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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ubi Jalar Ungu 

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) merupakan salah satu jenis ubi jalar yang 

banyak ditemui di Indonesia sausn berwarna putih, kuning dan merah. Ubi jalar 

ungu jenis Ipomoea batatas L. memiliki warna yang ungu yang cukup pekat pada 

daging ubinya sehingga banyak menarik perhatian. Dalam sistematika (taksonami) 

tumbuhan yang dikutip dari Iriyanti (2012), tanaman ubi jalar dapat di 

klasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantea 

Devisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotylodonnae 

Ordo : Convolvulales 

Famili : Convolvulaceae 

Genus : Ipomoea 

Spesies : Ipomoea Batotas 

Gambar 1. Ubi Jalar Ungu (Iriyanti, 2012) 

Ubi jalar ungu biasa disebut Ipomoea batatas L. karena memiliki kulit dan 

daging umbi yang berwarna ungu kehitaman (ungu pekat) seperti Gambar 1. Ubi 
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jalar ungu mengandung pigmen antosianin yang lebih tinggi dari pada ubi jalar jenis 

lain. Pigmennya lebih stabil bila dibandingkan antosianin dari sumber lain seperti 

kubis merah, elderberries, blueberries dan jagung merah. Kandungan nutrisi  ubi  

jalar ungu  lebih tinggi bila dibandingkan ubi jalar varietas lain, terutama 

kandungan lisin, Cu, Mg, K, Zn rata-rata 20% (Yusuwah, 2011). 

Ubi jalar ungu mengandung antosianin yang merupakan zat warna pada 

tanaman. Besar kandungan antosianin dalam ubi jalar ungu tergantung pada 

intensitas warna ungu pada ubi ungu, semakin ungu warna ubi maka kandungan 

antosianin makin tinggi dapat dilihat dalam Tablel 1. Antosianin merupakan 

antioksidan alami yang dapat mencgah penyakit kanker, jantung, tekanan darah 

tinggi, katarak dan dapat menghaluskan kullit (Rukmana, 1997). 

Tabel 1. Komposisi kimia dua jenis ubi jalar. 

Komposisi Kimia Warna Umbi 

Putih Ungu 

Air (%) 62,24 70,46 

Abu (%) 0,93 0,84 

Pati (%) 28,79 12,64 

Protein (%) 0,89 0,77 

Gula reduksi (%) 0,32          0,30 

Serat kasar (%)                   2,50       3.00 

Lemak (%) 0,77 0,94 

Vitamin C (mg/100 mg) 28,68 21,43 

Antosianin (mg/100 mg)   0,06 110,51 

Sumber : Suprapta (2003) 

2.2 Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu atau lebih 

elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut dapat diredam. 

Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menunda, memperlambat, 

dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus, antioksidan adalah zat yang 
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dapat menunda atau mencegah terbentuknya reaksi radikal bebas (peroksida) dalam 

oksidasi lipid (Abramson dan Vaccarino, 2002). 

Ubi jalar terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Papua, dan Sumatera. Namun pada saat ini, baru Papua yang memanfaatkan ubi 

jalar ungu sebagai makanan pokok. Walaupun belum menyamai padi, jagung dan 

ubi kayu (singkong). Pigmen warna ungu pada ubi ungu bermanfaat sebagai 

antioksidan karena dapat menyerap polusi udara, racun, oksidasi dalam tubuh, dan 

menghambat pengumpulan sel-sel darah. Keberadaan senyawa antosianin sebagai 

sumber antioksidan alami di dalam ubi jalar ungu cukup menarik untuk dikaji 

mengingat banyaknya manfaat dari kandungan antosianin. Seiring dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, maka tuntutan 

konsumen terhadap bahan pangan juga kian bergeser. Bahan pangan yang kini 

mulai banyak diminati konsumen bukan saja yang mempunyai penampakan dan 

cita rasa yang menarik, tetapi juga harus memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi 

tubuh. Keberadaan senyawa antosianinpada ubi jalar ungu menjadikan jenis bahan 

pangan ini sangat menarik untuk diolah menjadi makananan yang mempunyai nilai 

fungsional. (Nida dkk, 2013). 

