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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Klasifikasi Ubi Jalar 

Ubi jalar (Ipomoea batatas (L.) Lamb) mempunyai banyak nama atau 

sebutan, antara lain ketela rambat, huwi boled (Sunda), tela rambat (jawa), sweet 

potato (Inggris), dan shoyu (Jepang) (Rukmana, 1997). 

 Taksonomi  dalam budi daya dan usaha pertanian, ubi jalar  tergolong  

tanaman  palawija. Tanaman ini membentuk  umbi di dalam tanah. Umbi itulah 

yang menjadi produk utamanya. Adapun  kedudukan tanaman ubi jalar dalam  

tatanama (sistematika) sebagaimana dinyatakan  Rukamana (1997): 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji ) 

Subdivisi  : Angiospermae (berbiji tertutup)  

Kelas  : Dicotyledoneae (biji berkeping dua)   

Ordo  : Convolvulales 

Famili  : Convolvulaceae  

Genus  : Ipomoea   

Spesies  : Ipomoea batatas (L.) sin. batatas edulis choisy  

2.1.2 Morfologi Ubi Jalar 

Tanaman ubi jalar diduga berasal dari Amerika Tengah tropis, tetapi ada 

yang mengatakan dari Polinesia. Penyebaran tanaman banyak dilakukan oleh 

bangsa Portugis dan Spanyol pada abad ke 16 antara lain ke Filipina, Indonesia, 

India, Jepang, Malaysia (Sastrapadja, dkk., 1977). 
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Tanaman ubi jalar termasuk tumbuhan semusim (annual) yang memiliki 

susunan tubuh utama terdiri dari batang, ubi, daun, bunga, buah, dan biji. Batang 

tanaman berbentuk bulat, tidak berkayu, berbuku-buku, dan tipe pertumbuhannya 

tegak atau merambat (menjalar). Panjang batang tanaman bertipe tegak antara 1 

m- 2 m, sedangkan pada tipe merambat (menjalar) antara 2 m-3 m. Ukuran batang 

dibedakan atas tiga macam, yaitu besar, sedang, dan kecil.  Warna batang 

biasanya hijau tua sampai keungu-unguan (Rukmana, 1997). 

Pada bagian batang yang berbuku-buku tumbuh daun bertangkai agak 

panjang secara tunggal. Daun berbentuk bulat sampai lonjong dengan tepi rata 

atau berlekuk dangkal sampai berlekuk dalam, sedangkan bagian ujung daun 

meruncing. Helaian daun berukuran lebar, menyatu mirip bentuk jantung, namun 

ada pula yang bersifat menjari. Daun biasanya berwarna hijau tua atau kekuning-

kuningan. Dari ketiak daun akan tumbuh karangan bunga. Bunga ubi jalar 

berbentuk terompet, tersusun dari lima helai daun mahkota, lima helai daun 

bunga, dan satu tangkai putik. Mahkota bunga berwarna putih atau putih keungu-

unguan. Bunga ubi jalar mekar pada pagi hari mulai pukul 04.00-11.00. Bila 

terjadi penyerbukan buatan, bunga akan membentuk buah. Buah ubi jalar 

berbentuk bulat berkotak tiga, berkulit keras dan berbiji (Rukmana, 1997). 

Tanaman ubi jalar yang sudah berumur ±3 minggu setelah tanam biasanya 

sudah membentuk ubi. Bentuk ubi biasanya bulat sampai lonjong dengan 

permukaan rata sampai tidak rata. Bentuk ubi yang ideal adalah lonjong agak 

panjang dengan berat antara 200 g- 250 g per ubi. Kulit ubi berwarna putih, 

kuning, ungu atau ungu kemerah-merahan tergantung jenis (varietas)nya. Struktur 

kulit ubi bervariasi antara tipis sampai dengan tebal, dan biasanya bergetah. Jenis 
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atau varietas ubi jalar yang berkulit tebal dan bergetah memiliki kecenderungan 

tahan terhadap penggerek ubi (Cylas sp.). daging ubi berwarna putih, kuning, atau 

jingga sedikit ungu. Ubi yang berkadar tepung tinggi rasanya cenderung manis 

(Rukmana, 1997). 

Umbi tanaman ubi jalar merupakan bagian yang dimanfaatkan untuk bahan 

makanan. Umbi tanaman ubi jalar memiliki mata tunas yang dapat tumbuh 

menjadi tanaman baru. Umbi tanaman ubi jalar ini terjadi karena adanya proses 

diferensiasi akar sebagai akibat terjadinya penimbunan asimilat dari daun yang 

membentuk umbi (Widodo; Juanda dan Cahyono, 2000). 

Umbi tanaman ubi jalar memiliki ukuran, bentuk, warna kulit, dan warna 

daging bermacam-macam, tergantung varietasnya. Ukuran umbi tanaman ubi jalar 

bervariasi, ada yang besar dan ada pula yang kecil. Bentuk umbi tanaman ubi jalar 

ada yang bulat, bulat lonjong (oval), dan bulat panjang. Kulit umbi ada yang 

berwarna putih, kuning, ungu, jingga, dan merah. Demikian pula, daging umbi 

tanaman ubi jalar ada yang berwarna putih, kuning, jingga, dan ungu muda. Umbi 

tanaman ubi jalar memiliki tekstur daging bervariasi, ada yang masir (mempur) 

dan ada pula yang benyek berair. Rasa umbi tanaman ubi jalar pun bervariasi, ada 

yang manis, kurang manis, dan ada pula yang gurih. Bentuk umbi yang rata          

(bulat dan bulat lonjong dan tidak banyak lekukan) termasuk umbi yang 

berkualitas baik. Warna daging umbi memiliki hubungan dengan kandungan gizi, 

terutama kandungan beta karoten. Umbi berwarna jingga atau oranye 

mengandung beta karoten lebih tinggi daripada jenis ubi jalar lainnya (Juanda dan 

Cahyono, 2000).  
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Gambar 2.1 Ubi ungu (Ipomoea batatas (L.) Lamb. 

Berdasarkan warna umbi, ubi jalar dibedakan menjadi beberapa golongan 

sebagai berikut   

a. Ubi jalar  putih  yakni ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna putih. 

Misalnya, varietas tembakur putih, varietas tembakur ungu, varietas Taiwan dan 

varietas MLG  12659-20P.   

b. Ubi jalar kuning, yaitu jenis ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna 

kuning, kuning muda atau putih kekuningan. Misalnya,varietas lapis 34, varietas 

South Queen 27, varietas Kawagoya, varietas Cicah 16 dan varietas Tis 5125-27.  

 c. Ubi jalar orange  yaitu jenis ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna jingga 

hingga jingga muda. Misalnya, varietas Ciceh 32, varietas mendut dan varietas Tis 

3290-3.  

d. Ubi jalar ungu  yakni ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna  ungu hingga 

ungu muda (Juanda dan Cahyono, 2000). 

2.1.3 Ubi Jalar Ungu varietas Ayamurasaki 

Varietas- varietas ubi jalar unggul yang memiliki produktivitas tinggi dan 

menguntungkan untuk dibudidayakan, salah satunya adalah ubi jalar ungu varietas 

ayamurasaki. Ubi jalar ungu (Ipomoea Batatas var Ayamurasaki) adalah jenis 
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umbi-umbian yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan umbi lainnya 

karena memiliki kandungan zat gizi yang beragam. Karbohidrat yang terdapat 

pada ubi jalar ungu termasuk karbohidrat kompleks dengan klasifikasi Indeks 

Glikemik (IG) 54 yang rendah. Kandungan utama ubi jalar ungu adalah pati. 

Kandungan pati pada ubi jalar terdiri dari 30-40% amilosa dan 60-70% 

amilopektin. Ubi jalar ungu juga memiliki kadar serat pangan yang tinggi yaitu 

4,72% per 100 gram. Selain itu, ubi jalar ungu juga mengandung sumber 

antioksidan yang berasal dari antosianin, vitamin C, vitamin E dan betakaroten. 

Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu yaitu 110-210 mg/100g. Kandungan 

betakaroten sebesar 1.208 mg dan vitamin C sebesar 10,5 mg (Norhasanah, dkk., 

2016). 

2.1.4 Kandungan dan Manfaat Ubi Ungu 

Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat non beras tertinggi keempat setelah 

padi, jagung, dan ubi kayu, serta mampu meningkatkan ketersediaan pangan dan 

diversifikasi pangan di dalam masyarakat. Sebagai sumber pangan tanaman ini 

mengandung energi, β-karoten, vitamin C, niacin, riboflavin, thiamin dan mineral 

(Ambarsari, dkk., 2009). Menurut Erawati dalam Kemal dkk. (2012) Ubi jalar 

(Ipomoea batatas) merupakan sumber karbohidrat dan sumber kalori (energi) 

yang cukup tinggi. Ubi jalar juga mengandung mineral seperti zat besi (Fe), 

Fosfor (P), Kalsium (Ca), dan Natrium (Na). Kandungan gizi lain dari ubi jalar 

adalah protein dan lemak. Selain mengandung karbohidrat,protein, lemak dan 

mineral, ubi jalar juga mengandung vitamin. Beberapa vitamin yang terdapat pada 

ubi jalar antara lain vitamin A (terdapat dalam bentuk β-karoten) dan vitamin C 

(K’osambo, dkk; Kemal, dkk., 2012).  



14 
 

 
 

Tabel 2.1. Kandungan Gizi dalam Tiap 100 Gram Ubi Jalar Segar 

Kandungan gizi Varietas 
Ubi putih Ubi ungu Ubi kuning 

Pati (%) 28,79 22,64 24,47 
Gula Reduksi (%) 0,32 0,30 0,11 

Lemak (%) 0,77 0,94 0,68 
Protein (%) 0,89 0,77 0,49 

Air (%) 62,24 70,46 68,78 
Abu (%) 0,93 0,84 0,99 
Serat (%) 2,79 3,00 2,79 

Vitamin C (mg/100g) 28,68 21,43 25,00 
Vitamin A (SI) 60,00 9,48 9.000,00 

Antosianin (mg/100 g) - 110,51  
Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI,1981 dalam Ginting 2011. 

Ubi jalar ungu mengandung pigmen antosianin yang lebih tinggi dari pada 

ubi jalar jenis lain (Kumalaningsih, 2006). Ubi jalar ungu memiliki kandungan 

antosianin, kandungan antosianinnya berkisar 51,50 mg/100 g sampai dengan 

174,70 mg/100 g (Steed dan Truong; Susilawati, dkk., 2014). Sekelompok 

antosianin yang tersimpan dalam ubi jalar mampu menghalangi laju perusakan sel 

radikal bebas akibat Nikotin, polusi udara dan bahan kimia lainnya. Antosianin 

berperan dalam mencegah terjadinya penuaan, kemerosotan daya ingat dan 

kepikunan, polyp, asam urat, penderita sakit maag (asam lambung),  penyakit 

jantung koroner, penyakit kanker dan penyakit-penyakit degeneratif, seperti 

arteosklerosis. Selain itu, antosianin juga memiliki kemampuan sebagai 

antimutagenik dan antikarsinogenik terhadap mutagen dan karsinogen yang 

terdapat pada bahan pangan dan olahannya, mencegah gangguan pada fungsi hati, 

antihipertensi dan menurunkan kadar gula darah (antihiperglisemik) (Jaya, 2013). 

Antosianin merupakan senyawa berwarna yang bertanggung jawab untuk 

kebanyakan warna merah, biru, dan ungu pada buah, sayur, dan tanaman hias. 

Senyawa ini termasuk dalam golongan flavonoid. Struktur utamanya ditandai 
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dengan adanya dua cincin aromatik benzena      ) yang dihubungkan dengan 

tiga atom karbon yang mebentuk cincin (SEAFAST, 2012). 

Selain antosianin, ubi jalar ungu kaya akan kandungan vitamin A yang 

mencapai 7.700 mg per 100 g, 7 kali lipat dari tomat yang mengandung vitamin A 

1.050 IU per 100 g. Setiap 100 g ubi jalar ungu mengandung energi 123 kkal, 

protein 1,8 g, lemak 0,7 g, karbohidrat 27,9 g, kalsium 30 mg, fosfor 49 mg, besi 

0,7 mg, vitamin A 7.700 SI, vitamin C 22 mg dan vitamin B1 0,009 mg 

(Ratnawati, dkk., 2012).  

2.1.5 Karotenoid  

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

didegradasi menjadi 2 molekul vitamin A. Karotenoid mengandung banyak ikatan 

rangkap, sehingga mudah teroksidasi. Karotenoid mengalami penurunan, tetapi 

lebih kecil dibandingkan klorofil dan pada periode pasca panen dapat terjadi 

sintesis karotenoid. Pada komoditas yang banyak mengandung karbohidrat, 

umumnya mengandung karotenoid yang tinggi, karena salah satu substrat yang 

digunakan KH (asetilko-enzim A). Senyawa karotenoid yang memiliki gugus 

hidroksil diberi nama xanthofil (Pujimulyani, 2009). 

Karotenoid merupakan salah satu nutrisi penting karena terdapat β-karoten 

sebagai prekusor vitamin A yang dikonversi oleh tubuh serta beberapa komponen 

sebagai anti radikal bebas (Triningsih, dkk., 2014). Karotenoid merupakan salah 

satu pigmen penting yang menyumbangkan warna oranye, kuning, dan merah 

pada makanan dan minuman. Jenis karotenoid yang banyak digunakan sebagai 

warna alami yaitu β-karoten, likopen, lutein,α-karoten,γ-karoten,bixin, norbixin, 

kapsantin, dan β-apo-8’-karotenal. Kebanyakan dari anggota pigmen ini bersifat 
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larut lemak. Oleh karena itu, ketika diaplikasikan pada produk pangan yang 

mengandung banyak air, pigmen karotenoid disuspensikan ke koloid yang 

sekaligus dapat bersifat pengemulsi (SEAFAST, 2012). 

Karotenoid sebagai suatu zat warna kuning sampai merah yang mempunyai 

struktur alifatik atau alisklik yang pada umumnya disusun oleh delapan unit 

isoprena, dimana kedua gugus metil yang dekat pada molekul pusat terletak pada 

posisi C-1 dan C-6, sedangkan gugus metil lainnya terletak pada posisi C-1 dan C-

5, serta terdapat ikatan ganda konjugasi (Karrer dan Jucker; Erawati, 2006). 

Meyer (1973) dalam Erawati (2006) menjelaskan bahwa karotenoid dapat 

dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu : 

1. Karoten merupakan karotenoid hidrokarbon        ), yaitu alfa, beta, dan 

gamma karoten serta likopen 

2. Xanthofil dan derivat karoten yang mengandung oksigen dan hidroksil. 

Contoh : kriptoxantin dan lutein 

3. Ester xantofil yaitu ester asam lemak. Contoh : Zeaxantin 

4. Asam karotenoid, yaitu derivat karoten yang mengandung gugus karboksil. 

Karoten dan likopen merupakan salah satu zat antioksidan yang terdapat 

dalam tanaman. Kandungannya dalam ubi jalar segar cukup tinggi dan berbeda 

tiap varietas (Setyawati, 2015). Karotenoid stabil dalam pH netral dan basa, 

namun sensitif terhadap asam, oksigen, cahaya dan panas yang dapat 

menyebabkan perubahan pada ikatan rangkap dan isomerasi cis-trans. Di alam 

karotenoid bersifat stabil, namun isolatnya mudah mengalami perubahan molekul, 

isomerasi cis-trans, degradasi oleh panas, cahaya, oksigen, trace element, dan 

asam. Oksidasi karotenoid akan lebih cepat dengan adanya cahaya dan katalis 
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logam. Oksidasi terjadi secara acak pada rantai karbon yang mengandung ikatan 

ganda (Chichester dan Feeter; Kurniasih, 2010). 

