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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ubi Jalar 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Ubi jalar 

(Sumber: http://hcpetshopmurah.com) 

Ubi jalar (Ipomoea batatas (L.)) adalah salah satu dari beberapa hasil 

pertanian yang memiliki potensi cukup besar dalam pengembangan lahan-lahan 

yang kurang subur serta dalam pemanfaatan sebagai bahan olahan pangan atau 

sebagai bahan baku di industri pangan. Berdasarkan sejarah yang ada, tanaman 

ubi jalar tersebut berasal dari Amerika Tengah beriklim tropis, namun ada 

beberapa pendapat lain yang menyatakan berasal dari Polinesia. Tanaman ubi jalar 

tersebut diduga dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar/pedagang rempah-

rempah pada masanya (Iriani, dkk., 1996). 

a) Taksonomi 

Usaha pertanian dan aspek budi daya menggolongkan ubi jalar sebagai 

tanaman palawija yang membentuk umbi di dalam tanah. Umbi tersebut yang 

kemudian merupakan produk utamanya. Kedudukan dari tanaman ubi jalar dapat 

disajikan dalam sistematika seperti berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae (tumbuhan berbunga) 
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Kelas  : Dicotyledoneae (berbiji belah atau berkeping dua) 

Ordo : Tubiflorae 

Famili  : Convolvulaceae  

Genus  : Ipomoea 

Spesies  : Ipomoea batatas (L.) Lamb (Tina, 2010). 

Ubi jalar merupakan salah satu dari famili Convolvulaceae yang umum 

dibudidayakan, selain itu adapula kangkung darat (Ipomoea reptans) dan 

kangkung air (Ipomoea aquatica), kangkung pagar atau biasa disebut kangkung 

hutan (Ipomoea fistulosa), Ipomoea triloba, dan rincik bumi (Ipomoea quamoqlit) 

yang tumbuh liar (Tina, 2010). 

b) Morfologi 

Ubi jalar merupakansalah satu tanaman dikotiledon (tanaman biji 

berkeping dua). Selama pertumbuhannya, ubi jalar yang merupakan tanaman satu 

musim ini dapat berbiji, berbuah, dan berbunga. Pertumbuhannya menjalar atau 

terlihat seperti semak. Ciri dari tanaman ubi jalar yaitu seperti berikut: 

a. batang tidak berupa kayu, 

b. bentuk daun seperti hati atau jantung, 

c. bentuk bunga seperti terompet, 

d. berbiji pipih dan buah berbentuk kapsul, 

e. akar berbentuk lumbung dan serabut, 

f. umbinya memiliki beberapa variasi, 

Ubi jalar memiliki tiga tekstur akan dapat dibedakan setelah dimasak 

dengan perbedaan sebagai berikut: 

a. bertekstur baik, kesat dan padat; 
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b. berdaging lembab, lengket dan lunak; serta 

c. dagingnya berserat dan kasar (Sarwono, 2005). 

Sebagian besar dari produksi ubi jalar pada umumnya ditujukan untuk ubi 

jalar dengan tekstur yang berdaging putih. Selain untuk bahan makanan manusia, 

tipe tekstur umbi tersebut banyak digunakan juga untuk bahan pakan ternak serta 

bahan baku pada beberapa produk industri. Produksi ubi jalar dari tipe tekstur 

berikutnya umum digunakan untuk bahan makanan manusia. Sedangkan 

berdasarkan dari volumenya, produksi ubi jalar dari tipe kedua tersebut  

jumlahnya sangat kecil. Kemudian proses produksi pada ubi jalar dari tipe tekstur 

yang terakhir biasanya digunakan untuk bahan makann ternak, alkohol, serta 

bahan baku industri pati (Sarwono, 2005). Sedangkan dari segi warna umbi, ubi 

jalar biasanya dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: 

a. Ubi jalar putih, yaitu jenis ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna putih.  

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

kuning, kuning muda atau putih kekuningan. 

c. Ubi jalar oranye, yaitu jenis ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna 

jingga hingga jingga muda.  

d. Ubi jalar ungu, yaitu jenis ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna ungu 

hingga ungu muda (Juanda dan Bambang, 2000). 

Bentuk umbi dari ubi jalar ada 9 tipe umbi, yaitu bulat (round), bulat 

panjang ukuran kecil (oblong), bulat panjang ukuran besar (long oblong), elip 

(elliptic), bulat elip (round elliptic), elip ukuran panjang (long elip), oval diatas 

(obote), oval dibawah (ovale), dan panjang tak beraturan (long irregulaer). 

Berdasarkan dari bentuk permukaan umbinya, ubi jalar memiliki 4 tipe yaitu 
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horizontal contriction, longitudinal grooves, alligator like skin, danvein. 

Berdasarkan dari warna kulitnya, ubi jalar memiliki 9 tipe, yaitu putih (white), 

krem (crem), merah tua (red), merah ungu (purple red), merah muda (pink), 

jingga kecoklatan (brown orange), jingga (orange), kuning (yellow), dan biru tua 

(dark purple). Berdasarkan dari warna dagingnya, ubi jalar memiliki 9 tipe yaitu 

noda menyebar dalam daging (scartered spots in flesh), melingkar lebar dekat 

kulit (board ring in cortex), melingkar tipis dekat kulit (narrow ring), beberapa 

lingkaran dalam daging (ring and other areas in flesh), melingkar lebar dalam 

daging (broad ring in flesh),melingkar tipis dalam daging (narrow ring in flesh), 

bentuk membujur (in longitudinal section), lingkaran penuh dalam daging 

(covering all flesh), dan sebagian dari lingkaran penuh dalam daging (covering 

most of the flesh) (Huaman, 1990 dalam Suismono, 2001).  

Ubi jalar yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dari pembuatan tepung, 

memiliki beberapa keragaman jenis yang cukup banyak yang terdiri dari jenis-

jenis lokal dan beberapa varietas unggul. Beberapa jenis dari ubi jalar tersebut 

memiliki perbedaan yaitu pada ukuran, bentuk, warna kulit, warna daging umbi, 

daya simpan, sifat pengolahan, komposisi kimia, dan umur panen. Tepung ubi 

jalar dapat diproduksi dari semua jenis ubi jalar yang pasti akan menghasilkan 

beragam mutu produk. 

Perbedaan umbi pada umumnya berdasarkan kulit umbinya yakni ada yang 

warna kulit umbi putih, ungu kemerah-merahan atau kuning; tebal dan tipis; 

kandungan getahnya banyak, sedang atau sedikit; warna daging umbinya putih, 

kuning, jingga, dan ungu; bentuk umbinya ada yang bulat dan ada yang lonjong 

dengan permukaan rata dan tidak rata. Warna yang terdapat pada umbi tersebut 
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disebabkan adanya pigmen warna, seperti umbi berwarna kuning disebabkan 

karena adanya pigmen karoten, sedangkan umbi berwarna ungu disebabkan 

karena adanya pigmen antosianin (Winarno dan Laksmi, 1973). Kandungan 

karoten (pigmen warna) pada ubi jalar merupakan salah satu kelebihan dari 

beberapa kelompok umbi-umbian, dimana karoten tersebut adalah salah satu 

provitamin A. 

Perbedaan warna pada daging umbi ubi jalar tersebut dapat menyebabkan 

adanya perbedaan sifat fisikokimia dan sensoris pada umbi maupun berbagai 

produk olahannya. Rodriquez dkk (1986) menyatakan bahwa umbi ubi jalar yang 

warna dagingnya putih biasanya lebih manis dibandingkan dengan umbi yang 

memiliki daging berwarna kuning. Selain itu jenis umbi yang berwarna putih 

memiliki aroma, rasa dan beberapa sifat yang baik untuk dimasak, sedangkan 

umbi yang berwarna kuning lebih menarik dari sisi warna serta kandungan 

vitamin A dan C yang tinggi. 