Fungsi utama antioksidan digunakan sebagai upaya untuk memperkecil 

terjadinya proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses 

kerusakan dalam makanan, memperpanjang masa pemakaian dalam industry 

makanan, meningkatkan stabilitas lemak yang terkandung dalam makanan serta 

mencegah hilangnya kualitas sensori dan nutrisi (Kuncahyo, 2007). 
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2.3 Antosianin 

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) mengandung pigmen antosianin yang 

lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. Pigmennya lebih stabil bila dibandingkan 

antosianin dari sumber lain seperti kubis merah, elderberries, blueberries, dan 

jagung merah ubi jalar ungu mulai dikenal menyebar ke seluruh dunia terutama 

negara-negara yang beriklim tropis. Pada abad ke-16 diperkirakan ubi jalar ungu 

pertama kali di Spanyol melalui Tahiti, Kepulauan Guam, Fiji dan Selandia Baru 

(Kumalaningsih, 2007). 

Antosianin adalah zat warna alami yang bersifat sebagai antioksidan yang  

terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Lebih dari 300 struktur antosianin yang 

ditemukan telah diidentifikasi secara alami (Wrolstad, 2001). Antosianin adalah 

pigmen dari kelompok flavonoid yang larut dalam air, berwarna merah sampai biru 

dan tersebar luas pada tanaman. Terutama terdapat pada buah dan bunga, namun 

juga terdapat pada daun. Kadar antosianin cukup tinggi terdapat pada berbagai 

tumbuh-tumbuhan seperti misalnya: bilberries (vaccinium myrtillus L.), minuman  

anggur merah (red wine), dan anggur (Jawi  dkk., 2007). 

Warna ungu pada ubi jalar disebabkan oleh adanya zat warna alami yang 

disebut antosianin. Antosianin adalah kelompok pigmen yang menyebabkan warna 

kemerah-merahan, letaknya di dalam cairan sel yang bersifat larut dalam air (Nollet, 

1996). Komponen antosianin ubi jalar ungu adalah turunan mono atau diasetil 3-(2-

glukosil) glukosil-5-glukosil peonidin dan sianidin (Suda dkk., 2003). Senyawa 

antosianin berfungsi sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas, sehingga 

berperan untuk mencegah terjadi penuaan, kanker, dan penyakit degeneratif. Selain 

itu, antosianin juga memiliki kemampuan sebagai antimutagenik, antikarsinogenik, 



7 

 

mencegah gangguan fungsi hati, antihipertensi, dan menurunkan kadar gula darah 

(Jusuf dkk., 2008). 

Salah satu fungsi antosianin adalah sebagai antioksidan di dalam tubuh 

sehingga dapat mencegah terjadinya aterosklerosis, penyakit penyumbatan 

pembuluh darah. Antosianin bekerja menghambat proses aterogenesis dengan 

mengoksidasi lemak jahat dalam tubuh, yaitu lipoprotein densitas rendah. 

Kemudian antosinin juga melindungi integritas sel endotel yang melapisi dinding 

pembuluh darah sehingga tidak terjadi kerusakan. Kerusakan sel endotel 

merupakan awal mula pembentukan aterosklerosis sehingga harus dihindari. Sausn 

itu, antosianin juga merelaksasi pembuluh darah untuk mencegah aterosklerosis dan 

penyakit kardiovaskuler lainnya. Berbagai manfaat positif dari antosianin untuk 

kesehatan manusia adalah untuk melindungi lambung dari kerusakan, menghambat 

sel tumor, meningkatkan kemampuan penglihatan mata, serta berfungsi sebagai 

senyawa anti-inflamasi yang melindungi otak dari kerusakan. Sausn itu, beberapa 

studi juga menyebutkan bahwa senyawa tersebut mampu mencegah obesitas dan 

diabetes, meningkatkan kemampuan memori otak dan mencegah penyakit 

neurologis, serta menangkal radikal bebas dalam tubuh. (Siti, 2012). 

