kuning, dan jingga. 

Kelebihan dari ubi jalar yang berwarna yaitu mengandung antioksidan kuat untuk 

menetralisir radikal bebas. Salah satunya adalah ubi jalar ungu mengandung 

antosianin berkisar ± 519 mg/100 gr berat basah (Kumalaningsih, 2006). 

Antosianin ubi jalar ungu memiliki fungsi fisiologis misal antioksidan, antikanker, 

antibakteri, perlindungan terhadap kerusakan hati, penyakit jantung dan stroke 

(Ferlina, 2010). 

Pengolahan ubi jalar menjadi aneka macam produk olahan berkembang 

sesuai dengan tren yang ada. Saat ini, tren pemanfaatan ubi jalar bergeser dari 

makanan pokok menjadi makanan olahan fungsional (Zhang et al. 2002). Kue 

pukis adalah salah satu jenis makananolahan berbentuk kue semi basah dengan 

bahan tepung terigu sebagai bahan utama. Penggunaan pasta ubi jalar ungu dalam 

pembuatan kue pukis merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan 

tepung terigu sekaligus memberikan manfaat antioksidan pada produk.Pembuatan 

kue pukis dengan pasta dikarenakan pasta masih memiliki warna yang bagus jika  
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dibandingkan menggunakan tepung ubi jalar. Perbedaan warna ini disebabkan 

karena proses pengolahan yang berbeda. Hal-hal tersebut menunjukkan, penelitian 

berbagai proporsi pasta ubi jalar ungu sebagai bahan substitusi tepung terigu pada 

pembuatan kue pukis dapat memberikan manfaat olahan produk kue pukis dengan 

antioksidan tinggi. Selain itu dapat meningkatkan nilai kegunaan komoditas ubi 

jalar ungu sebagai sumber antioksidan.Berdasarkan pemikiran di atas maka 

perlakuan penambahan proporsi ubi jalar ungu pada produk kue pukissangat 

menarik. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dilakukan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui karakteristik fisiko-kimia dan organoleptik kue pukis 

akibat proporsi yang berbeda antara pasta ubi jalar ungu dan tepung terigu 

2. Untuk mengetahui proporsi pasta ubi jalar ungu dan tepung terigu terhadap 

daya antioksidatif. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah: 

1. Diduga ada pengaruh proporsi pasta ubi jalar ungu dan tepung terigu terhadap 

karakteristik fisiko-kimia serta organoleptik kue pukis 

2. Diduga proporsi pasta ubi jalar ungu dan tepung terigu berpengaruh terhadap 

daya antioksidatif. 

 

 