Tekstur dari umbi yang telah dimasak memiliki beberapa jenis yaitu kering 

dengan kandungan air kurang dari 60%, apabila direbus maka daging umbinya 

terasa agak kering seperti bertepung (firm dry); lunak (soft, gelatinous) 

mempunyai kandungan air lebih besar dari 70% (ubi jalar basah); sangat kasar 

(coarse) yang hanya cocok untuk pakan ternak atau biasa digunakan dalam 

industri (Onwueme, 1978 dalam Tina, 2010). 

c) Kandungan Gizi 

Ubi jalar merupakan salah satu tanaman yang sangat familiar karena 

mudah tumbuh, sehingga banyak ditemukan di pasar dengan harga yang relatif 

murah. Varietas ubi jalar yang paling umum dikenal masyarakat adalah ubi jalar 
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putih, merah, kuning atau orange, dan ungu. Kelebihan dari ubi jalar yang 

signifikan adalah kandungan betakarotennya yang cukup tinggi. 

Beberapa kelebihan dari ubi jalar yang berdaging jingga berdasarkan 

kandungan zat gizinya dibandingkan ubi jalar lainnya adalah salah satu sumber 

vitamin C dan betakaroten (provitamin A) yang sangat baik. Kandungan 

betakarotennya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ubi jalar yang berdaging 

kuning. Bahkan, ubi jalar yang memiliki daging berwarna putih sangat sedikit 

mengandung vitamin tersebut hingga tidak sama sekali. Sedangkan kandungan 

vitamin B pada ubi jalar tersebut terbilang sedang (Sarwono, 2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh K’osambo, dkk (1999) pada 17 umbi dari 

ubi jalar di Kenya yang mempunyai intensitas warna dari putih, kuning hingga 

oranye menunjukkan bahwa kadar betakaroten dalam ubi jalar tersebut berada 

pada kisaran 0,1mg – 8,8mg/100 gram ubi jalar. Ubi jalar oranye mempunyai 

kadar betakaroten paling tinggi dibandingkan ubi jalar putih dan kuning. 

Penelitian mengenai kandungan betakaroten pada ubi jalar juga dilakukan oleh 

Rose dan Vasanthakaalam (2011) pada dua varietas ubi jalar di Rwanda dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada ubi jalar yang daging umbinya 

berwarna putih sama sekali tidak mengandung betakaroten, sedangkan ubi jalar 

yang daging umbinya berwarna kuning mengandung 1,68mg – 1,85mg 

betakaroten pada 100 gram ubi jalar (Nathania, dkk., 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nathania, dkk (2012) tentang analisis 

betakaroten pada berbagai varietas ubi jalar menunjukkan bahwa varietas ubi jalar 

yang mengandung betakaroten paling besar adalah ubi jalar orange, kemudian ubi 

jalar kuning, ubi jalar ungu, dan yang paling kecil adalah ubi jalar putih. 
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Tabel 2.1 Kandungan Betakaroten pada Berbagai Varietas Ubi Jalar 

Varietas Ubi Jalar Kandungan Betakaroten (mg/100 gram) 

Putih 0,0539 

Kuning 0,2503 

Orange 0,8001 

Ungu 0,1244 

Sumber: Nathania, dkk., 2012 

 Antosianin merupakan salah satu senyawa antioksidan pada ubi jalar selain 

betakaroten. Ubi jalar ungu adalah varietas ubi jalar yang paling banyak 

mengandung antosianin dengan kisaran antara 14,68 – 210 mg/100 gram bahan 

(Badan Litbang Pertanian, 2009 dalam Meilisa, 2012). Selain itu, pada hasil 

penelitian Suprapta (2004) ditemukan kandungan antosianin dari ubi jalar putih 

sebesar 0,06 mg/100 gram bahan, ubi jalar kuning sebesar 4,56 mg/100 gram 

bahan, dan ubi jalar ungu berkisar antara 110 – 210 mg/100 gram bahan (Meilisa, 

2012). 

d) Kegunaan Ubi Jalar 

Bagian dari ubi jalar yang dimanfaatkan pada umumnya adalah umbinya. 

Umbi tersbut diolah menjadi berbagai macam produk pengganti bahan pangan 

pokok. Sebagai salah satu bahan pangan pokok, ubi jalar merupakan sumber 

energi. Kandungan energi ubi jalar tersebut sebesar 123 kkal per 100 gram umbi 

ubi jalar yang bisa dikonsumsi.  

Ubi jalar adalah salah satudari beberapa bahan pangan pokok dan makanan 

selingan bagi para penduduk hampir di seluruh Negara. Negara Amerika Serikat 

(AS) mengolah sekitar 60% ubi jalar untuk diproses menjadibahan pangan. 

Sementara di beberapa Negara yang sedang berkembang, ubi jalar dikonsumsi 
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segera setelah proses panen. Ubi jalar biasanya dikonsumsi setelah diolah secara 

sederhana, seperti dikukus, dibakar, direbus, dioven, atau digoreng. Sebagian 

besar dari pati yang terkandung dalam daging umbi akan mengalami peberubahan 

menjadi maltosa yang menyebabkan rasa manis setelah dimasak. Sebagian 

konsumen lebih menyukai ubi jalar yang memiliki kandungan pati tinggi, gula 

rendah, dan tekstur yang kering. Namun di beberapa negara produksi, seperti 

Amerika Serikat dan Jepang, konsumen lebih menyukai kultivar ubi jalar yang 

berkulit lebih gelap dan memiliki daging berwarna kuning atau jingga dengan 

kandungan gula yang cukup tinggi. Konsumen di Cina lebih menyukai kultivar 

ubi jalar yang berkulit kuning lebih terang dan daging umbi berwana putih dengan 

kandungan pati yang tinggi (Sarwono, 2005). 

e) Produk Olahan Ubi Jalar 

Ubi jalar dapat diolah menjadi beberapa bahan baku industri pangan 

setengah jadi, seperti tepung, pati, gula cair, gaplek, dan alkohol. Fermentasi ubi 

jalar di Indonesia yang digunakan untuk memproduksi alkohol sedang diteliti oleh 

Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi untuk menemukan metode yang lebih 

mudah dan murah. Alkohol tersebut akan digunakan sebagai alternative campuran 

pada bahan bakar minyak (fosil) yang dapat diperbarui.  

Adapun jenis-jenis produk olahan ubi jalar tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Gaplek 

Kandungan bahan kering pada ubi jalar memiliki rata-rata sekitar 30%. 

Sebagian dari bahan kering tersebut adalah karbohidrat yang berupa pati. Unsur 

pati tersebut tersusun dari sepertiga bagian amilosa dan dua pertiga bagian dari 

amilopektin. Komponen pati yang tinggi akan memungkinkan zat tersebut dapat 
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digunakan sebagai sumber kalori (energi). Kadar pati pada ubi jalar sangat 

dipengaruhi oleh varietas, kesuburan tanah, umur panen tanaman, dan iklim. Ubi 

jalar yang masih segar dapat dijemur hingga kering dan menjadi gaplek. Cara 

lengkapnya yaitu kupas kulit umbinya, parut  tipis daging umbinya, jemur selama 

2-3 hari, dan daging umbi sudah kering menjadi gaplek. Gaplek tersebut dapat 

langsung digiling menjadi tepung atau disimpan selama satu tahun. 

2. Tepung 

Ketergantunngan masyarakat pada penggunaan tepung terigu telah 

diantisipasi oleh Departemen Pertanian. Badan Litbang Pertanian telah 

menyediakan beberapa teknologi untuk mencari substansinya. Penelitian yang 

dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui cara agar ubi jalar dapat 

dijadikan tepung murni dan komposit. Satu ton dari ubi jalar segar dapat 

menghasilkan 200-260 kg tepung ubi jalar yang murni. Tepung ubi jalar tersebut 

dapat dimanfaatkan sebagai pengganti atau bahan campuran pada tepung terigu. 

Substitusi tepung ubi jalar dengan tepung terigu pada pembuatan kue dan roti 

biasanyadiantara 10%-100%, tergantung dari jenis roti atau kue yang dibuat.  

