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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan ubi jalar di Indonesia cukup melimpah dan belum 

dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Pemanfaatan ubi jalar 

kebanyakan masih terbatas pada penggunaan umbi segarnya yang hanya direbus, 

digoreng, atau dibuat keripik. Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik (2015), 

produksi ubi jalar di Indonesia tahun 2015 sebesar 2,26 juta ton dan sebagian 

besar produksi tersebut 89% digunakan sebagai bahan pangan.  

Ubi jalar merupakan tanaman yang sangat familiar bagi kita, banyak 

ditemukan di pasar dengan harga relatif murah. Kita mengenal ada beberapa jenis 

ubi jalar. Jenis yang paling umum adalah ubi jalar putih, merah, ungu, kuning atau 

orange. Ubi jalar ungu memiliki berbagai kandungan nutrisi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan ubi jalar putih maupun ubi jalar kuning. Keunggulan ubi 

jalar ungu adalah adanya kandungan antosianin yang memiliki peranan sebagai 

antioksidan kuat untuk menetralisir keganasan radikal bebas penyebab penuaan 

dini dan pencetus aneka penyakit degeneratif seperti kanker dan jantung 

(Widhaswari dan Putri, 2014).  

Zat gizi lain yang terdapat pada ubi jalar adalah karbohidrat, mineral, dan 

vitamin. Komposisi zat gizi pada ubi jalar putih, kuning,dan ungu hampir sama 

namun varietas ubi jalar ungu lebih kaya akan kandungan vitamin A yang 

mencapai 7.700 mg per 100 gram. Ratusan kali lipat dari kandungan vitamin A bit 

dan 3 kali lipat dari tomat. Setiap 100 gram ubi jalar ungu mengandung energi 

123 kkal, protein 1,8 gram, lemak 0,7 gram, karbohidrat 27,9 gram, kalsium 30 
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mg, fosfor 49 mg, besi 0,7 mg, vitamin A 7.700 SI, vitamin C 22 mg dan vitamin 

B1 0,09 mg. Kandungan betakaroten, vitamin E dan vitamin C bermanfaat sebagai 

antioksidan pencegah kanker (Nurhamidah dan Erawati, 2014).  

Betakaroten dan beberapa karotenoid lainnya merupakan nutrisi penting 

yang akan diubah menjadi vitamin A. Karotenoid merupakan polimer isopren       

(     ). Karotenoid (α,ε,δ, β ) karoten merupakan sumber provitamin A dan bila 

didegradasi menjadi 2 molekul vitamin A. Isomer provitamin A yang paling aktif 

ialah ß-karoten diikuti oleh α-karoten. Beta karoten merupakan komponen utama 

karotenoid pada ubi jalar (86 - 90 persen), yakni senyawa yang menyebabkan 

daging umbi berwarna kuning hingga jingga. Kandungan beta karoten berkorelasi 

positif dengan intensitas warna kuning dan jingga umbi (Simonne, dkk., 1993; 

Ginting, dkk., 2008; Ginting, dkk., 2013). Ubi jalar jingga mengandung beta 

karoten 3.000 - 20.000 mg/100 g, lebih tinggi daripada labu kuning (1.500 mg/100 

g), dan setara dengan wortel (7.000-12.000 mg/100 g). Beta karoten memiliki 

aktivitas vitamin A (provitamin A) tertinggi (100 persen) diantara karotenoid 

lainnya (Woolfe, 1992; Ginting, dkk., 2014). 

Dengan adanya diversifikasi ubi jalar terutama ubi jalar ungu yang 

mempunyai berbagai kandungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ubi jalar 

putih maupun ubi jalar orange diharapkan akan meningkatkan nilai ekonomi dan 

memperpanjang daya simpannya selain sebagai bahan baku industri pengolahan 

pangan. Salah satu bentuk diversifikasinya yaitu tepung ubi jalar ungu. Tepung 

ubi jalar merupakan hancuran ubi jalar yang dihilangkan sebagian kadar airnya  

sekitar 7 % (Sarwono, 2005). Tepung ubi jalar ungu bentuknya seperti tepung 

biasa dan warnanya putih keunguan setelah terkena air akan berwarna ungu tua.  
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Pengolahan ubi jalar ungu menjadi produk tepung merupakan salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk memperpanjang masa simpan umbi setelah 

panen, namun dapat menyebabkan kandungan gizi dalam bahan mengalami 

penurunan. Pada pengembangan produk tepung, kestabilan kadar nutrisi perlu 

diperhatikan agar tidak berkurang terlalu banyak dibandingan dengan bahan 

segarnya (Fathoni, dkk., 2016). Salah satu tahapan penting dalam pembuatan 

tepung ubi jalar adalah proses pengeringannya sehingga dapat dihasilkan tepung 

yang berkualitas. 