2.4 Saus 

Saus adalah olahan makanan yang umumnya berasal dari buah dan sayur yang 

merupakan jenis bumbu penyedap makanan berbentuk bubur, dengan warna oranye 

hingga merah yang berasal dari bahan baku alami maupun penambahan zat pewarna 

makanan. Bahan baku saus pada dasarnya berasal dari pasta tomat akan tetapi dapat 

diganti dengan buah yang memiliki karakteristik pink-merah seperti buah pepaya   

yang memiliki daging buah tebal dan berwarna merah cerah (Musaddad dan 
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Hartuti, 2003). Saus dibuat dalam bentuk pasta yang terdiri atas campuran buah 

dengan penambahan cabai untuk menambah rasa pedas. Saus memiliki berbagai 

variasi rasa tergantung bumbu yang ditambahkan. Saus umumnya dapat disimpan 

dalam waktu yang lama akibat penambahan bahan pengawet (Hambali, dkk., 2006).  

Tabel 2. Syarat mutu saus (SNI 01-3546-1994) 

No. Uraian Satuan Syarat Mutu 

1 Keadaan   

1.1 Bau  Khas 

1.2 Rasa  Khas 

1.3 Warna  Khas 

2 Jumlah padatan, %, b/b  25-40 

3 Pengawet   

 Pengawet Benzoat mg/kg Maks. 1000 

4 pH 3-4   

5 

Zat warna makanan 

tambahan  

Sesuai dengan SNI 01-0222-

1987 *) 

6 Identifikasi tomat  Positif 

7 Cemaran Logam   

7.1 Cu mg/kg Maks. 50,0 

7.2 Pb mg/kg Maks. 1,0 

7.3 Hg mg/kg Maks. 0,03 

7.4 Zn mg/kg Maks 40,0 

7.5 Sn mg/kg Maks. 40,0 (250,0)**) 

8 Cemaran Arsen mg/kg Maks. 1,0 

9 Cemaran Mikroba   

9.1 Angka lempeng total koloni/g Maks 105 

9.2 Kapang, % (lapang pandang)  Maks 50 

Sumber : BSN (1994) 

 

Prinsip pengolahan agar diperoleh hasil olahan yang baik adalah kualitas 

bahan baku (bebas dari kerusakan fisik, mekanik maupun mikroba), proses 

persiapan bahan baku dan persiapan alat, prosedur pengolahan yang tepat yaitu 

menggunakan suhu yang tidak merusak nilai gizi bahan baku, saat yang tepat untuk 

menghentikan pemanasan dalam pengolahan. Tahapan ini menentukan mutu hasil   

olahan, selanjutnya tahapan berikutnya adalah pengemasan dan penyimpanan, yang  
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dilakukan agar produk yang dikemas dan disimpan tidak mengalami penyimpangan 

(Suprapti, 2000). 

2.5 Bahan Pembuatan Saus 

2.5.1 Pektin 

Pektin merupakan merupakan polimer dari asam D-galakturonat yang 

dihubungkan oleh ikatan α -1,4 glikosidik. Sebagian gugus karboksil pada polimer 

pektin mengalami esterifikasi dengan metil (metilasi) menjadi gugus metoksil. 

Senyawa ini disebut sebagai asam pektinat atau pektin. Asam pektinat ini bersama 

gula dan asam pada suhu tinggi akan membentuk gel seperti yang terjadi pada 

pembuatan saus. Pada asam pektat, gugus karboksil asam galakturonat dalam ikatan 

polimernya tidak teresterkan. Asam pektat dalam jaringan tanaman terdapat sebagai 

kalsium (Ca) atau magnesium pektat (Suryani dkk, 2004). 

Pektin mempunyai sifat terdispersi dalam air, dan seperti halnya asam pektat. 

Dalam bentuk garam, pektin berfungsi dalam pembuatan jeli dengan gula dan asam. 

Pektin dengan kandungan metoksil rendah adalah asam pektinat yang sebagian 

besar gugusan karboksilnya bebas tidak teresterkan. Pektin dengan metoksil rendah 

ini dapat membentuk gel dengan ion-ion bervalensi dua. Untuk membentuk gel 

pektin, harus ada senyawa pendehidrasi (biasanya gula) dan harus ditambahkan 

asam dengan jumlah yang cocok (Chaplin, 2004). 