Penambahan sejumlah tepung ubi jalar sebagai bahan baku industri pangan 

hingga ukuran tertentu yang dicampurkan pada tepung terigu tidak akan tampak 

nyata adanya perbedaan warna, rasa, dan tekstur. Begitu pula penggunaan tepung 

ubi jalar untuk campuran tepung terigu pada pembuatan creaker, biscuit, cake, 

kue kering, dan donat. Selain itu, tepung ubi jalar juga dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan gula sirup, dodol, kosmetik, kanji (untuk tekstil), bahan campuran kertas, 

dan lem. 
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Tepung yang digunakan sebagai bahan pembuatan roti manisdan mie, akan 

lebih baik bila menggunakan umbi dari ubi jalar yang berwarna putih, sedangkan 

untuk cake atau roti basah, dapat dipilih umbi dari ubi jalar berwarna jingga,krem, 

atau kuning. Sedangkan umbi dari ubi jalar yang berwarna ungu dapat digunakan 

untuk bahan pembuatan kue yang berwarna coklat.  

Ubi jalar yang akan diolah menjadi tepung, sebaiknya dipanen pada umur 

yang optimal, dan bebas dari serangan hama bongkeng. Sebelum proses 

pembuatan tepung tersebut berlangsung, perlu dipilih jenis umbi yang sesuai 

dengan kegunaannya. Tepung ubi jalar merupakan salah satu bentuk produk 

olahan ubi jalar setengah jadi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk 

membuat berbagai macam produk pangan seperti kue, mie, bihun dan lain-lain. 

Cara membuat tepung ubi jalar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. menyiapkan alat dan bahan berupa pisau, parut, ember atau baskom, ubi jalar 

dan sarana penunjang lainnya; 

2. mengupas kulit ubi jalar dengan pisau; 

3. mencuci ubi jalar yang telah dikupas dengan air bersih dan tiriskan dalam suatu 

wadah; 

4. memarut ubi jalar hingga menjadi chip lalu keringkan; 

5. Chip ubi jalar yang telah kering digiling, kemudian diayak dengan ayakan  

berukuran 60 mesh sehingga diperoleh tepung yang halus ( Juanda dan 

Bambang, 2000). 

6. menyimpan tepung ubi jalar ke dalam kantong toples,plastik, atau kaleng yang 

dapat tertutup rapat. 
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3. Pati 

Ubi jalar dapat diproses untuk menghasilkan pati seperti halnya singkong. 

Pati dari ubi jalar dapat dimanfaatkan pada industri pangan maupun non pangan 

seperti produk soun,kue, sirup (gula cair), bahan pengental aneka produk 

makanan, bahan perekat, farmasi, dan tekstil. Pati dari ubi jalar tersebut lebih 

halus apabila dibandingkan dengan pati dari kentang, singkong, dan terigu 

sehingga cocok digunakan dalam industri tekstil, lem, kertas. Larutan pati dari ubi 

jalar lebih cepat meresap dan juga membuat benang pada kain lebih kuat dan 

permukaan yang lebih halus. 

4. Gula Cair 

Pati dari ubi jalar dapat diolah menjadi gula cair atau sirup. Terigu yang 

berkadar diastase tinggi sebagai campurannya dapat digunakan untuk 

memudahkan prosesnya tersebut. Beberapa pigmen dan larutan-larutan yang tidak 

dikehendaki dapat dipisahkan dengan menggunakandiatomaceous earth. Dengan 

proses tersebut maka akandiperoleh sirup dari ubi jalar yang bersih, enak, dan 

lunak. Sirup tersebut dapat digunakan sebagai hidangan langsung, campuran sirup 

lain atau campuran roti. Rasa dan kualitasnya tidak berbeda jauh dengan sirup 

singkong ataupun jagung. 

5. Alkohol 

Fermentasi larutan pati ubi jalar dengan Clostridium felsiniem dan 

C.acetobutylicum dapat menghasilkan etil alkohol, aseton dan butyl alkohol. 

Alkohol ini dapat digunakan untuk bahan bakar alternative pengganti bensin. 
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6. Bahan Baku Keripik 

Salah satu dari makanan ringan yang merupakan olahan ubi jalar adalah 

keripik. Ubi jalar dikupas dan diiris tipis-tipis, kemudian digoreng hingga kering 

dengan cirinya yang bergemersik sehingga menghasilkan keripik ubi jalar yang 

enak dan renyah (Sarwono, 2005). 

 

2.2 Pengeringan 

Pengeringan pada dasarnya merupakan suatu proses 

pemindahan/pengeluaran kandungan air bahan hingga mencapai kandungan 

tertentu agar kecepatan kerusakan bahan dapat diperlambat. Beberapa kendala 

yang berpengaruh diantaranya yaitu suhu dan kelembaban udara lingkungan, 

kecepatan aliran udara pengering, besarnya presentase kandungan air yang ingin 

dijangkau, power pengering, efisiensi mesin pengering, serta kapasitas 

pengeringannya (Suharto, 1991). 

Pengeringan pada bahan pangan merupakan proses pemindahan air yang 

dilakukan dengan sengaja dari bahan pangan tersebut. Pada kebanyakan peristiwa, 

proses pengeringan berlangsung dengan penguapan air yang terdapat di dalam 

bahan pangan tersebut. Dua faktor dari proses pengawasan yang terdapat dalam 

satuan operasi pada pengeringan antara lain yaitu: 

1. pemindahan panas yang digunakan untuk melengkapi panas laten penguapan 

yang dibutuhkan, 

2. pergerakan uap air atau air melalui bahan pangan. 

Pengeringan merupakan salah satu metode tertua yang biasa digunakan 

untuk pengawetan pada bahan pangan. Bahan pangan yang dikeringkan dapat 
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disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dan akan tidak mudah membusuk. 

Hal ini dikarenakan jasad renik yang dapat memecahkan dan membusukkan bahan 

pangan tidak dapat berkembangbiak dan tumbuh karena tidak terdapat air dalam 

bahan pangan tersebut. Selain itu, enzim penyebab dari perubahan kimia pada 

bahan pangan yang tidak dikehendaki tidak akan berfungsi tanpa adanya air. 

Proses pengeringan terbagi menjadi tiga yaitu: 

1. pengeringan udara dan pengeringan yang berhubungan langsung di bawah 

pengaruh tekanan dari atmosfir, dimana pada pengeringan ini panas 

dipindahkan dengan caramenembus bahan pangan, baik langsung dari udara 

maupun melalui permukaan yang dipanaskan. Uap air akandipindahkan 

melalui udara. 

2. pengeringan hampa udara. Keuntungan dalam pengeringan ini yaitu penguapan 

air tejadi lebih cepat pada tekanan rendah dibandingkan pada tekanan tinggi. 

Panas yang dipindahkan dalam pengeringan hampa udara pada umumnya 

secara konduksi, dan kadang-kadang secara pemancaran.  

3. pengeringan beku. Pada pengeringan iniuap air disublimasikan keluar dari 

bahan yang beku. Struktur bahan pangan akantetap dipertahankan dengan baik 

pada kondisi beku tersebut (Earle, 1969 dalam Tina, 2010). 

Pengeringan juga disebut sebagai suatu metode yang digunakan untuk 

menghilangkan atau mengeluarkan sebagian dari air yang terdapat pada suatu 

bahan dengan mengunakan energi panas sehingga tingkat kadar air akan 

setimbang dengan kondisi udara normal atau setara dengan nilai aktivitas air (Aw) 

yang aman dari kerusakan mikrobiologis, kimiawi ataupun enzimatis (Wirakarta 

kusumah,dkk, 1989). 
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Pengeringan merupakan suatu proses mengeluarkan air yang terkandung 

dalam bahan pangan hasil pertanian, dengan cara menguapkan/menyublimasikan 

air tersebut. Pada proses pengeringan baik secara kimia maupun fisik masih 

terdapat molekul-molekul air yang terikat, molekul tersebut tidak dapat digunakan 

dalam keperluan mikroorganisme. Selain itu, enzim tidak lagi aktif secara 

maksimal karena reaksi biokimia yang juga memerlukan air sebagai media reaksi 

(Kusmawati, dkk, 2000).  