Pengeringan adalah suatu metoda untuk mengeluarkan air yang terdapat 

pada bahan pangan dengan menggunakan energi panas (Winarno, dkk., 1984; 

Simamora, dkk., 2014).  Apabila pengeringan dilakukan dalam waktu yang cukup 

lama akan menimbulkan perubahan warna menjadi sawo matang dan timbul 

aroma yang tidak enak (Rukmana, 1997). Pada proses pengeringan terdapat 

beberapa cara antara lain dengan penjemuran maupun dengan pengeringan buatan. 

Penjemuran merupakan pengeringan alamiah dengan menggunakan sinar matahari 

langsung sebagai energi panas. Pengeringan secara penjemuran memerlukan 

tempat yang luas, wadah penjemuran yang banyak, waktu pengeringan yang yang 

sangat lama dan mutunya tergantung pada keadaan cuaca. Sedangkan pengeringan 

buatan (artificial drying) atau sering pula disebut pengeringan mekanis 

merupakan pengeringan dengan menggunakan alat pengering. Pada pengeringan 

buatan, tinggi rendahnya temperatur, kecepatan aliran udara maupun kelembaban 

dapat diatur dan tidak tergantung pada cuaca. Dengan demikian kecepatan 

pengeringan pun dapat diatur sesuai dengan komoditi yang dikeringkan. 
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Menurut Winarno (1993) dalam Indriyani dkk. (2013) bahwa proses 

pengeringan akan menyebabkan kandungan air dalam bahan pangan selama 

proses pengolahan berkurang. Pengeringan dapat berlangsung dengan baik, jika 

pemanasan terjadi pada setiap tempat dari bahan tersebut, dan uap air yang 

diambil berasal dari semua permukaan bahan tersebut. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengeringan adalah luas permukaan benda, suhu pengeringan, 

aliran udara, tekanan uap diudara dan waktu pengeringan. 

Pengeringan juga akan mempengaruhi kandungan dari karotenoid yang 

ada di ubi jalar, karena karoten memiliki sifat yang sangat labil terhadap panas 

dan reaksi oksidasi. Pemanasan pada suhu yang tidak terlalu tinggi dalam waktu 

singkat dapat menyebabkan isomerasi beberapa ikatan trans menjadi cis dan 

penurunan kadar karoten yang menyebabkan oksidasi (Eksin; Purnamasari, dkk., 

2013).   

Hasil penelitian Simamora dkk. (2014) menyebutkan bahwa apabila 

pengeringan dilakukan dalam waktu yang cukup lama akan menimbulkan 

perubahan warna menjadi sawo matang dan timbul aroma yang tidak enak. 

Dengan variasi waktu pengeringan 4 jam, 4,5 jam, 5 jam dan 5,5  jam yang 

digunakan maka dapat diketahui kondisi proses pembuatan tepung yang dapat 

mengahasilkan kandungan nutrisi yang optimal sebab semakin lama pengeringan, 

maka kadar air bahan akan semakin rendah karena terjadi penguapan air yang 

sangat besar. Demikian juga pada penelitian Lisa dkk. (2015) variasi lama 

pengeringan yang digunakan yaitu 4 jam, 4,5 jam, 5 jam, 5,5 jam menunjukkan 

hasil mutu tepung yang baik dengan lama pengeringan 5,5 jam. Berdasarkan 

kedua penelitian tersebut digunakan acuan penulis untuk penelitian pengeringan 



5 
 

 

ubi jalar ungu. Tepung ubi memiliki beberapa keuntungan diantaranya 

mengurangi jumlah ubi jalar yang rusak atau busuk, meningkatkan daya guna dan 

memperluas peluang pasar dari ubi jalar, meningkatkan daya guna dan daya 

simpan, mempermudah pendistribusian dan meningkatkan pendapatan masyarakat 

(Suprapti, 2003). Tepung ubi dapat digunakan sebagai bahan utama maupun 

komposit dari bahan makanan seperti kue-kue tradisional yang banyak diminati 

masyarakat. Salah satu kue tradisional yang banyak diminati masyarakat adalah 

kue lumpur. 

