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1.1 Latar Belakang

Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan komoditas tanaman pangan

yang dapat tumbuh dan berkembang di seluruh kota di Indonesia. Menurut BPS

(2012), luas area perkebunan ubi jalar di Indonesia pada tahun 2011 adalah

sebesar 177,854 Ha dengan produksi sebesar 2,192,242 ton dan rata-rata hasil

sebesar 12,326 ton/Ha. Produksi ubi jalar di Indonesia cukup tinggi namun

pemanfaatannya masih sangat terbatas.

Ubi jalar ungu merupakan salah satu jenis ketela yang mengandung nutrisi

yang tinggi yaitu karbohidrat, vitamin (B1, B2, A, dan E), mineral (Ca, Mg, K, dan

Zn), antioksidan dan serat pangan. Kandungan karbohidrat yang tinggi pada ubi

jalar ungu menjadikan ubi jalar ungu sebagai salah satu sumber bahan pangan

berenergi tinggi. Menurut Kotecha dan Kadam (1998), kandungan energi dari ubi

jalar ungu per-100 g bahan adalah sebesar 441 kJ. Penggunaan ubi jalar ungu

untuk mengantikan penggunaan beras sebagai sumber karbohidrat bertujuan untuk

diversifikasi pangan (Ambarsari, 2009).

Warna daging ubi yang berwarna ungu menandakan bahwa ubi jalar ungu

banyak mengandung pigmen antosianin. Antosianin memiliki aktivitas

antioksidan yang dapat menghambat reaksi oksidasi serta menangkal radikal

bebas dalam tubuh manusia (Sikorski, 2007). Antioksidan berperan untuk

mencegah penyakit degenerative seperti kanker, penyakit jantung, dan proses

penuaan yang terjadi akibat terbentuknya radikal bebas dari proses oksidasi.

 



Antioksidan yang terkandung dalam ubi jalar ungu berpotensi untuk dijadikan

sebagai pangan fungsional (Galvano, 2005).

Serat merupakan kelompok karbohidrat kompleks yang merupakan bagian

dari tanaman yang dapat dimakan tetapi tidak dapat dicerna oleh enzim dalam

tubuh manusia dan tidak dapat diabsorpsi dalam usus halus manusia.

Menurut USDA, setiap harinya manusia harus mengkonsumsi paling sedikit 25

gram serat yang didapat dari asupan makanannnya. Fungsi serat pangan dalam

tubuh manusia adalah untuk mencegah gangguan pencernaan dan menghambat

penyerapan kolestrol dan lemak dalam tubuh (Winarno, 2004). Ubi jalar ungu

berpotensi untuk dijadikan sebagai pangan fungsional karena mengandung serat

pangan. Permintaan masyarakat di masa sekarang akan serat sangatlah tinggi

mengingat tingginya kesadaran akan pentingnya makanan sehat (Yoshimoto et al.,

2005).

Kwetiau merupakan produk yang termasuk ke dalam asian noodle yang

terbuat dari bahan dasar tepung beras. Kwetiau tidak memerlukan gluten untuk

pembentukannya melainkan memerlukan kandungan pati untuk membentuk gel.

Kandungan karbohidrat yang tinggi pada tepung beras menjadikan kwetiau

sebagai sumber energi yang baik. Varietas beras yang cocok digunakan untuk

pembuatan tepung beras adalah beras yang memiliki kandungan amilosa yang

tinggi, suhu gelatinisasi yang cenderung rendah, dan konsistensi gel yang tinggi

(Cham dan Suwannaporn, 2010). Substitusi tepung beras dengan menggunakan

ubi jalar ungu dalam pembuatan kwetiau diharapkan dapat meningkatkan

pemanfaatan ubi jalar ungu yaitu sebagai salah satu bentuk diversifikasi pangan

sumber karbohidrat, memberikan tambahan berupa kandungan antioksidan, dan

 



meningkatkan kandungan serat. Kwetiau merupakan produk pangan yang rentan

terhadap kerusakan karena kandungan air yang tinggi. Metode penyimpanan yang

baik diharapkan dapat memperpanjang umur simpan kwetiau.

1.2 Perumusan Masalah

Ubi jalar ungu merupakan salah satu bahan pangan yang berpotensi untuk

dijadikan sebagai sumber karbohidrat namun penggunaannya masih sangat jarang

dan belum berkembang. Sebagai salah satu bentuk diversifikasi pangan, ubi jalar

ungu dapat diaplikasikan ke dalam produk pangan yang berbasis karbohidrat.

Kwetiau merupakan produk pangan yang dibuat dengan menggunakan tepung

beras yaitu berbasis karbohidrat. Ubi jalar ungu mempunyai kandungan

antioksidan dan serat pangan (dietary fiber). Melalui substitusi ubi jalar ungu

pada produk kwetiau diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan ubi jalar ungu

serta meningkatkan kelebihan produk kwetiau yaitu sebagai pangan fungsional

dengan adanya aktivitas antioksidan dan dietary fiber. Selain itu, proses

penyimpanan dapat mempengaruhi kualitas dari produk. Metode penyimpanan

yang tepat diharapkan dapat memperpanjang umur simpan dari kwetiau.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

substitusi ubi jalar ungu (Ipomoea batatas (L.) Lam) dalam pembuatan kwetiau

yang mengandung antioksidan dan serat.

 



1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi:

1. Menentukan metode terbaik dalam pembuatan kwetiau,

2. Menentukan bentuk olahan terbaik dari ubi jalar ungu dalam pembuatan

kwetiau,

3. Menentukan konsentrasi substitusi paling optimum dari ubi jalar ungu

untuk menghasilkan kwetiau dengan karakteristik paling baik,

4. Menentukan metode dan lama penyimpanan yang paling baik untuk

menghasilkan kwetiau dengan karakteristik paling baik.

 