Bahan pangan yang telah dikeringkan mempunyai nilai gizi yang 

umumnya lebih rendah daripada bahan yang masih segar. Selama proses 

pengeringan dapat terjadi perubahan pada warna, aroma, tekstur, rasa dan lain-

lain. Namun perubahan-perubahan tersebut dapat dibatasi seminimal mungkin 

dengan memberikan perlakuan pendahuluan terhadap bahan tersebut sebelum 

dikeringkan, dengan mengurangi kadar airnya, bahan pangan akan mengandung 

senyawa senyawa seperti karbohidrat, lemak, protein, dan mineral dalam 

konsentrasi yang lebih tinggi, akan tetapi zat warna danvitamin-vitamin pada 

umumnya akan menjadi berkurang atau rusak (Muchtadi T, 1997). 

Beberaapa faktor utama yang dapat mempengaruhi kecepatan pengeringan 

suatu bahan pangan antara lain sebagai berikut: 

1. sifat fisik dan kimia dari produk (kadar air, bentuk, komposisi, dan ukuran). 

2. pengaturan geometris pada produk sehubungan dengan media perantara 

pemindah panas atau permukaan alat (misalnya nampan pengeringan). 

3. sifat fisik di lingkungan alat pengering (kelembaban,suhu, dan kecepatan 

udara). 

4. efisiensi pemindahan panas dari alat pengering. 
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(Buckle, et. Al, 1985 dalam Tina, 2010). 

Keuntungan dari pengeringan bahan pangan yaitu lebih awet, menjadi 

lebih kecil dan ringan sehingga akan mempermudah dan menghemat ruang 

pengepakan dan pengangkutan, dengan demikian diharapkan biaya produksi akan 

menjadi lebih murah. Sedangkan kerugiannya yaitu terjadinya beberapa 

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

sebagainya. Selain itu juga akan terjadi beberapa perubahan sifat kimia yang 

diantaranya yaitu penurunan pada kandungan vitamin C dan kualitas sifat 

organoleptiknya. 

Penjemuran merupakan salah satu pengeringan alami yang menggunakan 

sinar matahari sebagai energi panas. Pengeringan dengan cara penjemuran 

umumnya memerlukan wadah yang banyak, tempat yang lebih luas, dan waktu 

pengeringan yang tergantung pada keadaan cuaca. Ada beberapa macam alat 

pengering dengan tenaga sinar matahari yaitu sebagai berikut: 

1. Tipe absorbs, dimana produk dipanaskan dengan sinar matahari secara 

langsung, 

2. Alat pengering tidak dengan tipe konveksi, dimana produk akan kontak dengan 

udara panas seperti pada alat dehidrasi yang konvensional tetapi udara tersebut 

dipanaskan dalam sebuah alat penyerap, 

3. Alat pengering dari kombinasi kedua tipe sistem di atas. 

Pengeringan buatan atau artificial drying yang sering disebut  sebagai 

pengeringan mekanis merupakan proses pengeringan yang menggunakan 

sebuah alat pengering sebagai sumber energi panas. Jenis pengeringan buatan 

dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pengeringan isothermik dan 



23 
 

 
 

pengeringan adiabatik. Pengelompokan tersebut didasarkan atas prinsip 

penghantaran panas yang digunakan, yaitu kontak langsung atau melalui udara 

panas. 

Pengeringan adiabatik merupakan suatu proses pengeringan dengan 

panas yang dibawa ke alat pengering melalui udara panas. Setelah udara 

dipanaskan kemudianudara tersebut akanmemberikan panas pada bahan 

pangan untuk dikeringkan dan sekaligus mengangkut uap air yang dikeluarkan 

oleh bahan tersebut. Udara panas dapat berupa minyak hasil pembakaran kayu, 

ataupun pemanasan dengan tenaga listrik. Alat pengering yang termasuk 

kelompok ini, antara lain: air lift dryer, bed dryer, vertical down flow 

concurrent dryer, dancabinet dryer. 

Pengeringan isothermik adalah suatu proses pengeringan yang memiliki 

kontak langsung antara bahan pangan dengan plat logam yang panas. Selain 

itu, ada pula yang menggunakan pompa vakum untuk mengeluarkan uap air 

dari bahanyang dikeringkan. Alat-alat pengeringan yang termasuk dalam 

kelompok ini, antara lain; vaccum shelf dryer, drum dryer, dan continuous 

vaccum dryer (Susanto, T dan Budi S, 1994). 

 

2.3 Tepung Ubi Jalar 

Ubi jalar merupakan salah satu bahan pokok yang memiliki prospek dan 

peluang cukup besar untuk dijadikan sebagai bahan bakudi industri pangan. 

Pemanfaatan ubi jalar tersebut dapat ditingkatkan dengan menerapkan teknologi 

budidaya yang lebih tepat dalam upaya peningkatan produktivitas serta 

tersedianya jaminan pasar yang lebih layak. Peningkatan produksivitas harus 
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diikuti dengan teknologi pengolahan yang tepat sehingga dapat menumbuhkan 

sebuah agroindustri. Contoh dari  agroindustri yang telah berkembang dan 

menggunakan ubi jalar sebagai bahan bakunya yaituproduksi saos tomat. Hasil 

sigi Puslitbangtan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta 

menunjukkan sekitar 60% ubi jalar digunakan dalam produksi saos, sedangkan 

sisanya digunakan sebagai bahan baku pangan yang lain (Damardjati dkk, 1990). 

Industri lain yang juga mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah industri 

pengolahan tepung dari ubi jalar. Tepung ubi jalar tersebut mempunyai beberapa 

kelebihan yang diantaranya adalah:  lebih luwes untuk pengembangan nilai gizi 

dan produk pangan; lebih tahan lama untuk disimpan sehingga penting sebagai 

penyedia bahan baku industri dan harga lebih stabil, memberi nilai tambah pada 

pendapatan produsen dan menciptakan industri di pedesaan serta dapat 

meningkatkan mutu produk pangan (Damardjati dkk, 1993). Berdasarkan hasil 

beberapa penelitian, tepung ubijalar dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan 

campuran pada pembuatan berbagai produk sepertikue basah, kue-kue kering, 

bihun, mie, dan roti tawar (Utomo dan Antarlina, 2002).  

Teknologi pada pengolahan pangan diharapkan mampu mengatasi 

berbagai persoalan di atas. Teknologi pengolahan khususnya untuk ubi-ubian pada 

umumnya masih sederhana, yaitu dibuat tepung gaplek, gaplek, dan pati dengan 

kualitas yang masih di bawah standar. Pengolahan produk pangan dari bahan 

umbi-umbiansegar masih terbatas dengan dikukus, direbus atau digoreng. 

Teknologi pengolahan pada tepung dan pati ubi-ubian merupakan salah satu 

teknologi alternatif yang telah dikembangkan oleh balai penelitian tanaman 

pangan (Balittan) Sukamandi, Subang sejak tahun 1993. Ubi jalar yang diolah 
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menjadi tepung merupakan bahan pangan yang lebih luwes apabila diolah menjadi 

produk makanan yang menunjang diversifikasi pangan (Damardjati dkk, 1993). 

Tepung dan pati dari ubi-ubian mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai 

komoditas komersial, seperti tepung ubi jalar,tepung cassava (singkong/ubikayu), 

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

2001). 

Produk ubi jalar yang setengah jadi merupakan salah satu produk olahan 

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

tersebut bersifat kering, lebih awet sehingga memilki daya simpan yang lama 

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

fruktosa, aneka pati dan tepung (Setyono dkk, 1996 dalam Cahyono, 2004). 

Ubi jalar dalam perkembangan industri pangan umumnya digunakan untuk 

bahan pokok tepung ubi jalar serta sebagai bahan campuran dalam pembuatan 

saos. Memperhatikan aspek teknologi dan prospek yang terdapat pada ubi jalar, 

jika usaha diversifikasi pangan terus digalakkan, maka pengembangan ubi jalar 

tersebut dapat dimasukkan sebagai prioritas utama. Tepung ubi jalar umumnya 

dibuat melalui 3 tahap yaitu pengepresan, pengeringan dan penggilingan. Sebagai 

larutan perendaman sebelum dikeringkan dapat menggunakan larutan Na-bisulfit 

0,3% (Iriani., dkk,1996). 