Intensitas warna beta karoten pada ubi jalar telah diperkirakan sebagai 

indikator nilai provitamin A bahan pangan tersebut (Meludru; Kemal, dkk., 2012). 

β- karoten adalah salah satu dari sekitar 400 jenis gugus karotenoid yang telah 

ditemukan di alam yang memberikan warna jingga, kuning atau oranye pada 

wortel, ubi, labu kuning, jagung kuning, dan sebagainya termasuk pada sayur-

sayuran hijau dimana warna kuning tertutup oleh warna hijau klorofil, dan buah 

peach yang lezat sebagai antioksidan. Konsentrasi β- karoten dapat dipengaruhi 

oleh kepekatan warna pigmen. Semakin warna-warna itu hijau, kuning, atau 

merah maka konsentrasi β- karoten semakin tinggi (Hidayat dan Saati, 2006). 

β- karoten (prekursor vitamin A) dapat berperan sebagai antioksidan yang 

melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan pleh radikal bebas (American 

Accreditation Health Care Commision; Kemal, dkk., 2012). Prekursor vitamin A 

ini merupakan pigmen warna kuning hingga merah yang dapat ditemukan pada 

daun atau buah dan sayuran. Karotenoid tersebut biasanya berupa beta karoten, 

alpha karoten, cryptoxanthin, lutein, zeaxanthin, dan likopen. Diantara jenis 

karotenoid yang ada, beta karoten memiliki aktivitas vitamin A (retinol) yang 

lebih besar (Low, dkk;  Erawati, 2006). 

  

 

 

Gambar. 2.2 Struktur β- karoten 

http://3.bp.blogspot.com/-9PP9b_lQpgI/WClyWTqWs3I/AAAAAAAABwU/iGSeKJHk_1AxnQNnXZ5IZbkimjMRJ1ObwCK4B/s1600/beta-karoten.png
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β- karoten mempunyai sifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam lemak, 

dan pelarut organik lainnya. Hal ini disebabkan karena karoten mempunyai 

struktur nonpolar. Karotenoid dapat dibedakan menjadi dua kelompok pigmen 

berdasar kelarutannya dalam pelarut organik, yaitu karoten dan xantofil. Karoten 

sangat larut dalam petroleum ether dan larut dalam etanol, sedangkan xantofil 

sebaliknya. Karoten yang terdapat dalam sayur, buah dan juga hewan larut dalam 

minyak. Karoten tersebut umumnya berada dalam bentuk ether atau komplek 

dengan protein. β- karoten mempunyai sejumlah keistimewaan diantaranya 

sebagai antioksidan yang dapat menyerang radikal bebas. Radikal bebas diketahui 

dapat merusak membran sel, mutasi DNA, dan oksidasi lipid (lemak). 

Kesemuanya itu berkaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif seperti 

pengerasan arteri, stroke, katarak, jantung, dan sebagainya. β- karoten berfungsi 

sebagai prekursor vitamin A yang disebut provitamin A yang mempunyai 

kemampuan untuk dikonversikan menjadi vitamin A dua kali kali lebih besar 

daripada jenis karoten lainnya. Diketahui bahwa dalam 1µg karoten wortel segar 

terdapat 0,92µg β- karoten (Hidayat dan Saati, 2006). Menurut Muchtadi (2013) 

dalam Sabuluntika (2013) β- karoten merupakan pigmen karotenoid yang 

menyebabkan daging umbi berwarna kuning,oranye hingga jingga. Ubi jalar ungu 

meskipun memiliki umbi ungu antosianin pada ubi jalar ini dapat bercampur 

dengan pigmen karotenoid.  

Pembentukan vitamin A tidak terjadi pada jaringan tanaman namun 

dikonversikan menjadi vitamin dalam tubuh manusia. Nilai vitamin A pada 

makanan sebagian rusak karena oksidasi. Kehilangan dapat pula terjadi pada 

proses pengeringan (kecuali pada buah mangga), penyimpanan, jika bahan 
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dibiarkan di udara, suhu tinggi, ataupun sinar matahari dalam jangka waktu lama. 

Vitamin A dan pro-vitamin A (β- karoten) stabil pada pH netral maupun alkali, 

tetapi tidak stabil pada pH asam,   (udara), sinar dan panas. β- karoten stabil 

pada pemanasan sampai temperatur sedang, disimpan di tempat tertutup dan tidak 

tembus cahaya, tetapi labil bila ada oksigen atau bila terkena sinar ultraviolet 

(Hidayat dan Saati, 2006). Khusus pada kerusakan β- karoten selama pengolahan 

dapat dinyatakan, salah satunya dengan persentase aktivitas provitamin A. 

Senyawa β- karoten dalam bentuk isomer trans mempunyai aktivitas provitamin A 

sebesar 100 persen. Kehilangan aktivitas provitamin A dapat terjadi selama 

sterilisasi anaerob dan bervariasi dari 5 sampai 50 persen tergantung pada suhu, 

waktu, dan bentuk karotenoid (Andarwulan dan Kuswara; Erawati, 2006). 

Manfaat atau fungsi karoten secara umum adalah sebagai antioksidan yang 

kuat sebagai pelindung terhadap kemungkinan timbulnya kerusakan terhadap sel 

tubuh, sehingga dalam beberapa penelitian yang dilakukan para ahli bahwa 

konsumsi sayuran atau buah yang memiliki banyak vitamin β-karoten dapat 

meminimalisir resiko terkena serangan beberapa jenis kanker dan jantung. Tubuh 

kita memerlukan suatu subtansi penting yakni antioksidan yang dapat membantu 

melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dengan meredam dampak negatif 

senyawa ini. Namun, hal ini tergantung terhadap pola hidup dan pola makan kita 

yang benar. Konsumsi antioksidan yang memadai dapat mengurangi terjadinya 

berbagai penyakit seperti kanker, kardiovaskuler, katarak, masalah pencernaan 

serta penyakit degeneratif lain (Greenvald, dkk., 1995; Kumalaningsih, 2007; 

Parwata, dkk., 2010). 
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2.1.6 Pengeringan 

Pengeringan merupakan metode pengawetan dengan cara pengurangan 

kadar air dari bahan pangan sehingga daya simpan menjadi lebih panjang. 

Perpanjangan daya simpan terjadi karena aktivitas mikroorganisme dan enzim 

menurun sebagai akibat dari air yang dibutuhkan untuk aktivitasnya tidak cukup 

(Estiasih dan Ahmadi, 2008). Suismono dalam Martunis (2012) juga menyatakan 

bahwa tujuan pengeringan adalah untuk mengurangi kadar air pada bahan sampai 

pada batas tertentu dimana perkembangan mikroorganisme seperti bakteri, khamir 

atau kapang yang dapat menyebabkan pembusukan dapat dihentikan sehingga 

bahan dapat disimpan lebih lama. 

Prinsip proses pengeringan adalah proses terjadinya pindah panas dari alat 

pengering dan difusi air (pindah massa) dari bahan yang dikeringkan. Pindah 

massa air tersebut memerlukan perubahan fase air dari cair menjadi uap atau dari 

beku menjadi uap (pada pengeringan beku). Proses perubahan tersebut 

memerlukan panas laten. Perubahan fase air yang dijelaskan di atas dapat dicapai 

dengan beberapa metode berikut ini : 

1. Konduksi dengan cara kontak dengan plat panas seperti pada oven pengering. 

2. Konveksi dari udara panas seperti pada pengering kabinet (cabinet dryer) 

3. Radiasi sinar inframerah. 

4. Energi gelombang mikro seperti pada micowave (Estiasih dan Ahmadi, 2008). 

Pemilihan jenis pengeringan yang sesuai untuk suatu produk pangan 

ditentukan oleh kualitas produk akhir yang diinginkan, sifat bahan pangan yang 

dikeringkan, dan biaya produksi atau pertimbangan ekonomi. Jenis-jenis 

pengeringan meliputi penjemuran, pengeringan matahari, pengeringan udara 
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panas, pengeringan kabinet, pengeringan terowong, pengeringan ban jalan, 

pengeringan semprot, pengeringan drum, pengeringan vakum, pengeringan beku, 

pengeringan gelombang mikro dan vakum gelombang mikro, serta pembekuan-

pengeringan (Estiasih dan Ahmadi, 2008). 

