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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ubi jalar merupakan salah tanaman yang tidak asing lagi bagi masyarakat 

Indonesia. Masyarakat di Indonesia mengenal adanya beberapa varietas ubi jalar 

dengan varietas yang umum ditemukan yaitu ubi jalar putih, kuning, oranye, dan 

ungu. Kelebihan dari ubi jalar yang memiliki warna-warna tersebut yaitu 

mengandung antioksidan yang lebih kuat untuk menetralisir keganasan dari radikal 

bebas yang dapat menyebabkan penuaan dini dan pencetus aneka penyakit 

degeneratif seperti kanker dan jantung (Reifa, 2005). Antioksidan dalam bidang 

industry pangan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya proses oksidasi yang 

dapat menyebabkan kerusakan bahan serta olahan pangan, seperti ketengikan, 

perubahan warna dan aroma, serta beberapa kerusakan fisik lainnya (Tamat et al., 

2007 dalam Sayuti & Rina, 2015).  

Keistimewaan dari ubi jalar dalam hal kandungan gizi terletak pada 

kandungan betakaroten yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jenis 

tanaman pangan lainnya. Namun, tidak semua varietas dari ubi jalar mengandung 

betakaroten yang tinggi. Ubi jalar yang mengandung betakaroten tinggi hanya 

varietas ubi jalar yang memiliki daging ubi berwarna jingga kemerah-merahan. 

Sedangkan varietas ubi jalar yang memiliki daging ubi berwarna kuning atau putih 

kandungan betakarotennya lebih rendah (Dede dan Bambang, 2000). Menurut 

Arixs (2006), kandungan betakroten paling rendah terdapat pada ubi jalar putih 

yakni sebesar 0,26 mg/100 gr, sedangkan pada ubi jalar kuning dan oranye berkisar 

antara 2,9 mg/100 gr, ubi merah yang berwarna jingga 9,9 mg/100 gr. 
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Selain itu, ubi jalar juga mengandung antosianin yang merupakan salah satu 

senyawa antioksidan selain betakaroten. Menurut Arixs (2006), ubi jalar ungu 

mengandung kadar antosianin paling tinggi dibandingkan dengan varietas lainnya, 

yakni sebesar 11,051 mg/100 gr. Sedangkan pada ubi jalar kuning atau oranye 

sebesar 0,456 mg/100 gr dan ubi jalar putih hanya sebesar 0,06 mg/100 gr. Varietas 

ubi jalar ungu biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku penghasil antosianin pada 

beberapa industri pewarna makanan dan minuman (Sayuti dan Rina, 2015).  

Kandungan-kandungan pada ubi jalar tersebut akan berkurang apabila 

mendapat perlakuan pengolahan yang kurang tepat. Pengolahan ubi jalar hingga 

saat ini banyak yang masih sangat sederhana seperti misalnya direbus, digoreng, 

dikukus, diolah menjadi bubur, keripik ubi, dan beberapa makanan tradisional yang 

lain. Proses-proses pengolahan tersebut melibatkan penggunaan panas. Penggunaan 

panas tersebut dapat menyebabkan kehilangan sebagian zat gizi terutama yang 

bersifat labil, misalnya asam askorbat, antosianin, dan betakaroten (Budhiarto, 

1991). Selain itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas antioksidan yaitu 

pH, suhu, oksigen, cahaya, dan ion logam (Nollet, 1996).  

Ubi jalar biasanya diolah menjadi pewarna dan makanan tradisional 

tersebut, selain itu juga memiliki prospek yang cukup besar dalam olahan bahan 

baku pangan yaitu sebagai tepung ubi jalar. Tepung ubi jalar tersebut kemudian 

dapat diolah lagi menjadi berbagai bahan pangan siap saji yang salah satu contonya 

adalah bakpao. Bakpao pada umumnya dibuat dari bahan baku utama berupa tepung 

terigu, dimana tepung terigu berasal dari biji gandum. Akan tetapi, ketersediaan biji 

gandum merupakan kendala karena sulit dibudidayakan di Indonesia yang beriklim 

tropis dan lembab sehingga dalam pemenuhannya harus diimport dari negara lain 
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(Deperindag, 1999 dalam Sukardi, 2005). Berdasarkan hal tersebut maka perlu 

digalakkan penggunaan komoditas lain yang dapat diperoleh secara lokal, salah 

satunya adalah ubi jalar. 

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan pada proses pengolahan 

tepung ubi jalar yaitu pengeringan. Keuntungan dari proses pengeringan pada bahan 

pangan yaitu bahan akan lebih awet, volume lebih kecil sehingga akan 

mempermudah serta menghemat ruang pengepakan, berat bahan juga menjadi 

berkurang sehingga memudahkan pengangkutan, dan hal tersebut diharapkan dapat 

mengurangi biaya produksi. Sedangkan kerugiannya yaitu akan terjadi beberapa 

perubahan seperti; penurunan kandungan gizi maupun terjadinya pencoklatan, 

demikian pula pada sifat organoleptiknya (Tina, 2010). Selain itu, pengeringan juga 

akan dapat menurunkan aktivitas antioksidan bahan yang dikeringkan, seperti 

halnya pada penelitian Khotimah (2014) dikatakan bahwa daun kopi yang 

dikeringkan memiliki antioksidan lebih rendah dibandingkan dengan daun segar.  