Penggunaan tepung ubi jalar sebagai salah satu bahan substitusi tepung 

terigu untuk bahan baku industri pangan olahan tentunya akan meningkatkan 

peran komoditas ubi jalar itu sendiri dalam sistem perekonomian nasional. Proses 

pembuatan tepung dapat dikatakan relatif sederhana, murah dan mudah. Proses 

tersebut dapat dilakukan oleh industri rumahan sampai ke industri pangan besar. 
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Peralatan utama yang diperlukan yaitu alat pembuat chip atau sawut dan alat 

penepung baik manual ataupun mekanis dengan mesin (Heriyanto dan A. 

Winarto, 1999). 

Salah satu dari olahan ubi jalar yang memiliki potensi cukup besar dalam 

kegiatan industri pangan yaitu tepung ubi jalar. Pengolahan ubi jalar menjadi 

tepung akan meningkatkan nilai pendapatan serta dapat menciptakan sebuah 

industridi pedesaan. Tepung ubi jalar merupakan salah satu bahan baku industri 

setengah jadi yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku 

industri pangan dengan fungsinya sebagai substitusi tepung terigu. 

Kandungan pati dalam tepung dianggap cukup penting, sehingga dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi kandungan pati tersebut makaakansemakin 

dikehendaki konsumen. Kandungan pati tersebutakan dipengaruhi oleh umur 

tanaman dan lama penyimpanannya setelah proses panen. Umur optimal dari ubi 

jalar adalah apabila kandungan patinya telah mencapai nilai maksimum dan 

kandungan seratnya lebih rendah. Namun toleransi penyimpanan ubi jalar setelah 

panen yaitu maksimum satu minggu (Antarlina S.S. dan J.S. Utomo, 1999). 

 

2.4 Antioksidan 

a) Pengertian Antioksidan 

Secara kimia, antioksidan merupakan senyawa yang berperan sebagai 

pemberi electron (electron donor). Sedangkan secara biologis, antioksidan yaitu 

senyawa yang memiliki kemampuan menangkal atau meredam dampak negatif 

dari senyawa oksidan. Selain itu, antioksidan merupakan salah satu senyawa serta 

komponen kimia yang pada jumlah atau kadar tertentu mampu memperlambat  
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atau menghambat kerusakan yang diakibatkan oleh proses oksidasi. Cara kerja 

dari antioksidan yaitu mendonorkan atau memberikan satu elektronnya ke 

senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa yang bersifat oksidan 

tersebut akan terhambat dan menjadi lambat (Winarti, 2010). 

Antioksidan pada bahan pangan merupakan suatu substansi yang berfungsi 

sebagai penghambat radikal dengan cara menghambat pembentukan radikal yang 

berpotensi untuk autooksidasi.  

Peristiwa oksidasi tidak hanya terjadi dalam tubuh manusia, melainkan 

dapat terjadi pula pada makanan. Komponen dari makanan yang paling mudah 

mengalami proses oksidasi adalah lemak. Antioksidan adalahsalah satu senyawa 

yang dapat ditambahkan ke dalam lemak atau makanan yang mengandung lemak 

untuk mencegah terjadinya proses oksidasi sehingga dapat memperpanjang 

kesegaran dan palabilitas dari makanan tersebut. Antioksidan yang dapat 

ditambahkan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut: tidak 

mempunyai efek fisiologis yang dapat membahayakan; tidak dapat menyebabkan 

terbentuknya flavor;  efektif pada konsentrasi yang rendah; dapat larut dalam 

lemak;tahan terhadap berbagai proses pengolahan; ekonomis; dan mudah 

diperoleh (Muchtadi., dkk, 1993). 

Antioksidan merupakan salah satu senyawa yang secara alami terdapat 

dalam beberapa bahan pangan. Senyawa antioksidan berfungsi untuk melindungi 

bahan pangan tersebut dari kerusakan yang terjadi akibat reaksi oksidasi pada 

lemak atau minyak yang akan menyebabkan ketengikan pada rasa dan aromanya 

(Andarwulan, 1995dalam Sayuti & Rina, 2015). Menurut Wildman (2001), 

antioksidan merupakan suatu agen yang dapat membatasi berbagai efek dari 
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reaksi oksidasi yang terjadi pada tubuh. Antioksidan tersebut pertama kali 

digunakan sebelum Perang Dunia II sebagai bahan pengawet makanan (Sayuti & 

Rina, 2015).  

Aktivitas antioksidan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor 

seperti konsentrasi antioksidan, kandungan lipid, tekanan oksigen, suhu, dan 

komponen kimia dari makanan seperti airdan protein. Proses penghambatan yang 

dilakukan antioksidan akan berbeda-beda sesuai dengan struktur kimia dan variasi 

mekanismenya. Mekanisme tersebut memiliki hal paling penting yaitu reaksi 

dengan radikal bebas lipid yang dapat membentuk produk non-aktif (Gordon, et 

al, 2001). 

b) Manfaat Antioksidan 

Antoksidan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan. Selain 

itu, bidang kesehatan dan kecantikan biasanya menggunakan antioksidan untuk 

mencegah penyakit kanker dan tumor, penyempitan pembuluh darah, penuaan 

dini, dan lain-lain. Sedangkan di bidang industri pangan, senyawa antioksidan 

digunakan untuk mencegah terjadinya proses oksidasi yang menyebabkan 

kerusakan pada makanan, seperti perubahan warna, aroma, ketengikan, serta 

kerusakan fisik lainnya (Tamat, et al., 2007dalam Sayuti & Rina, 2015). 

Antioksidan merupakan senyawa penting yang berfungsi sebagai salah 

satu inhibitor peroksidasi lipid sehingga dapat digunakan untuk mencegah 

terjadinya peroksidasi lipid pada berbagai bahan pangan. Peroksidasi lipid 

merupakan suatu reaksi kimia yang seringkali terjadi pada bahan pangan 

khususnya yang memproduksi asam, toksik dan aroma tak sedap selama proses 
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pengolahan dan penyimpanan sehinggaakan mempengaruhi kualitas dan 

keamanan produk pangan (Heo, et al., 2005dalam Sayuti & Rina, 2015). 

Selain adanya manfaat tersebut, antioksidan juga memiliki fungsi utama 

yaitu untuk memperkecil terjadinya proses oksidasi baik di dalam bahan makanan 

maupun di dalam tubuh. Antioksidan dalam bahan makanan diharapkan dapat 

menghambat oksidasi yang terjadi karena lemak dan minyak, memperkecil 

terjadinya proses kerusakan dalam makanan sehingga dapat memperpanjang masa 

konsumsi, meningkatkan stabilitas lemak dalam makanan, serta mencegah 

hilangnya kualitas nutrisi dan sensori.  Peroksidasi lipid merupakan salah satu dari 

faktor yang berperan dalam kerusakan makanan selama proses pengolahan dan 

penyimpanan makanan (Hernani dan Raharjo, 2005). 

c) Golongan Antioksidan 

Sistem antioksidan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap 

serangan radikal bebas yang secara alami terdapat dalam tubuh. Antioksidan 

tersebut terdiri dari dua macam, yaitu eksternal dan internal. Antioksidan internal 

merupakan antioksidan yang diproduksi di dalam tubuh oleh tubuh itu sendiri. 

Meski demikiankemampuan memproduksi terebut terbatas dimana akan 

berkurang dengan bertambahnya usia. Sedangkan antioksidan eksternal yaitu 

antioksidan yang diperoleh dari luar tubuh, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, 

dan sebagainya (Sayuti dan Rina, 2015). 

Adapun pengelompokan antioksidan, yaitu sebagai berikut: 

1. Antioksidan enzimatis dan non-enzimatis 

a. Antioksidan enzimatis seperti enzim superoksida dismutase (SOD), 

glutation peroksidase, dan katalase. 
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b. Antioksidan non enzimatis: 

o Antioksidan yang larut dalam lemak, seperti tokoferol, quinon, flavonoid, 

karotenoid, dan bilirubin. 

o Antioksidan yang larut dalam air, seperti protein pengikat logam dan 

asam askorbat. 