Produk kue lumpur merupakan jenis makanan yang digemari oleh 

mayoritas orang Indonesia. Kue lumpur dapat digunakan dalam berbagai fungsi 

seperti kudapan selingan di pagi dan sore hari, hidangan berbagai acara, dan 

makanan pengganjal perut. Dalam pembuatan kue lumpur juga bisa disubtitusikan 

dengan bahan lain salah satunya tepung ubi ungu. Tepung ubi ungu diharapkan 

dapat memberikan peningkatan kualitas pada segi organoleptik yang diterima di 

kalangan masyarakat. 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai literatur dan sumber belajar 

dalam dunia pendidikan. Dalam penelitian juga memberikan informasi tentang 

pengolahan dan pengawetan bahan pangan yang dapat dijadikan sumber belajar. 

Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik dan maupun guru 

apabila sumber belajar diorganisir melalui suatu rancangan yang memungkinkan 

seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar (Mulyasa, 2007).  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Lama Pengeringan terhadap Kadar 

Karotenoid Total Tepung Ubi dan Penentuan Sifat Organoleptik Kue 
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Lumpur Ubi Ungu sebagai Sumber Belajar Biologi” dengan tujuan untuk 

mengetahui kadar karotenoid total dengan lama pengeringan yang berbeda dan 

penentuan sifat organoleptik kue lumpur ubi ungu sebagai sumber belajar biologi. 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

a. Adakah pengaruh variasi lama pengeringan terhadap kadar karotenoid total 

tepung ubi ungu ? 

b. Bagaimana daya terima konsumen terhadap tepung ubi ungu yang dibuat kue 

lumpur? 

c. Bagaimana bentuk draft hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber 

belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh variasi lama pengeringan terhadap kadar 

karotenoid total yang dimiliki oleh tepung ubi ungu. 

b. Untuk mengetahui daya terima konsumen terhadap tepung ubi ungu yang 

dibuat kue lumpur. 

c. Untuk mengetahui bentuk draft hasil penelitian yang digunakan sebagai 

sumber belajar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi ilmu pengetahuan 

Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat menambah khasanah ilmu 

mengenai pengaruh lama pengeringan terhadap kadar karotenoid tepung ubi 
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ungu dan penentuan sifat organoleptik kue lumpur ubi ungu sebagai sumber 

belajar biologi. 

b. Manfaat bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ubi ungu yang 

dapat dijadikan olahan jenis kue tradisional yang kaya akan kandungan gizinya 

dan aman untuk kesehatan. 

1.5 Batasan Penelitian 

a. Ubi jalar yang digunakan adalah jenis ubi jalar ungu varietas ayamurasaki. 

b. Variasi lama pengeringan yang digunakan adalah 4 jam, 4,5 jam, dan 5 jam dan 

5,5 jam. 

c. Suhu yang digunakan dalam pengeringan cabinet dryer adalah 50°C. 

d. Pengujian kadar karotenoid total terhadap tepung ubi ungu dengan variasi lama 

pengeringan. 

e. Pengamatan kue lumpur ubi ungu hanya dilakukan pada sifat organoleptik yaitu 

berupa warna, rasa, aroma dan tekstur. 

f. Komposisi tepung ubi ungu dengan tepung terigu adalah 50%: 50%. 

1.6 Definisi Istilah 

a. Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda, dan 

sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan gaib dan sebagainya (KBBI, 

2007) 

b. Karoten adalah β-karoten, pigmen karotenoid penghasil vitamin A dan 

prekusor vitamin A, berubah menjadi vitamin A selama absorpsi oleh dinding 

usus (Pujimulyani, 2009). 
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c. Pengeringan adalah suatu metoda untuk mengeluarkan air yang terdapat pada

bahan pangan dengan menggunakan energi panas (Wirakartakusumah;

Ruwanti, 2010).

d. Tepung ubi jalar merupakan hancuran ubi jalar yang dihilangkan kadar airnya.

Tepung berbentuk partikel padat dengan butiran halus dengan tingkat

kehalusan 80 mesh  (Lies; Mentari, 2015).

e. Organoleptik merupakan suatu cara penilaian dengan memanfaatkan panca

indera manusia untuk mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, rasa suatu

produk makanan, minuman, ataupun obat (Ayustaningwarno, 2014).

f. Kue lumpur termasuk jenis kue tradisional Indonesia. Kue lumpur yang bercita

rasa asli (original) dibuat dari campuran terigu, gula pasir, telur dan santan

(Muaris, 2008; Sari, 2012).

g. Sumber belajar sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan

belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan

ketrampilan yang diperlukan (Mulyasa, 2007).