2.5.2 Gula 

Gula merupakan salah satu bahan pangan pokok yang memiliki arti penting 

dan posisi yang strategis di Indonesia. Meskipun telah beredar bahan bahan 

pemanis lainnya, seperti : madu, gula merah, fruktosa, glukosa dan gulatropika 

namun preferensi masyarakat Indonesia terhadap gula tebu masih lebih tinggi. 
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Alasan kepraktisan (bentuk butiran), ketersediaan, dan berbagai kelebihan lainnya 

menjadikan gula tebu sebagai pilihan utama (Churmen, 2001). 

Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang umumnya dihasilkan dari 

tebu. Menurut Darwin (2013), gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena 

dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. 

Secara umum, gula dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a) Monosakarida sesuai dengan namanya yaitu mono yang berarti satu, ia 

terbentuk dari satu molekul gula, yang termasuk monosakarida adalah glukosa, 

fruktosa, galaktosa. 

b) Disakarida berbeda dengan monosakarida, disakarida berarti terbentuk dari dua 

molekul gula, yang termasuk disakarida adalah sukrosa (gabungan glukosa dan 

fruktosa), laktosa (gabungan dari glukosa dan galaktosa) dan maltose 

(gabungan dari dua glukosa). 

2.5.3 Asidulan 

2.5.3.1 Jeruk Nipis 

Jeruk nipis (Gambar 2 merupakan salah satu jenis citrus (jeruk) yang asal 

usulnya adalah dari India dan Asia Tenggara. Adapun sistematika jeruk nipis adalah 

sebagai berikut (Setiadi, 2004) :  

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledoneae  

Bangsa  : Gereniales  

Suku  : Rutaceae  

Marga  : Citrus  

Jenis  : Citrus aurantifolia 

Nama daerah : Jeruk asam (Jawa), limau asam (Sunda), jeruk dhurga 

(Madura) 

Nama asing : Lime (Inggris), lima (Spanyol), dan limah (Arab) 
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Gambar 2. Jeruk nipis (Citrus aurantifolia). (Sarwono, 2001) 

Buah jeruk nipis memiliki rasa pahit, asam, dan bersifat sedikit dingin. 

Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam jeruk nipis di antaranya adalah asam 

sitrat sebanyak 7-7,6%, damar lemak, mineral, vitamin B1, sitral limonene, 

fellandren, lemon kamfer, geranil asetat, cadinen, linalin asetat. Sausn itu, jeruk 

nipis juga mengandung vitamin C sebanyak 27 mg/100 g jeruk, Ca sebanyak 40 

mg/100 g jeruk, dan P sebanyak 22 mg. (Hariana, 2006). 

2.5.3.2 Cuka Apel 

Cuka telah dikenal sejak ribuan tahun lalu, merupakan cairan yang diproduksi 

oleh bahan yang mengandung pati dan gula melalui dua tahap fermentasi alkoholik 

dan asetat, dan yang paling sedikit mengandung 4% (b/v) asam asetat. Salah satu 

cuka yang berasal dari buah-buahan adalah cuka apel. Cuka apel mengandung 

senyawa antioksidan alami yang dapat membantu menetralkan radikal bebas hasil 

proses oksidasi dalam tubuh. 

Tabel 3. Kandungan cuka apel 

Kandungan Jumlah 

Total Asam (%) 4,53 

Alkohol (%) 0,13 

pH 3,21 

TPT (brix%) 3,67 

Aktifitas Antioksidan (%)          58,93 

Fenol (mg/L)        132,55 

Pektin (%)            0,7 

Sumber : Johnston, dkk (2004) 
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Vinegar (cuka) dibuat melalui 2 tahapan fermentasi.Pertama, Fermentasi 

alkohol yaitu glukosa diubah menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae 

secara anaerob. Kedua yaitu fermentasi asam asetat oleh Acetobacter aceti yang 

mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat secara aerob. Kedua fermentasi tersebut 

biasanya dilakukan secara terpisah (Desrosier, 2008). 

Cuka apel adalah cairan hasil fermentasi buah apel segar yang mula mula gula 

diubah menjadi alkohol (etanol), kemudian alkohol ini diubah menjadi asam asetat. 

Penelitian terbaru menyimpulkan bahwa cuka apel memiliki banyak khasiat medis 

secara internal dan eksternal, diantaranya mampu mengontrol dan menormalkan 

berat badan dan menanggulangi penyakit degenerative (Johnston, dkk. 2004). 