2. Antioksidan berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya 

a. Antioksidan primer, merupakan antioksidan yang bersifat sebagai pemutus 

reaksi berantai (chain-breaking antioxidant) dan bisa bereaksi dengan 

radikal-radikal lipid kemudian mengubahnya menjadi beberapa produk yang 

lebih stabil. Contohnya adalah glutation peroksidase (GPx),superoksida 

dismutase (SOD), protein pengikat logam dan katalase. 

b. Antioksidan sekunder, merupakan antioksidan yang berfungsi mengikat ion-

ion logam, menangkap oksigen, mengurai hidroperoksida menjadi senyawa 

non radikal, dan menyerap radiasi UV. Cara kerjanya adalah dengan 

mengkelat logam yangakan bertindak sebagai prooksidan, menangkap 

radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi berantai. Contohnya adalah 

vitamin E, vitamin C, betakaroten, isoflavon, bilirubin dan albumin. 

(Sayuti dan Rina, 2015) 

c. Antioksidan tersier, merupakan antioksidan yang bekerja dalam 

memperbaiki kerusakan pada biomolekul yang disebabkan olehadanya 

radikal bebas. Contohnya yaitumentionin sulfide reduktase danenzim-enzim 

yang memperbaiki DNA (Putra, 2008 dan DepKes, 2008 dalam Sayuti dan 

Rina, 2015). 
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3. Antioksidan berdasarkan sumbernya 

a. Antioksidan alami, adalah antioksidan hasil ekstrasi dari bahan alami. 

Contohnya adalah vitamin A, karotenoid, vitamin C, vitamin E, antosianin, 

isoflavon, selenium. 

b. Antioksidan sintetik, adalah antioksidan hasil sintesa reaksi kimia. 

Contohnya adalah butyl hidroksi (BHA), butyl hidroksi toluene (BHT), 

propil galat, tert-butil hidoksi quinon (TBHQ). 

(Buck, 1991 dalam Sayuti dan Rina, 2015) 

d) Mekanisme Kerja Antioksidan 

Antioksidan dalam tubuh mempunyai suatu mekanisme tertentu dalam 

aktivitasnya. Antioksidan tersebut dapat menghentikan proses perusakan sel 

dengan cara memberikan electron kepada radikal bebas. Antioksidan tersebut 

kemudianakan menetralisir radikal bebas sehingga tidak mampu lagi untuk 

mengambilelectron dari DNA dan sel.  

Mekanisme senyawa antioksidan dalam mengahambat proses oksidasi atau 

menghentikan reaksi berantai pada radikal bebas pada lemak yang teroksidasi, 

dapat disebabkan karena empat macam mekanisme reaksi berikut: 1) pelepasan 

hidrogen dari antioksidan; 2) pelepasan elektron dari antioksidan; 3) addisi asam 

lemak ke cincin aromatik pada antioksidan tersebut; dan 4) pembentukan senyawa 

kompleks antara lemak dan cincin aromatik dari antioksidantersebut (Ketaren, 

1986). 

Menurut Pokorny (1971) dalam Sayuti dan Rina (2015), mekanisme kerja 

dari senyawa antioksidan dalam penghambatan proses ketengikan pada bahan 

pangan antara lain sebagai berikut: 
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(1) RH R + H  

(2) R + O2 ROO  

(3) ROOH + RH ROOH + R  

Pengaruh dari antioksidatif antioksidan: 

(4) AH + R RH + A  

(5) AH + RCO ROOH +A  

Reaksi pertama sampai ketiga menunjukkan perubahan-perubahan prinsip 

yang terjadi selama reaksi oksidasi. Radikal bebas yang dibentuk oleh asam lemak 

tidak jenuh sebagai akibat dari pengaruh panas,logam berat dan cahaya(reaksi 1). 

Radikal bebas tersebut bereaksi dengan oksigen untuk membentuk radikal 

peroksida (reaksi 2). Radikal peroksida kemudian mengikat semua atom hidrogen 

dari molekul asam lemak untuk membentuk radikal asam lemak yang baru dan 

hidroperoksida (reaksi 3). Zat antioksidan bereaksi dengan radikal asam lemak 

dan radikal antioksidan yang terbentuk tidak akan mampu lagi untuk melanjutkan 

rantai oksidasi lebih lanjut. 

e) Antioksidan pada Bahan Pangan 

Aktivitas antioksidan yang terdapat pada senyawa metabolit sekunder 

dalam tanaman sangat penting karena memiliki fungsi sebagai penangkap radikal 

bebas dan dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit seperti kanker. Selain 

itu, antioksidan diketahui memiliki peranan dalam mekanisme pertahanan 

terhadap serangga, mikroorganisme, dan herbivora. Aktivitas antioksidan tersebut 

dimiliki karena kemampuannya dapat membentuk kompleks dengan protein yang 

larut dan protein ekstraseluler serta dapat membentuk kompleks dengan dinding 

sel pada bakteri (Cowan, 1999 dalam Sayuti dan Rina, 2015), sehingga dapat 
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berfungsi sebagai antibakteri. Aktivitas antioksidan dan antibakteri tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pada makanan yang dapat menjaga 

makanan dari kerusakan seperti ketengikan dan kontaminasi bakteri.  

Ubi jalar merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung 

antioksidan. Komoditi dari ubi jalar tersebut mempunyai potensi yang sangat 

tinggi untuk dikembangkan karena produktivitasnya yang tinggi, potensi 

penggunaan yang cukup luas dan cocok untuk program diversifikasi bahan 

pangan. Selain mengandung serat tinggi, ubi jalar juga mengandung rafinosa yang 

berfungsi sebagai prebiotik, mengandungantosianin, karotenoid, senyawa 

polifenol yang dapat berfungsi sebagai antioksidan.  

Karotenoid berfungsi untuk meredam radikal bebas, karena karotenoid 

merupakan salah satu kelompok pigmen dan antioksidan alami yang dapat 

menyebabkan munculnya warna kuning oranye dan merah pada tanaman (Sayuti 

dan Rina, 2015). Karoten merupakan salah satu karotenoid hidrokarbon seperti 

betakaroten dan likopen, sedangkan xantofil merupakan turunan yang telah 

teroksidasi, dimana pada umumnya berupa epoksi, hidroksi, aldehid,metoksi, dan 

ester. Beberapa manfaat dari senyawa tersebut yaitu sebagai precursor dari 

vitamin A, antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan 

mengubahmetabolisme sel kanker (Arab et al., 2001; Gross, 1991; Zeb dan 

Mehmod, 2004; Yan, 1998 dalam Sayuti dan Rina, 2015). Selain itu, ada beberapa 

golongan karotenoid juga dimanfaatkan sebagai pewarna makanan (Mac-Dougall, 

2002 dalam Sayuti dan Rina, 2015). 

Ubi jalar dengan daging umbi berwarna putih umumnya mengandung 260 

mcg betakaroten/100 gram, ubi jalar kuning atau oranye mengandung 2900 mcg 
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betakaroten/100 gram, sedangkan ubi jalar ungu mengandung 9900 mcg 

betakaroten/100 gram. Semakin pekat warna jingga pada ubi jalar tersebut maka 

akan semakin tinggi pula kadar betakarotennya, dimana betakaroten tersebut 

merupakan bahan pembentuk vitamin A di dalam tubuh.  

Selain betakaroten, ubi jalar juga mengandung antosianin. Antosianin 

adalah salah satu kelas dari senyawa flavonoid, yang secara luas terbagi dalam 

plifenol tumbuhan. Antosianin termasuk pigmen yang larut pada air secara alami, 

terakumulasi pada sel epidermis buah-buahan, akar, dan daun. Antosianin dapat 

menggantikan penggunaan pewarna sintetik carmoisin dan amaranth sebagai 

pewarna merah pada produk pangan. Antosianin dapat digunakan sebagai 

pewarna alami dalam berbagai olahan pangan seperti minuman penyegar, 

kembang gula, produk susu, roti, kue, jelli, produk awetan, dan sirup (Gross, 1991 

dalam Sayuti dan Rina, 2015). 