Pengeringan yang dilakukan pada proses pembuatan tepung ubi jalar 

memiliki 2 cara berbeda yaitu penjemuran dan pengeringan buatan. Penjemuran 

berarti proses pengeringan dengan menggunakan energi panas alami dari sinar 

matahari langsung, sedangkan pengeringan buatan berarti proses pengeringan 

dengan menggunakan alat pengering yang dilengkapi dengan pengatur suhu dan 

lama pengeringan. Pengeringan dengan sinar matahari langsung merupakan salah 

satu proses pengeringan yang dinilai paling ekonomis dan paling mudah untuk 

dilakukan, namun dari segi kualitas alat pengering buatan berupa sinar matahari 

akan memberikan kualitas produk yang lebih baik. Sinar ultra violet dari matahari 

juga dapat menimbulkan beberpa kerusakan pada kandungan kimia bahan yang 
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dikeringkan (Pramono, 2006). Pengeringan dengan menggunakan oven dianggap 

lebih menguntungkan karena pengurangan kadar air akan terjadi dalam jumlah 

besar dalam waktu yang singkat (Muller et al, 2006 dalam Winangsih, dkk., 2013), 

namun dengan penggunaan suhu yang terlampau tinggi dapat menyebabkan 

terjadinya beberapa perubahan biokimia sehingga mengurangi kualitas produk yang 

akan dihasilkan (Pramono, 2006).  

Pengeringan dalam proses pembuatan tepung ubi jalar merupakan salah satu 

proses pengawetan bahan pangan. Materi pengawetan tersebut merupakan materi 

dalam pembelajaran biologi/IPA Kurikulum 2013 kelas VIII semester ganjil dengan 

kompetensi dasar (KD) “Mendeskripsikan zat aditif (alami dan buatan) dalam 

makanan dan minuman (segar dan dalam kemasan), dan zat adiktif-psikotropika 

serta pengaruhnya terhadap kesehatan”. Pembelajaran dengan memanfaatkan 

sumber daya alam di sekitar seperti ubi jalar akan memberikan kesempatan kepada 

guru untuk tidak hanya bercerita secara verbal sehingga siswa dapat lebih 

memahami materi yang diajarkan. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Uji 

Aktivitas Antioksidan Tepung Ubi Jalar dari Beberapa Varietas dengan Variasi 

Proses Pengeringan dan Aplikasinya pada Sifat Organoleptik Bakpao sebagai 

Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a) Bagaimana aktivitas antioksidan pada tepung ubi jalar dari beberapa varietas 

dengan variasi proses pengeringan ? 
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b) Manakah metode pengeringan yang lebih baik antara alami dan buatan 

dalam pembuatan tepung ubi jalar dari beberapa varietas ? 

c) Bagaimana sifat organoleptik pada bakpao dengan kombinasi tepung terigu 

dan tepung ubi jalar dari beberapa varietas dengan variasi proses 

pengeringan ? 

d) Bagaimanakah pemanfaatan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumber belajar biologi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a) Mengetahui aktivitas antioksidan pada tepung ubi jalar dari beberapa 

varietas dengan variasi proses pengeringan. 

b) Mengetahui suatu metode pengeringan yang lebih baik antara alami dan 

buatan dalam pembuatan tepung ubi jalar dari beberapa varietas. 

c) Mengetahui sifat organoleptik pada bakpao dengan kombinasi tepung terigu 

dan tepung ubi jalar dari beberapa varietas dengan variasi proses 

pengeringan. 

d) Mengetahui pemanfaatan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh proses pengeringan 

terhadap aktivitas antioksidan tepung ubi jalar dari beberapa varietas dan 

aplikasinya pada siat organoleptik bakpao. 
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b) Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat dijadikan sumber belajar biologi tentang zat aditif. Berdasarkan 

pengamatan, hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan materi belajar 

SMP kelas VIII kurikulum 2013 dengan Kompetensi Dasar yaitu “3.7  

Mendeskripsikan zat aditif (alami dan buatan) dalam makanan dan 

minuman (segar dan dalam kemasan), dan zat adiktif-psikotropika serta 

pengaruhnya terhadap kesehatan”. 

c) Bagi Masyarakat 

1) Dapat menambah wawasan masyarakat tentang pengolahan bahan pangan 

lokal yaitu ubi jalar sebagai bahan dasar tepung yang kemudian dapat 

diolah menjadi bakpao.  

2) Dapat mengembangkan hasil penelitian ini sebagai peluang usaha dengan 

memproduksi bakpao dari tepung beberapa varietas ubi jalar. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a) Varietas ubi jalar yang digunakan pada penelitian ini adalah ubi jalar  

kuning, oranye, dan ungu.  

b) Variasi proses pengeringan yang digunakan adalah sinar matahari dan oven. 

c) Parameter penelitian adalah aktivitas antioksidan dari tepung ubi jalar dan 

uji sifat organoleptik dari bakpao (warna, aroma, tekstur, dan rasa). 
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1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini antara lain: 

a) Antioksidan adalah suatu senyawa yang dalam kadar tertentu mampu

menghambat atau memperlambat kerusakan yang diakibatkan oleh proses

oksidasi.

b) Antosianin adalah zat warna alami yang bersifat sebagai antioksidan yang

terdapat dalam tumbuh-tumbuhan.

c) Betakaroten adalah pigmen berwarna dominan merah-jingga yang

ditemukan secara alami pada tumbuhan dan buah-buahan.

d) Organoleptik adalah pengujian terhadap bahan makanan berdasarkan

kesukaan dan kemauan untuk mengkonsumsi suatu produk.

e) Pengeringan adalah proses yang dilakukan untuk mengurangi kadar air pada

suatu bahan. Pengeringan pada bahan pangan

merupakan metode pengawetan makanan dengan cara memindahkan air dari

makanan sehingga menghambat pertumbuhan bakteri.

f) Bakpao adalah makanan yang berasal dari negeri China, berbahan dasar

tepung terigu yang diberi ragi sehingga mengembang, kemudian diberi

aneka isian dan dikukus.

g) Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang

dapat menunjang kegiatan belajar sehingga mencakup semua sumber yang

mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku

belajar.