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 sangat lama dan mutunya tergantung pada keadaan cuaca. 

Penjemuran tidak cocok untuk produk dengan mutu baik. Paparan terhadap 

cahaya matahari dan panas menyebabkan penurunan nilai gizi dan komponen 

penting lainnya. Pengeringan buatan (artificial drying) atau sering pula disebut 

pengeringan mekanis merupakan pengeringan dengan menggunakan alat 

pengering. Salah satunya adalah pengeringan kabinet (cabinet drying) yang 

menggunakan alat pengering sistem batch dengan proses pengeringan dilakukan 

pada suhu konstan. Pada alat ini terdiri dari ruang tertutup dengan alat pemanas, 

kipas untuk sirkulasi udara, dan alat pengatur kecepatan udara, serta inlet dan 

outlet udara (Estiasih dan Ahmadi, 2008). 

Pengeringan yang biasanya dilakukan masyarakat adalah dengan 

penjemuran dibawah sinar matahari. Cara ini kurang efektif karena sangat 

bergantung pada kondisi cuaca dan membutuhkan waktu yang sangat lama yakni 

2 hari dan produk yang dihasilkan kurang hieginis karena terkontaminasi dengan 

debu atau terkontaminasi lain yang ada di udara. Sehingga perlu dilakukan teknik 

pengeringan yang lebih efektif yaitu dengan alat pengeringan (Lisa, dkk., 2015). 

Salah satu alat pengering adalah pengeringan kabinet (cabinet drying) yang terdiri 
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dari suatu ruangan yang terisolasi dengan baik untuk mencegah kehilangan panas. 

Untuk penggunaan komersial sumber panasnya bisa berasal dari tenaga listrik atau 

gas. Pengeringan kabinet umumnya digunakan untuk potongan buah dan sayuran 

dengan kecepatan aliran udara 500-1000 ft/menit. Pengeringan akan memakan 

waktu 5-10 jam atau kurang tergantung dari jenis bahan dan tingkat kadar air yang 

diinginkan (Koswara, 2009). 

Proses pengeringan dapat dipengaruhi beberapa faktor dalam mempercepat 

pindah panas dan pindah massa. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pengeringan adalah luas permukaan, suhu, kecepatan pergerakan udara, 

kelembaban udara, tekanan atmosfer, penguapan air dan lama pengeringan. Lama 

pengeringan menentukan lama kontak bahan dengan panas. Karena sebagian besar 

bahan pangan sensitif terhadap panas maka waktu pengeringan yang digunakan 

harus maksimum, yaitu kadar air bahan akhir yang diinginkan telah tercapai 

dengan lama pengeringan yang pendek. Pengeringan dengan suhu yang tinggi dan 

waktu yang pendek dapat menekan kerusakan bahan pangan dibandingkan dengan 

waktu pengeringan yang lebih lama dan suhu rendah (Estiasih dan Ahmadi, 2008). 

Proses pengeringan sangat dipengaruhi oleh suhu dan lama pengeringan. Akan 

tetapi pengeringan dengan menggunakan suhu yang terlalu tinggi dapat 

mengakibatkan pengeringan tidak merata (Muchtadi; Martunis, 2012). 

Bahan pangan yang dikeringkan umumnya mempunyai nilai gizi yang lebih 

rendah dibandingkan dengan bahan segarnya. Selama pengeringan juga dapat 

terjadi perubahan warna, tekstur, aroma, dan lain-lain. Meskipun perubahan-

perubahan tersebut dapat dibatasi seminimal mungkin dengan cara memberikan 

perlakuan pendahuluan terhadap bahan yang akan dikeringkan. Dengan 
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mengurangi kadar airnya, bahan pangan akan mengandung senyawa senyawa 

seperti protein, karbohidrat, lemak, dan mineral dalam konsentrasi yang lebih 

tinggi, akan tetapi vitamin-vitamin dan zat warna pada umumnya menjadi rusak 

atau berkurang (Muchtadi, 1997). Faktor-faktor utama yang mempengaruhi 

kecepatan pengeringan dari suatu bahan pangan adalah: 1) Sifat fisik dan kimia 

dari produk (bentuk, ukuran, komposisi, kadar air). 2) Pengaturan geometris 

produk sehubungan dengan permukaan alat atau media perantara pemindah panas 

(seperti nampan untuk pengeringan). 3) Sifat-sifat fisik dari lingkungan alat 

pengering (suhu, kelembaban, dan kecepatan udara). 4) Karakteristik alat 

pengering (efisiensi pemindahan panas) (Buckle, dkk., 1985; Apriliyanti, 2010).  

Keuntungan pengeringan pada bahan pangan yaitu bahan menjadi lebih 

awet, volume bahan menjadi lebih kecil sehingga mempermudah dan menghemat 

ruang pengangkutan dan pengepakan, berat bahan juga menjadi berkurang 

sehingga memudahkan pengangkutan, dengan demikian diharapkan biaya 

produksi menjadi lebih murah. Sedangkan sisi kerugiannya antara lain terjadinya 

perubahan-perubahan sifat fisis seperti; pengerutan, perubahan warna, kekerasan, 

dan sebagainya. Perubahan kualitas kimia, antara lain; penurunan kandungan 

vitamin C maupun terjadinya pencoklatan, demikian pula kualitas 

organoleptiknya.  

Pengaruh pengeringan terhadap ubi jalar dapat menghilangkan atau merusak 

nilai gizi dan kandungan β-karoten yang dalam ubi jalar yang menurun atau 

pudar. Bahan pangan yang dikeringkan umumnya lebih rendah dibandingkan 

dengan bahan segarnya. Selama pengeringan juga dapat terjadi perubahan warna, 

tekstur, aroma dan lain-lain. Meskipun perubahan-perubahan tersebut dapat 
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dibatasi seminimal mungkin dengan cara memberikan perlakuan pendahuluan 

terhadap bahan yang akan dikeringkan. Dengan mengurangi kadar airnya, bahan 

pangan akan mengandung senyawa-senyawa seperti protein, karbohidrat, lemak, 

dan mineral dalam konsentrasi yang lebih tinggi, akan tetapi vitamin-vitamin dan 

zat warna pada umumnya menjadi rusak atau berkurang (Muchtadi; Apriliyanti, 

2010). 

2.1.7 Tepung Ubi Ungu 

Tepung dan pati ubi-ubian mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai 

komoditas komersial, seperti tepung kasava (singkong/ubi kayu), tepung ubi jalar, 

tepung uwi, tepung gadung, tepung talas, pati ganyong dan pati garut (Suismono, 

2001). 

Produk ubi jalar setengah jadi merupakan bentuk produk olahan ubi jalar 

untuk bahan baku industri dan pengawetan. Beberapa bentuk produk ubi jalar 

setengah jadi bersifat kering, awet dan memilki daya simpan lama misalnya, 

gaplek (irisan ubi kering), chip kering berbentuk kubus, gula fruktosa, alkohol, 

aneka tepung dan pati (Limbongan dan Soplanit, 2007).   