Menurut Arixs (2006), ubi jalar ungu mengandung 11,051 mg/100 gram, 

ubi jalar putih mengandung 0,06 mg/100 gram, sedangkan pada ubi jalar 

kuning/oranye mengandung 0,456 mg/100 gram. Ubi jalar ungu merupakan salah 

satu varietas ubi jalar yang mengandung antosianin paling tinggi dari varietas 

yang lain, sehingga seringkali digunakan sebagai bahan baku yang menghasilkan 

antosianin pada beberapa industri pewarna makanan dan minuman (Sayuti dan 

Rina, 2015).  

f) Uji Aktivitas Antioksidan 

Metode pengujian aktivitas antioksidan biasanya dikelompokkan menjadi 

3 golongan: 1) golongan pertama adalah Hydrogen Atom Transfer Methods 

(HAT), misalnya Oxygen Radical Absorbance Capacity Method (ORAC) dan 
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Lipid Peroxidation Inhibition Capacity Assay (LPIC); 2) golongan kedua adalah 

Electron Transfer Methods (ET), misalnya Ferric Reducing Antioxidant Power 

(FRAP) dan 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil (DPPH); dan 3) golongan ketiga yaitu 

metode lain seperti Chemiluminescence dan Total Oxidant Scavenging Capacity 

(TOSC). 

Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menguji aktivitas 

antioksidan adalah dengan menggunakan radikal bebas 1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazil (DPPH). Pengukuran antioksidan dengan metode DPPH merupakan 

metode pengukuran aktivitas antioksidan yang sederhana, cepat dan tidak 

membutuhkan banyak reagen seperti halnya metode yang lain. Pada metode lain 

selain DPPH membutuhkan reagen kimia yang cukup banyak, waktu analisis yang 

lama, biaya yang mahal dan tidak selalu dapat diaplikasikan pada semua sampel 

bahan(Badarinath et al., 2010 dalam Sayuti dan Rina, 2015). 

Metode DPPH merupakan salah satu metode uji yang digunkan untuk 

menentukan aktivitas antioksidan penangkal radikal bebas. Metode tersebut 

memberikan informasi tentang reaktivitas senyawa yang diuji dengan suatu 

radikal yang stabil. DPPH dapat memberikan serapan kuat pada panjang 

gelombang 517 nm dengan warnanya yang violet gelap. Penangkap radikal bebas 

dapat menyebabkan elektron menjadi berpasangan dan kemudian menyebabkan 

kehilangan zat warna yang sebanding dengan jumlah elektron yang telah diambil 

(Sunarni, 2005). 

Radikal berupa DPPH adalah suatu senyawa organik yang mengandung 

nitrogen tidak stabil dengan absorbansi kuat pada panjang gelombang maksimal 

517 nm dan berwarna ungu gelap. Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan, 
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DPPH tersebut akan tereduksi dan warnanya akan berubah menjadi kuning. 

Perubahan tersebut dapat diukur dengan spektrofotometer, dan diplotkan terhadap 

konsentrasi penurunan intensitas warna yang terjadi disebabkan oleh 

berkurangnya ikatan rangkap terkonjugasi pada DPPH. Hal ini dapat terjadi 

apabila tidak adanya kesempatan elektron tersebut untuk beresonansi.  

Reduksi DPPH yang membentuk DPPH-H disebabkan adanya donor 

hidrogen dari senyawa hidroksil. Senyawa-senyawa hidroksil yang ada di dalam 

ekstrak etanol akan terpisah dengan menggunakan kromatografi kolom menjadi 

fraksi-fraksi yang lebih kecil, sehinggaakan terjadi pengurangan jumlah hirogen 

yang dapat didonorkan dari salah satu fraksi pada DPPH. Pada quersetin 

peredaman zat warna terjadi lebih efektif apabila dibandingkan dengan ekstrak 

etanol. Hal tersebut dikarenakan dalam molekul quersetin tersebut memiliki lima 

gugus hidroksil. Jumlah tersebut cukup banyak pada setiap molekulnya apabila 

digunakan untuk mereduksi radikal DPPH. Sehingga dapat diprediksi di dalam 

ekstrak etanol tersebut maupun fraksi J dari senyawa yang berperan dalam 

aktivitas antioksidan adalah golongan dari senyawa flavonoid dengan jumlah 

gugus hidroksil yang cukup sedikit. Semakin banyak jumlah gugus hidroksil 

bebas yang dapat mendonorkan hidrogen maka akan semakin banyak juga proses 

reduksi yang dapat dilakukan terhadap DPPH tersebut(Sayuti dan Rina, 2015). 

 

2.5 Bakpao 

Bakpao merupakan salah satu hidangan tradisional dari negara Cina. Kata 

bakpao berasal dari “bak” yang berarti daging babi dan “pao” yang memiliki arti 

bungkus. Pada zaman dahulu bakpao identik dengan daging babi. Namun kini di 
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negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim konotasi bakpao tidak lagi 

demikian. Pengertian umum dari bakpao saat ini adalah hidangan dari tepung 

terigu yang difermentasi, kemudian diberi aneka isian dan dikukus. 

Bakpao pada zaman dahulu hanya berisi daging, setelah itu dibuat yang 

manis dengan isi kacang hijau. Seiring dengan pekembangan seni kuliner dan 

teknologi pangan saat ini, isi dan bentuk bakpao dibuat lebih bervariasi. Berbagai 

bahan makanan dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan bakpao, begitu juga 

bentuknya tidak lagi hanya berbentuk bulat tetapi dapat dibuat beraneka macam 

bentuk seperti bintang, buah-buahan, atau bunga. Hidangan bakpao tersebut 

dimasak dengan cara dikukus, teksturnya lembut dan lebih lezat bila dinikmati 

dalam keadaan hangat (Ananto, 2012).  

Bakpao merupakan salah satu makanan yang biasa dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia. Bakpao mengandung energi sebesar 239 kkal, protein 12,2 

gram, karbohidrat 41,6 gram, lemak 2,6 gram, kalsium 21 mg, fosfor 65 mg, dan 

zat besi 2,8 mg. Selain itu, bakpao juga mengandung vitamin A dan vitamin B1 

(Intarina H, 2014 dalam Hayati., dkk, 2015). 

Pada dasarnya dalam membuat bakpao tidak dibutuhkan peralatan khusus, 

karena kita dapat menggunakan peralatan rumah tangga sehari-hari dan bahan 

yang digunakan pun merupakan bahan yang cukup mudah ditemukan di pasaran. 

Adapun bahan utama untuk membuat adonan bakpao tersebut yaitu tepung terigu, 

tepung tang mien, ragi instan, baking powder, gula, pewarna makanan, mentega, 

margarin, dan minyak goreng, dan cairan berupa air atau susu cair. Sedangkan 

untuk isian biasanya menggunakan kacang hijau, kacang merah, umbi-umbian, 

selai, susu, atausesuai dengan selera. Alat utama yang dibutuhkan yaitu timbangan 
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untuk bahan, mangkuk adonan, mixer, wajan untuk membuat isian, dan alat 

pengukus (Ananto, 2012). 

 

2.6 Uji Organoleptik 

Keistimewaan dari produk pangan yakni memiliki nilai mutu subyektif 

yang dominan disamping sifat mutu obyektifnya. Mutu obyektif tersebut dapat 

diukur dengan menggunakan manusia sebagai instrument, sedangkan sifat 

subyektif pada pangan disebut sebagaisifat organoleptik atau sifat indrawi, karena 

penilaiannya dilakukan dengan menggunakan indra manusia. Selain itu juga 

sering disebut sebagai sifat sensorik karena penilaiannya didasarkan pada 

rangsangan sensorik pada organ indra manusia (Soekarto, 1990). 

