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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Bubur instan merupakan produk olahan pangan cepat saji pengganti nasi. 

Bubur instan mayoritas terbuat dari umbi- umbian dan kacang- kacangan yang 

sudah berbentuk tepung. Sehingga bubur instan mudah di konsumsi karena 

memiliki tekstur yang lunak dan mudah di cerna. Nutrisi yang terkandung dalam 

bubur instan umumnya adalah karbohidrat, ptotein dan serat. Selain makronutrien 

tubuh kita juga membutuhkan asupan mikronutrien yang bermanfaat bagi 

kesehatan tubuh manusia. Salah satu mikronutrien yang mempunyai peran penting 

untuk kesehatan adalah antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat 

mencegah reaksi dari radikal bebas. Antioksidan mudah ditemukan pada bahan 

pangan buah dan sayur. Salah satunya adalah buah apel. Penelitian ini 

menggunakan buah apel dalam bentuk tepung sebagai bahan utamanya. 

Tepung apel dalam penelitian ini menggunakan bahan baku buah apel afkir. 

Bahan baku tersebut digunakan karena di kota Batu merupakan produsen apel 

yang cukup tinggi terutama varietas anna, manalagi dan Romebeauty. Total 

produksi apel di Kota batu sebesar 708.438 kwintal/ tahun (BPS Kota Batu, 

2015), sedangkan jumlah buah apel afkir (subgrade) sebanyak 10% dari hasil 

produksi apel (Aprilia,2014). Alternatif untuk meningkatkan nilai jual dari buah 

apel afkir adalah pengolahan tepung apel. Pada penelitian sebelumnya Brazil 

(2017) sudah meneliti buah apel varietas Anna dan Manalagi untuk dijadikan 

sebuah produk tepung. Hasil penelitian ini menghasilkan produk tepung dengan 

kandungan antioksidan yang cukup tinggi sebesar 72%-73,8%. Sejauh ini hasil 

dari produk tepung yang telah diteliti belum pernah diolah untuk menjadi suatu 
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olahan produk pangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

pengaplikasian tepung apel menjadi suatu produk pangan berupa bubur instan. 

Pada penelitian ini varietas apel yang dipilih adalah varietas Anna dan Manalagi. 

Hal ini dikarenakan buah apel Anna dan Manalagi afkir di kota Batu mencapai 

8% (BPS kota Batu,2015). 

Pembuatan bubur instan memerlukan bahan yang mengandung karbohidrat 

tinggi sebagai penunjang karakteristik fisik bubur instan yang sesuai standart. 

Sementara pada buah apel tidak mengandung karbohidrat yang tinggi. Kandungan 

karbohidrat pada buah apel sebesar 14,9 g/100g (untung, 1994). Sehingga 

diperlukan bahan subtitusi yang dapat memenuhi karakterisitik fisik dari bubur 

instan apel. Tepung labu kuning dan tepung ubi ungu dapat dijadikan bahan 

subtitusi pada pembuatan bubur instan apel. Menurut Usmiati (2004) karbohidrat 

pada tepung labu kuning sebesar 70,55% dan menurut Djani (2007) karbohidrat 

pada tepung ubi ungu sebesar 71,30%. Kandungan karbohidrat yang tinggi pada 

kedua bahan jenis subtitusi ini dapat memperbaiki karakteristik fisik bubur instan. 

Selain kandungan karbohidrat aktivitas antioksidan pada tepung labu kuning dan 

ubi ungu cukup tinggi. Pada penelitian Dhiyas dan Rustanti (2016) aktivitas 

antioksidan pada tepung labu kuning sebesar 66,73% dan penelitian Djani (2007) 

aktivitas antioksidan pada tepung ubi ungu sebesar 70,64%.  

Berdasarkan pengetahuan peneliti, penelitian mengenai tepung labu kuning 

dan tepung ubi jalar sebagai bahan subtitusi pembuatan bubur instan apel belum 

pernah dilakukan. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengkaji pengaruh varietas, jenis subtitusi dan rasio bahan terhadap sifat 

fisikokimia dari produk bubur instan apel yang dihasilkan. 
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1.2 Tujuan 

1. Mengetahui ada tidaknya interaksi antara varietas apel, jenis subtitusi, dan 

rasio bahan terhadap karakteristik kimia, fisik dan organoleptik bubur instan 

fungsional apel. 

2. Mengetahui pengaruh varietas, jenis subtitusi dan perlakuan perbedaan rasio 

bahan terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik bubur instant. 

1.3 Hipotesa 

Hipotesis dari penelitian yang dilakukan adalah :  

1. Terdapat interaksi antara antara varietas apel, jenis subtitusi, dan rasio 

bahan terhadap karakteristik kimia, fisik dan organoleptik bubur instan 

fungsional apel. 

2. Terdapat pengaruh varietas, jenis subtitusi dan perlakuan perbedaan rasio 

bahan terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik bubur instant. 

 

 

 


