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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia yang semakin modern dan 

didukung dengan perkembangan IPTEK maka tuntutan bahan pangan untuk 

manusia semakin hari semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Tren  

konsumsi  produk berbasis tepung  terigu  oleh  masyarakat  Indonesia dari tahun 

ke tahun semakin meningkat.  Untuk itu disarankan upaya yang dapat dilakukan 

untuk menanggulangi masalah ketergantungan terhadap tepung terigu.  Indonesia 

merupakan salah  satu  negara yang  belum  bisa  memenuhi  kebutuhan terigu  

secara  mandiri,  sehingga  harus mengimpor dari negara lain. Salah satu bahan 

pangan yang dapat dimanfaatkan adalah ubi cilembu. 

Tanaman ubi cilembu merupakan tanaman pangan. Salah satu bentuk 

pemanfaatan ubi cilembu yang paling praktis yaitu diolah menjadi tepung  ubi, 

karena dalam bentuk tepung akan dapat mempermudah proses pengolahan 

selanjutnya dan juga penyimpanannya. Tepung ubi cilembu dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk subtitusi dalam penggunaan bahan baku kue, mie, dan roti. 

Ubi Cilembu produksinya melimpah dan memiliki kandungan gizi yang baik 

sehingga sangat berpotensial untuk menghasilkan berbagai macam bahan pangan 

dengan bahan dasar ubi Cilembu (Khudori, 2001) 

Pembuatan berbagai jenis makanan dari bahan lokal telah banyak 

dikembangkan selama ini, Dengan tujuan untuk mengganti terigu yang masih 

impor. Impor terigu setiap tahunnya mencapai tidak kurang dari 3 juta ton (Anonim, 

1998). Berdasarkan  data  dari  Asosiasi Produsen  Tepung  Terigu  Indonesia 
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(APTINDO),  konsumsi  terigu  di  Indonesia pada  kuartal  I  tahun  2012  adalah  

5,61%  lebih tinggi  dari  kuartal  I  tahun 2011(Anonim,  2012). Oleh karena itu 

pemikiran alternatif  untuk mengganti tepung impor dengan tepung garut yang telah 

lama dikenal masyarakat. Peranan tepung garut sebagai pengganti terigu dinilai 

penting karena disamping bisa diproduksi didalam negri dan murah biayanya,  juga 

dapat digunakan untuk meningkatkan potensi bahan pangan lokal melalui 

diversifikasi pangan sehingga akan mendukung ketahanan pangan dan mengurangi 

ketergantungan pada terigu. 

Salah satu produk pangan yang sekarang banyak beredar dipasaran adalah bolu 

kukus. Bolu kukus adalah salah satu jenis kue semi basah dengan bahan tepung 

terigu sebagai bahan utama. Bolu kukus termasuk jenis kue semi basah yang 

memerlukan protein tinggi, dimana kandungan protein dapat mempengaruhi daya 

kembang produk yang dihasilkan, sedangkan pada tepung ubi cilembu memiliki 

kandungan protein yang sangat rendah. Sehingga diperlukan adanya penambahan 

protein dari sumber lainnya,  

Pemberian warna pada bolu kukus dapat menggunakan pewarna alami, seperti 

pemberian sari buah naga. Seperti yang telah diketahui bahwa buah naga kaya akan 

antioksidan.Buah naga berpotensi sebagai anti radikal bebas karena mengandung 

betasianin. Semakin tinggi kandungan betasiain maka antioksidan dalam buah 

tersebut semakin tinggi. Selain itu, betasianin dapat digunakan sebagai pewarna 

alami (Idawati,2012). 

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 
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1. Mengetahui ada tidaknya interaksi antara proporsi tepung ubi cilembu dan sari 

buah naga terhadap sifat fisik dan kimia bolu kukus. 

2. Mengetahui pengaruh tepung ubi cilembu terhadap mutu bolu kukus. 

3. Mengetahui terdapat pengaruh penambahan sari buah naga terhadap warna 

bolu kukus 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini antara lain : 

1. Diduga terdapat adanya interaksi antara proporsi tepung ubi cilembu dan sari 

buah naga terhadap sifat fisik dan kimia bolu kukus 

2. Diduga terdapat pengaruh tepung ubi cilembu terhadap mutu bolu kukus. 

3. Diduga terdapat pengaruh penambahan sari buah naga terhadap warna bolu 

kukus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