Uji organoleptik pada suatu produk pangan perlu dilakukan dengan tujuan 

untukmengetahui seberapa besar minat konsumen untuk mengonsumsi produk 

yang dihasilkan.  Panelis akan memberi penilaian khusus terhadap warna, aroma, 

tekstur, dan rasa produk dengan menggunakan skala hedonik. Pengujian tersebut 

dilakukan untuk mengetahui penilaian masing-masing terhadap produk bakpao 

yang diujikan. Pengujian organoleptik berdasarkan aroma akan menentukan 

kelezatan bahan makanan. Cita rasa dari bahan pangan sesungguhnya terdiri dari 

tiga komponen, yaitu bau, rasa dan rangsangan mulut. Bau yang dihasilkan dari 

makanan dapat menentukan kelezatan  produktersebut. Pengujian sifat 

organoleptik berdasarkan rasa adalah salah satu parameter yang dinilai panelis 

setelah warna, aroma dan tekstur. Rasa akanmuncul karena adanya rangsangan 

kimiawi yang diterima oleh organ indra pencicip atau lidah. Rasa merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan konsumen pada produk pangan. Jika 
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aroma, warna dan tekstur baik tetapi konsumen tidak menyukai rasanya maka 

konsumen tidak akan dapat menerima produk pangan tersebut untuk dikonsumsi 

(Rempengan, dkk., 1985 dalam Rakhmah, 2012). 

Mutu organoleptik memiliki peranan dan makna yang sangat besar dalam 

penilaian mutu pada produk pangan baik sebagai bahan mentah industri, bahan 

pangan hasil pertanian maupun produk olahanpangan. Meskipun dengan berbagai 

uji fisik, kimia, dan uji kandungan gizi dapat menunjukkan suatu produk pangan 

bermutu tinggi, namun akan berartiapabila produk pangan tersebut tidak dapat 

dimakan karena memiliki rasa yang tidak enak atau sifat organoleptik lainnya 

tidak mampu membangkitkan selera konsumen. Sehingga bagi beberpa komoditas 

bahan pangan pengujian organoleptik merupakan suatu keharusan (Soekarto, 

1990). 

 

2.7 Pengaruh Pengeringan terhadap Aktivitas Antioksidan dan Sifat 

Organoleptik 

a) Pengaruh Pengeringan terhadap Aktivitas Antioksidan 

Proses pengeringan dapat menyebabkan bahan pangan akan kehilangan 

kadar air, yang kemudian akan menyebabkan naiknya kandungan zat gizi dalam 

massa yang tertinggal. Proses pengeringan tersebut sering digunakan sebagai 

salah satu upaya pengawetan pada bahan pangan. Bagaimanapun juga, kualitas 

bahan pangan yang diawetkan tidak akanpernah lebih tinggi dari bahan pangan 

yang asli atau masih segar. Bahan pangan yang telah melalui proses pengeringan 

seringkali mengalami kehilangan vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya. 

Vitamin yang larut dalam air dapat diduga akan mengalami oksidasi parsial. 
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Besarnya kerusakan vitamin tersebut tergantung pada cara preparasi bahan pangan 

yang akan dikeringkan, proses dehidrasi yang dipilih, kehatian-hatian dalam 

pelaksanaan pengeringan, dan kondisi penyimpanan dari bahan pangan kering 

tersebut. 

Buah-buahan dapat dikeringkan dengan sinar matahari langsung, dehidrasi 

atau gabungan dari keduanya. Pengeringan dengan sinar matahari langsung dapat 

menyebabkan banyak karoten yang hilang. Karotenoid diketahuiakan banyak 

mengalami kerusakan selama proses pengeringan, dimana semakin tinggi suhu 

dan semakin lama waktu pengeringan maka akan semakin tinggi perubahan zat 

warna tersebut. Demikian juga dengan antosianin,  zat warna tersebut juga akan 

mengalami kerusakan dengan adanya proses pengeringan (Desrosier, 1969). 

b) Pengaruh Pengeringan terhadap Sifat Organoleptik pada Bakpao 

Pembuatan tepung ubi jalar melalui proses pengeringan dimana proses 

tersebut dapat menyebabkan perubahan baik secara kimia maupun fisik. 

Perubahan kimia tersebut antara lain seperti kandungan antioksidan, protein dan 

berbagai vitamin. Sedangkan perubahan fisik tersebut antara lain seperti warna, 

bau, dan tekstur. Pengeringan alami dengan sinar matahari langsung yang tidak 

dikontrol akan menyebabkan penurunan mutu dari tepung, terutama pada warna 

(Suismono, 2001). 

Sinar matahari langsung merupakan salah satu kondisi yang dapat 

menyebabkan perubahan warna. Benda-benda yang ada di sekitar manusia secara 

langsung terkena sinar matahari langsung dapat mengalami perubahan pada warna 

yang umumnya lebih cepat dibandingkan dengan beberapa benda yang terkena 

sinar matahari secara tidak langsung. Pemucatan pada warna biasanya disebabkan 
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karena terjadinya suatu perubahan pada struktur pigmen antosianin sehinggaakan 

bentuk aglikon menjadi kalkon (tidak berwarna) yang akhirnya akan membentuk 

alfa diketon yang berwarna coklat. Stabilitas warna pada antosianin dapat 

dipengaruhi oleh temperature, pH, oksigendan cahaya (Samsudin dan Khoirudin, 

2009). 

Warna merupakan salah satu sifat organoleptik. Oleh karena itu, 

pengeringan diduga dapat sifat organoleptik dari bakpao yang merupakan produk 

olahan dari tepung ubi jalar yang mengandung zat-zat warna seperti betakaroten 

dan antosianin. 

 

2.8 Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berwujud benda dan orang 

yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran sehingga dapat mencakup semua 

sumber yang mungkin dimanfaatkan oleh pengajar agar membentuk perilaku 

belajar (Dageng, 1990). Ruang lingkup sumber belajar menurut Miarso antara lain 

seperti orang, pesan, alat,bahan, teknik, dan latar. Kegiatan belajar dapat 

dilaksanakan di mana saja baik di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, di tempat 

kerja, ataupun di masyarakat luas. Selain itu, kegiatan belajar juga dapat 

dilakukan dengan memberi rangsangan dari dalam diri sendiri (internal) serta dari 

apa dan siapa saja di luar diri (eksternal) (Miarso, 2005). 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diklasifikasikan bahwa sumber 

belajar ada yang berbasis manusia, sumber belajar berbasis cetakan, sumber 

belajar berbasis audio-visual,sumber belajar berbasis visual, dan sumber belajar 

berbasis komputer. Berhubungan dengan fungsi sumber belajar, Morrison dan 
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Kemp mengatakan bahwa sumber belajar yang ada agar dapat difungsikan dan 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pembelajaran. Berikut ini fungsi dari 

sumber belajar untuk:  

a) Meningkatkan produktivitas kegiatan pembelajaran,  

b) Memberikan kemungkinan proses pembelajaran yang sifatnya lebih individual,   

c) Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap proses pengajaran,  

d) Lebih memantapkan kegiatan pembelajaran,  

e) Memungkinkan kegiatan belajar secara seketika,  

f) Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

menggunakanmedia massa (Morrison, 2004). 

Adapun langkah-langkah pemilihan sumber belajar menurut Anderson 

yaitu:  

a) Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan penggunaan 

sumber belajar secara jelas,  

b) Menentukan isi pesan yang diperlukan untuk mencapai tujuan,  

c) Mencari bahan pembelajaran yang memuat isi pesan,  

d) Menentukan apakah perlu menggunakan sumber belajar orang seperti dosen, 

pakar/ilmuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pustakawan, dan sebagainya,   

e) Menentukan apakah perlu menggunakan peralatan untuk mentransmisikan isi 

pesan, 

f) Memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mentransmisikan isi 

pesan, 

g) Menentukan teknik penyajian pesan,  
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h) Menentukan latar (setting) tempat berlangsungnya kegiatan penggunaan

sumber belajar,

i) Menggunakan semua sumber belajar yang telah dipilih atau ditentukan dengan

efektif dan efisien, dan

j) Mengadakan penilaian terhadap sumber belajar (Anderson, 1987)

2.9 Kerangka Konsep Penelitian 

Konsep penelitian tentang aktivitas antioksidan tepung ubi jalar dari 

beberapa varietas dengan variasi proses pengeringan yang kemudian 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi disajikan pada kerangka konsep 

penelitian sebagai berikut: 
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