Dalam perkembangan industri pangan, ubi jalar banyak digunakan sebagai 

bahan campuran dalam pembuatan saos ataupun sebagai bahan pokok tepung ubi 

jalar. Memperhatikan prospek dan aspek teknologi yang ada pada ubi jalar, 

apabila usaha diversifikasi pangan akan terus digalakkan, maka pengembangan 

ubi jalar dapat dimasukkan dalam prioritas utama. Secara umum, tahap pembuatan 

tepung ubi jalar adalah tahap pencucian, pengupasan, pengirisan, perendaman, 

pengeringan, dan penepungan (Suismono; Erawati, 2006). Proses pengupasan 

berpotensi mengubah warna daging ubi ungu (Ipomoea batatas L) menjadi coklat 
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atau kehitaman (reaksi pencoklatan). Untuk menghindari reaksi pencoklatan, ubi 

yang sudah dikupas sesegera mungkin diberi perlakuan pendahuluan. Perlakuan 

pendahuluan yang dapat diberikan dapat berupa perendaman dalam natrium 

metabisulfit          ). Menurut Slamet (2010) tepung yang dihasilkan dengan 

di beri perlakuan pendahuluan perendaman dalam larutan natrium metabisulfit 

memiliki warna yang lebih baik (cerah), hal ini disebabkan karena sulfit dapat 

menghambat reaksi pencoklatan yang dikatalis enzim fenolase dan dapat 

memblokir reaksi pembentukan senyawa 5 hidroksil metal furtural dari D-glukosa 

penyebab warna coklat. Penggunaan natrium metabisulfit          ) dengan 

konsentrasi 0,25% menghasilkan kandungan gizi yang tinggi karena lebih efektif 

dalam mencegah pencoklatan akibat gugus sulfit bereaksi dengan gugus karbonil 

dan mencegah polimerasi menjadi melanoidin (Prabasini, dkk., 2013). 

 Pemberdayaan tepung ubi jalar sebagai bahan substitusi terigu untuk bahan 

baku industri pangan olahan tentunya akan meningkatkan peran komoditas ubi 

jalar dalam sistem perekonomian nasional. Proses pembuatan tepung dapat 

dikatakan relatif sederhana, mudah dan murah. Proses ini dapat dilakukan oleh 

industri rumah tangga sampai ke industri besar. Peralatan utama yang diperlukan 

adalah alat pembuat sawut atau chip dan alat penepung, dapat dalam bentuk 

manual atau mekanis (Heriyanto dan A. Winarto, 1999).  Salah satu bentuk olahan 

ubi jalar yang cukup potensial dalam kegiatan industri adalah tepung ubi jalar. 

Pengolahan ubi jalar menjadi tepung dapat meningkatkan nilai tambah pendapatan 

dan menciptakan industri pedesaan. Tepung ubi jalar yang merupakan bahan baku 

industri setengah jadi, mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan 

baku pada industri pangan yang fungsinya dapat mensubstitusi tepung terigu.   
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Tujuan utama pemberdayaan tepung ubi jalar adalah sebagai bahan baku 

dan bahan subtitusi terigu untuk industri makanan olahan. Keuntungan lain yang 

didapat adalah penghematan gula sebesar 20% bila dibandingkan dengan 

pembuatan kue dari 100% terigu. Dengan demikian, penggunaan dan kemampuan 

subtitusi tepung ubi jalar akan mampu menekan biaya produksi untuk industri 

makanan olahan dibandingkan dengan yang menggunakan bahan baku terigu 

(Koswara, 2009). 

Kandungan pati di dalam tepung cukup penting, sehingga semakin tinggi 

kandungan pati semakin dikehendaki konsumen.  Kandungan pati didalam bahan 

bakunya akan dipengaruhi oleh umur tanaman dan lama penyimpanan setelah 

panen. Umur optimal ubi jalar tercapai apabila kandungan patinya maksimum dan 

kandungan seratnya rendah. Oleh karena itu pada pembuatan tepung ubi jalar 

apabila dikehendaki kandungan patinya maksimum, maka ubi jalar hasil panen 

sebaiknya segera diolah dan tidak dilakukan penyimpanan, toleransi penyimpanan 

setelah panen dapat dilakukan. Perlakuan tersebut dapat menurunkan kandungan 

patinya. Namun demikian, toleransi penyimpanan setelah panen dapat dilakukan 

hingga maksimum tujuh hari (Antarlina S.S. dan J.S. Utomo, 1999).  

Besarnya rendemen tepung yang dihasilkan dari ubi jalar segar dapat 

diketahui dari kadar bahan keringnya. Semakin tinggi kadar bahan kering ubi 

jalar, maka semakin tinggi pula rendemen tepung yang dihasilkan. Besarnya kadar 

bahan kering tergantung pada varietas/klon, lingkungan (radiasi sinar matahari, 

suhu, pemupukan, kelembaban tanah) dan umur tanaman (Bradbury dan 

Holloway, 1988; Apriliyanti, 2010). Komposisi kimia dari beberapa varietas/klon 
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ubi jalar sangat bervariasi dan akan menghasilkan mutu tepung yang bervariasi 

pula.  

Tabel 2.2 Mutu Tepung Ubi Jalar 
Kriteria mutu Tepung ubi jalar 

Kadara air (maks) 15% 
Keasaman (maks) 4 ml 1N NaOH/100 g 
Kadar pati (min) 55% 

Kadar serat (maks) 3% 
Kadar abu (maks) 2% 

 Sumber: Antarlina dan J.S Utomo dalam Apriliyanti 2010 

Tabel 2.3 Karakteristik Fisikokimia Tepung Ubi Jalar yang di 
hasilkan di Indonesia. 

Komponen 
mutu kimia 

Tepung ubi jalar  

Putih Putih Kuning Ungu Var. 
Lapis 30 Rata-rata 

Air (%bb) 10,99 7,00 6,77 7,28 7,00 7,81 
Abu (%) 3,14 2,58 4,71 5,31 5,12 4,17 

Lemak (%) 1,02 0,53 0,91 0,81 0,50 0,75 
Protein (%) 4,46 2,11 4,42 2,79 2,13 3,18 
Serat kasar 

(%) 4,44 3,00 5,54 4,72 1,95 3,93 

Karbohirat 
(%) 84,83 81,74 83,19 83,81 85,26 83,8 

Sumber : Ambarsari, dkk., dalam Apriliyanti 2010 

2.1.8 Pengaruh Pengeringan Terhadap Karotenoid 

 Karotenoid merupakan senyawa alami yang tingkat ketidakjenuhannya 

sangat tinggi sehingga sangat mudah terdegradasi akibat oksidasi dan proses 

pemanasan. Pemanasan yang lama pada suhu 180°C (pada kondisi tanpa oksigen) 

hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada molekul ini, namun pada bahan 

pangan (dengan adanya komponen penyusun berupa pati, lemak, dan lain-lain) 

serta dikombinasikan dengan pencampuran secara mekanis akan memberi 

kesempatan masuknya oksigen dan menyebabkan kerusakan molekul karoten all 

trans ini lebih besar lagi. Pemanasan pada suhu yang tidak terlalu tinggi dalam 

waktu singkat dapat menyebabkan isomerasi beberapa ikatan trans menjadi cis 
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dan penurunan kadar karoten yang menyebabkan terjadinya oksidasi (Kurniawan, 

2012).  

Karotenoid merupakan kelompok pigmen yang dimiliki tanaman yang 

aktifitasnya dipengaruhi sinar, termasuk sinar matahari, seperti yang dijelaskan 

Goodwin (1976) dalam Triningsih dkk. (2014) bahwa karotenoid terutama peka 

terhadap sinar yakni sinar UV, panas dan oksigen. Ikatan rangkap pada rantai 

hidrokarbon sebagian besar karotenoid berada dalam bentuk trans dan dapat 

berubah menjadi bentuk cis antara lain karena panas ataupun sinar. Kerusakan 

karotenoid dapat disebabkan karena oksidasi struktur tidak jenuh karotenoid. 

Oksidasi yang muncul antara lain autooksidasi, reaksi ini muncul secara spontan 

karena keberadaan oksigen, selain itu kehilangan karotenoid juga dipengaruhi 

oleh lama paparan sinar matahari karena semakin lama waktu pemaparan, 

semakin tinggi pula intensitas sinar matahari yang diterima (Triningsih, dkk., 

2014). 

Selama pengeringan terjadi karena perubahan warna karena degradasi reaksi 

karotenoid dan non enzimatik. Karotenoid mengalami degradasi selama masa 

pengeringan karena faktor waktu pengolahan yang panjang, suhu proses yang 

tinggi dan variasi musiman. Degradasi karotenoid tidak hanya mempengaruhi 

warna makanan yang menarik namun juga nilai cita rasanya yang bergizi. 

β-Karoten sebagaimana karotenoid lain di alam, sebagian besar berupa 

hidrokarbon yang larut dalam air dan lemak,serta berikatan dengan senyawa yang 

strukturnya menyerupai lemak. Adanya struktur ikatan rangkap pada molekul β-

Karoten (11 ikatan rangkap pada 1 molekul β-Karoten) menyebabkan bahan ini 

mudah teroksidasi ketika terkena udara (Erawati, 2006). 
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Menurut Marty dan Berset (1990) dalam Erawati (2006) melakukan 

penelitian β-Karoten all trans  sintetis dan menyatakan bahwa ketahanan molekul 

tersebut pada suhu tinggi dipengaruhi oleh kondisi medium. Pemanasan yang 

lama pada suhu     C (pada kondisi tanpa oksigen) hanya menyebabkan sedikit 

kerusakan pada molekul ini, namun pada bahan pangan (dengan adanya 

komponen penyusun berupa pati, lemak, air dan lain-lain) serta kombinasikan 

dengan pencampuran secara mekanik akan memberi kesempatan masuknya 

oksigen dan menyebabkan kerusakan molekul β-Karoten all trans ini lebih besar 

hingga jauh lebih besar lagi. 

Tahapan proses lain yang menggunakan panas adalah proses pengeringan. 

Selama proses pengeringan terdapat semua faktor-faktor produksi penyebab 

turunnya kadar β-Karoten seperti oksigen, cahaya dan panas. Berdasarkan 

peneneilitian yang dilakukan Erawati (2006) kehilangan β-Karoten dari bahan 

mentahnya akibat proses pengeringan diperkirakan dari nilai C kromameter dan 

diperoleh kisaran kehilangan (loss) 38-40%.  

Amaya (2004) dalam Erawati (2006) menyebutkan bahwa apapun metode 

proses pengolahan yang dilakukan, kadar karotenoid pada umumnya maupun β-

Karoten pada khususnya akan mengalami penurunan terutama dengan waktu 

proses yang lebih lama, temperatur proses yang lebih tinggi dan adanya 

pemotongan atau penghancuran. Proses penghancuran ini menimbulkan akibat 

luas permukaan bahan yang lebih luas dari semula (bentuk irisan kering). Lebuh 

lanjut, dengan luas permukaan yang makin luas maka kontak bahan dengan udara 

atau oksigen juga besar. 
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Proses pengeringan dan penepungan mengakibatkan penurunan kadar α dan 

β-Karoten (Histifarina dalam Ruwanti, 2010). Jika proses pengeringan dilakukan 

pada suhu terlalu tinggi maka dapat menyebabkan terjadinya case hardening yaitu 

suatu keadaan dimana bagian luar (permukaan) bahan sudah kering sedangkan 

sebelah dalam masih basah, sehingga akan menghambat penyerapan air (Muchtadi 

dalam Ruwanti, 2010). Menurut Hasim dan Yusuf (2008) dalam Ambarsari dkk. 

(2009) pada produks tepung ubi jalar, sebagian β-karoten yang terkandung dalam 

bahan 40% dapat rusak karena proses pengeringan (penjemuran). 

Perubahan struktur β-Karoten khususnya karotenoid pada umumnya selama 

pengolahan dan penyimpanan dapat terjadi melalui beragam jalur, tergantung 

pada kondisi proses reaksinya. Beberapa macam kerusakan karotenoid yang 

mungkin terjadi : 

1. Kerusakan pada suhu tinggi 

Eskin (1979) menyebutkan bahwa karotenoid akan mengalami kerusakan pada 

suhu tinggi yaitu melalui degradasi thermal sehingga terjadi dekomposisi 

karotenoid yang mengakibatkan turunnya intensitas warna karoten atau terjadi 

pemucatan warna. Hal ini terjadi dalam kondisi oksidatif. 

2. Oksidasi  

Eskin (1979) menyebutkan pula bahwa oksidasi dapat dikelompokkan menjadi 

2 yaitu oksidasi enzimatis dan oksiasi non enzimatis. Oksidasi enzimatis 

dikatalis oleh enzim lipoksigenase. Hasil proses oksidasi ini berupa hidroksi 

beta karoten, semi karoten, aldehid, dan hidroksi beta neokaroten yang 

menyebabkan penyimpangan citarasa. 

3. Isomerisasi  
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Bentuk all trans memberi warna kuat. Makin banyak ikatan cis, warna makin 

terang. Rantai poliene pada karoten bertanggung jawab akan kestabilan karoten 

seperti kepekaannya terhadap oksidasi oleh oksigen dan peroksida, 

penambahan elektrofil (   dan asam lewis), isomerisasi E/Z oleh panas, 

cahaya dan bahan kimia (Britto, dkk., 1995; Erawati 2006). 

Khusus pada kerusakan β-Karoten selama pengolahan dapat dinyatakan, 

salah satunya dengan persentase aktivitas provitamin A. Senyawa β-Karoten 

dalam bentuk isomer trans mempunyai aktivitas provitamin A sebesar 100 persen. 

Kehilangan aktivitas provitamin A dapat terjadi selama sterilisasi anaerob dan 

bervariasi dari 5 sampai 50 persen tergantung pada suhu, waktu, dan bentuk 

karotenoid (Andarwulan dan Kuswara, 1987; Erawati, 2006). 

2.1.9 Aplikasi Tepung Ubi Ungu Untuk Kue Lumpur 

 Kue lumpur termasuk jenis kue tradisional yang cukup mendapat perhatian 

di berbagai kalangan dalam masyarakat Indonesia. Kue lumpur yang bercita rasa 

original (asli) dibuat dari campuran terigu, gula pasir, telur dan santan. Saat ini 

kue lumpur menjadi lebih kaya lagi. Kentang, singkong, ubi jalar ungu, labu 

kuning atau jagung manis menjadi bahan pencampur yang dapat diandalkan 

(Muaris; Sari, 2012).  

Kue lumpur memerlukan bahan dasar yang utama yaitu : tepung terigu, 

telur, dan santan. Tepung dalam pembuatan roti harus mengandung gluten, yang 

hanya terdapat dalam terigu. Gluten berfungsi menahan udara yang masuk ke 

dalam adonan saat proses pengadukan, serta gas yang dihasilkan oleh ragi pada 

waktu fermentasi sehingga adonan mengembang. Tidak semua orang dapat 

mengkonsumsi tepung terigu karena alergi, seperti autis. Selain autis, dikenal pula 
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penyakit seliak atau sering disebut celiac disease, nontropical sprue, enteropati 

gluten, yaitu penyakit menurun pada seseorang yang tubuhnya tidak toleran 

terhadap gluten (Nursantiyah, 2009; Ayu, dkk., 2014). Sedangkan menurut 

Nelsiana (2007), tepung terigu mengandung protein 7 sampai 22%. Protein 

glutenin dan gliadin dalam tepung terigu bila dicampurkan dengan air akan 

membentuk matriks gluten. Sehingga untuk mengurangi kandungan gluten pada 

bahan kue lumpur, dapat digunakan tepung ubi ungu. 

Tepung ubi ungu yang digunakan untuk bahan kue lumpur dengan 

mensubtitusikan tepung terigu perlu dilakukan pengujian organoleptik. Pengujian 

organoleptik disebut penilaian indera atau penilaian sensorik merupakan suatu 

cara penilaian dengan memanfaatkan panca indera manusia untuk mengamati 

tekstur, warna,bentuk, aroma rasa suatu produk makanan, minuman ataupun obat. 

Pengamatan yang sering dilakukan untuk uji organoleptik adalah : 

1. Warna  

Warna merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan 

kualitas atau derajat penerimaan dari suatu bahan pangan. Suatu bahan pangan 

yang dinilai enak dan teksturnya baik tidak akan dimakan apabila memiliki warna 

yang kurang sedap dipandang atau telah menyimpang dari warna yang 

seharusnya. Penentuan mutu suatu bahan pangan tergantung dari beberapa faktor, 

tetapi sebelum faktor lain diperhitungkan secara visual faktor warna tampil lebih 

dulu untuk menentukan mutu bahan pangan (Winarno, 2004). 

2. Aroma 

Aroma merupakan suatu zat atau komponen tertentu yang mempunyai 

beberapa fungsi dalam makanan, diantaranya dapat bersifat memperbaiki, 
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membuat lebih bernilai atau dapat diterima sehingga peranan aroma disini mampu 

menarik kesukaan konsumen erhadap makanan tersebut. Pengujian terhadap 

aroma dianggap penting karena dapat dengan cepat memberikan penilaian 

terhadap suatu produk diterima atau tidaknya oleh konsumen (Winarno,1997). 

Hasil uji organoleptik terhadap aroma bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kesukaan panelis pada tiap-tiap perlakuan. 

3.Tekstur 

Salah satu parameter mutu yang sangat berperan dalam menampilkan 

karateristik kue adalah tekstur. Tekstur merupakan ciri suatu bahan sebagai akibat 

perpaduan dari beberapa sifat fisik yang meliputi ukuran, bentuk, jumlah dan 

unsur-unsur pembentukan bahan yang dapat dirasakan oleh indera peraba dan 

perasa, termasuk indera mulut dan penglihatan. Produk pangan dibuat dan diolah 

tidak semata-mata untuk tujuan peningkatan nilai gizi, tetapi juga untuk 

mendapatkan kararteristik fungsional yang menuruti selera organoleptik bagi 

konsumen. Karakteristik fungsional tersebut diantaranya berhubungan dengan 

sifat tekstural produk pangan olahan seperti kerenyahan, keliatan, dan sebagainya 

(Midayanto dan Yuwono, 2014). 

4. Rasa 

Rasa berbeda dengan bau dan lebih banyak melibatkan panca indera lidah. 

Rasa sangat sulit dimengerti secara tuntas oleh karena selera manusia sangat 

beragam. Umumnya makanan tidak hanya terdiri dari satu kelompok rasa saja, 

tetapi merupakan gabungan dari berbagai rasa yang terpadu sehingga 

menimbulkan rasa makanan yang enak. Rasa merupakan salah satu faktor yang 
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mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap suatu makanan. Rasa secara umum 

dapat dibedakan menjadi asin, manis, pahit dan asam (Winarno, 2004).  

2.1.10 Sumber Belajar 

 Sumber belajar sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

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

ketrampilan yang diperlukan. 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). Agar dapat memperoleh manfaat maksimal maka 

yang perlu kita ketahui adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh sumber belajar itu 

sendiri. Sumber belajar mempunyai empat ciri pokok yaitu: 

1. Sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan 

sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Jadi walaupun ada sesuatu 

daya, tetapi tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan tujuan 

pengajaran , maka sesuatu daya tersebut tidak dapat disebut sumber belajar. 

2. Sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna,sesuai dengan 

tujuan. 

3. Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri (terpisah), tetapi juga 

dapat dipergunakan secara kombinasi (gabungan). Misalnya sumber belajar 

material dapat dikombinasi dengan devices dan strategi (metode). 

4. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber belajar yang 

dirancang (by designed), dan sumber belajar yang tinggal pakai (by utilization). 

Sumber belajar yang dirancang adalah sesuatu yang memang dari semula 

dirancang untuk keperluan belajar, sedangkan sumber belajar yang tinggal 
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pakai adalah sesuatu yang pada mulanya tidak dimaksudkan untuk kepentingan 

belajar, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar (Soeharto 

dkk., 1995). 

Manfaat dari sumber belajar adalah untuk memfasilitasi manusia belajar, 

agar lebih efektif dan efisien. Menurut Soeharto dkk. (1995) secara rinci 

menyebutkan manfaat sumber belajar sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkrit dan langsung. 

2. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau 

dilihat secara langsung. 

3. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. 

4. Dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru 

5. Dapat membantu memecah masalah pendidikan baik dalam lingkup makro 

maupun dalam lingkup mikro. 

6. Dapat memberikan motivasi positif, lebih-lebih bila diatur dan dirancang 

secara tepat. 

7. Dapat merangsang untuk berpikir lebih kritis, merangsang untuk bersikap lebih 

positif, dan merangsang untuk berkembang lebih jauh. 

Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun guru 

apabila sumber belajar diorganisir melalui suatu rancangan yang memungkinkan 

seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Salah satunya adalah 

bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis 

sehingga tercipta lingkungan /suasana yang memungkinkan siswa belajar. Dengan 

demikian, bentuk bahan ajar paling tidak dapat dikelompokkan menjadi empat 

yaitu: 
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1. Bahan cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, 

brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar/model/maket. 

2. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact 

disk audio 

3. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, film 

4. Bahan ajar interaktif (interactive teaching material) seperti compact disk 

interaktif. 

Salah satu media yang sering banyak digunakan untuk sumber belajar 

adalah bahan cetak. Kelebihan dari media cetak :  

1. Siswa dapat berhenti sewaktu-waktu untuk melihat sumber lain, misalnya : 

kamus, buku acuan, menggunakan kalkulator, dan lain-lain. Setelah itu 

melanjutkan kembali. 

2. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Dengan teknik 

ini, kecepatan belajar dapat dibuat beragam, tergantung pad kemampuan 

membaca siswa, dan keterampilan awal yang telah mereka miliki. 

3. Media ini mudah dibawa. Siswa dapat mempelajari dimanapun dan kapanpun 

sesukanya. 

4. Instruktur dan siswa dapat dengan mudah mengulangi materi pelajaran. Bahan 

itu juga dapat disimpan sebagai refrensi kelak jika siswa sudah bekerja. 

5. Materi pelajaran dapat diproduksi dengan ekonomis, dapat didistribusikan 

dengan mudah, mudah diperbaiki, juga dapat digunakan untuk menyajikan 

gambar diam, baik hitam putih ataupun berwarna, dapat digunakan sebagai alat 

bantu instruksional, atau media untuk mengajar, dan dapat dengan mudah 

dipindah-pindahkan dari satu tempat ketempat lain(Anderson, 1987). 
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2.1.10.1 Booklet 

 Booklet adalah buku berukuran kecil (setengah kuarto) dan tipis, tidak 

lebih dari 30 lembar bolak-balik yang berisi tentang tulisan dan gambar-gambar 

(Raymond dalam Gustaning, 2014). Sedangkan menurut Satmoko dan Astuti 

(2006) booklet adalah sebuah buku kecil yang memiliki paling sedikit lima 

halaman tetapi tidak lebih dari empat puluh delapan halaman diluar hitungan 

sampul. Istilah booklet berasal dari buku dan leaflet artinya media booklet 

merupakan perpaduan antara leaflet dan buku dengan format (ukuran) yang lebih 

kecil seperti leaflet. Struktur isi booklet menyerupai buku (pendahuluan, isi, 

penutup) hanya saja cara penyajian isinya jauh lebih singkat dari buku. 

Pengembangan booklet adalah kebutuhan untuk menyediakan refrensi (bahan 

bacaan) bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap 

buku sumber karena keterbatasan mereka. Dengan adanya booklet masyarakat 

dapat memperoleh pengetahuan seperti membaca buku dengan waktu membaca 

buku yang singkat, dan dalam keadaan apapun  (Raymond; Gustaning, 2014).  

Menurut Prastowo (2014) dalam menyusun sebuah booklet sebagai bahan 

ajar, booklet setidaknya mencangkup sebagai berikut : 

1. Judul diturunkan dari KD atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya 

materi. 

2. KD/materi pokok yang akan dicapai, diturunkan dari SI dan SKL 

3. Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik memperhatikan 

penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman 

pembacanya. 
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4. Dalam booklet terdapat lebih banyak gambar daripada teks, sehingga tidak 

terkesan monoton. 

5. Gambar ditampilkan secara nyata yaitu gambar-gambar yang sudah dikenal 

oleh peserta didik. 

6. Isi disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik. 

7. Mudah dibawa kemana saja dan dibaca kapan saja, dimana saja. 

8. Memuat informasi yang lengkap, walau tidak rinci dan beraturan. 

Menurut Gustaning (2014) karakteristik booklet antara lain : 

1. Materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan 

2. Pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka 

dasarnya 

3. Materi disajikan secara popular atau teknik yang inovatif 

4. Penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, 

puisi, dialog, dan penyajian gambar 

5. Penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. 

Menurut Gustaning (2014) Kelebihan booklet adalah dapat dibuat dengan 

mudah dan biaya yang relatif murah serta lebih tahan lama dibandingkan dengan 

media audio dan visual serta juga audio visual. Keterbatasan booklet sebagai 

media cetak perlu waktu yang lama waktu untuk mencetak tergantung dari pesan 

dan alat, relatif mahal untuk mencetak foto atau gambar, sulit menampilkan gerak 

halaman, dapat mengurangi minat pembaca jika terlalu banyak dan panjang. 

Menurut Mintarti (2001) booklet sebagai media pembelajaran telah berhasil 

meningkatkan pengetahuan khalayak sasaran dalam bidang tertentu. Booklet yang 

secara efektif mampu mengubah perilaku khalayak sasaran bukan sembarang 
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booklet. Semakin tinggi kemampuan booklet untuk merangsang terjadinya proses 

belajar pada diri khalayak sasaran melalui panca inderanya dan merubah 

perilakunya maka semakin efektif booklet tersebut. 

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Simamora dkk. (2014) 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. Produk terbaik yang dihasilkan 

adalah tepung kentang dengan lama pengeringan 4,5 jam dan menggunakan suhu 

   C . Semakin lama pengeringan maka kadar air bahan akan semakin rendah. 

Hal ini disebabkan terjadi penguapan air yang sangat besar pada lama pengeringan 

yang tinggi. Pada penelitian Lisa dkk. (2015) variasi lama pengeringan yang 

digunakan yaitu 4 jam, 4,5 jam, 5 jam, 5,5 jam. Perlakuan yang terbaik adalah 

dengan perlakuan lama pengeringan 5,5 jam dengan suhu    C yang 

menghasilkan tepung jamur tiram putih dengan mutu terbaik. 

Erawati (2006) melakukan penelitian “Kendali Stabilitas Beta Karoten 

selama Proses Produksi Tepung Ubi Jalar (Ipomoea batatas L)” menunjukkan 

pengaruh pengeringan dengan suhu yang sama (   C) terhadap kadar beta 

karoten diperkirakan mengalami kehilangan kadar beta karoten berdasarkan nilai 

C kromameter sebesar 38,38% dari bahan mentahnya jika pengeringan dilakukan 

selama 4 jam dan sebesar 40,5% jika pengeringan dilakukan 24 jam. 
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Ruwanti (2010) melakukan penelitian “Optimasi Kadar β-Karoten pada 

Proses Pembuatan Tepung Ubi Jalar Oranye (Ipomoea batatas L) dengan 

Menggunakan Response Surface Methodology (RSM)” menyatakan bahwa 

prosentase penurunan kadar β-karoten yang paling tinggi terjadi pada suhu    C 

dan hasil penelitian dengan menggunakan RSM menunjukkan kondisi optimum 

pada pembuatan tepung ubi jalar oranye adalah pada suhu        C dan waktu 

pengeringan 7.0794 jam dengan dihasilkan prosentase penurunan kadar β-karoten 

yaitu sebesar 38.4904%. 

Menurut penelitian yang dilakukan Dewandari dkk. (2014) dalam Kajian 

Penggunaan Tepung Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L) terhadap Karakteristik 

Sensoris dan Fisikokimia pada Pembuatan Kerupuk.  Proses pembuatan tepung 

ubi jalar ungu dikeringkan pada suhu    C selama 5 jam. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Saputra dkk. (2013) proses penepungan ubi jalar ungu 

menggunakan suhu    C selama 5 jam. Penelitian Busono dkk. (2014) proses 

penepungan ubi jalar kuning dikeringkan selama 5 jam dengan suhu    C. 

2.3 Kerangka Konsep  

 Salah satu kandungan ubi jalar yaitu karoten pada ubi jalar merupakan 

suatu kelebihan dari kelompok umbi-umbian, karena karoten ini merupakan 

provitamin A. Ubi jalar khususnya ubi jalar ungu oleh masyarakat Indonesia 

hanya diolah menjadi makanan olahan yang kurang menarik, misalnya saja yang 

sering kita jumpai adalah ubi jalar yang dikukus, ubi jalar goreng, ubi jalar rebus. 

Kurangnya inovasi masyarakat membuat ubi jalar masih kurang dimanfaatkan. 

Padahal kandungan gizi yang terdapat pada ubi jalar sangat diperlukan oleh tubuh 

manusia. Sehingga diperlukan adanya inovasi dalam pengolahan ubi jalar ini. 
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Produksi ubi jalar yang cukup melimpah perlu dilakukan pengawetan agar 

memiliki daya simpan yang tinggi. Salah satu cara mengolah ubi jalar ungu agar 

memiliki daya simpan yang tinggi adalah dengan menggunakan pengeringan yang 

merupakan metode pengawetan dengan cara pengurangan kadar air dari bahan 

pangan. Namun dalam pembuatan tepung yang tidak benar akan mengakibatkan 

kandungan gizi pada ubi jalar akan menghilang. Salah satu kandungan yang 

berpengaruh dengan adanya proses pengeringan adalah karoten.  Sehingga perlu 

dilakukan pengujian kadar karotenoid total dengan variasi lama pengeringan. 

Salah satu olahan makanan yang menggunakan tepung sebagai bahan utama 

adalah kue lumpur. Kue lumpur merupakan jajanan asli Indonesia yang banyak 

disukai oleh masyarakat Indonesia mulai dari kalangan anak-anak sampai orang 

tua. Sehingga dengan adanya inovasi olahan ubi ungu yang dijadikan tepung dan 

dimanfaatkan dalam pembuatan kue lumpur dapat meninggkatkan nilai gizi untuk 

masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 
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Berdasarkan uraian kerangka konsep dapat dibuat kerangka berfikir sebagai 

berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.3 Kerangka Konsep Pengaruh Lama Pengeringan Terhadap 

Kadar Karotenoid Tepung Ubi Ungu Dan Penentuan Sifat 

Organoleptik Kue Lumpur Ubi Ungu. 

Ubi jalar memiliki kandungan 
karotenoid  

Pengawetan ubi jalar agar 
daya simpan tinggi dengan 
kandungan karotenoid yang 
tinggi 

Pengeringan menggunakan alat 
pengering (cabinet dryer) pada suhu 
50°C selama 4 jam, 4,5jam,5 jam,5,5 
jam. 

Tepung 

Uji kadar karotenoid 
total 

Aplikasi produk kue lumpur  

Organoleptik   

Hasil penelitian   

Sumber Belajar  

Lama Pengeringan 
mempengaruhi mutu 
bahan. Karotenoid mudah 
rusak akibat pemanasan.  
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konsep diatas hipotesis dari penelitian ini yaitu 

a. Terdapat pengaruh lama pengeringan terhadap kadar karotenoid

tepung ubi ungu.

b. Daya terima konsumen terhadap tepung ubi ungu yang dibuat kue

lumpur.

c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi.


