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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk 

Indonesia adalah peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan tidak 

seimbang dengan penyediaan pangan dari hasil pertanian. Ada beberapa 

upaya untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya dengan meningkatkan 

budidaya dan pemanfaatan berbagai hasil pertanian seoptimal mungkin, 

terutama sumber bahan pangan nabati. Dengan demikian, masyarakat tetap 

dapat mengkonsumsi berbagai jenis pangan sehingga keanekaragaman pola 

pangan dapat meningkat dan ketersediaan pangan lebih dapat terjamin.  

Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda, salah 

satunya adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber tenaga yang kita 

dapatkan sehari-hari. Karbohidrat menyediakan kebutuhan dasar yang 

diperlukan tubuh makhluk hidup. Monosakarida, khususnya glukosa, 

merupakan nutrien utama sel. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga 

berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, berperan 

penting dalam proses metabolisme dalam tubuh, dan pembentuk struktur sel 

dengan mengikat protein dan lemak.  

Karbohidrat mempunyai peranan penting dalam menentukan 

karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. 

Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya 
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ketosis, pemecahan protein tubuh yang berlebihan, kehilangan mineral, dan 

berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein (Winarno, 2002). 

Sumber karbohidrat yang dijadikan makanan pokok terutama di 

Indonesia adalah beras. Beras merupakan makanan pokok yang mengandung 

kadar karbohidrat yang tinggi, namun karena naiknya harga komoditas 

pangan dunia, yang mencerminkan adanya krisis pangan dunia, menyebabkan 

ratusan juta penduduk dunia khususnya warga Indonesia mengalami kesulitan 

untuk memperoleh pangan terutama naiknya harga beras yang kian 

melambung tinggi. 

Diversifikasi pangan dan ketahanan pangan, merupakan salah satu cara 

untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Ketahanan pangan 

diartikan sebagai kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu memiliki 

akses, baik secara fisik maupun ekonomis, terhadap pangan yang cukup, 

aman dan bergizi, untuk memenuhi kebutuhan gizi harian yang diperlukan 

agar dapat hidup dengan aktif dan sehat. 

Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya hayati umbi-umbian 

lokal yang kandungan karbohidratnya tidak kalah dengan beras, misalnya ubi, 

sagu dan singkong. Umbi-umbian tersebut bisa dibuat berbagai produk olahan 

makanan, tidak hanya direbus saja ataupun digoreng tapi juga bisa digunakan 

sebagai bahan olahan makanan yang lain. Dengan begitu, ketahanan pangan 

dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan.  

Kentang (Solanum tuberosum) merupakan lima kelompok besar 

makanan pokok dunia selain gandum, jagung, beras, dan terigu. Bagian utama 
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kentang yang menjadi bahan makanan adalah umbi, yang merupakan sumber 

karbohidrat, mengandung vitamin dan mineral cukup tinggi. Sehingga produk 

ini mempunyai peluang besar untuk dikembangkan sebagai bahan pangan 

sumber karbohidrat yang bermanfaat bagi kesehatan. Sebagai salah satu 

sumber utama karbohidrat, kentang dapat diolah dengan berbagai cara, 

digoreng, direbus, dipanggang, disajikan bersama daging dan sayuran, atau 

sebagai campuran kue. 

Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan umbi yang cukup populer di 

tengah masyarakat kita. Kebanyakan konsumsi ubi jalar dalam bentuk ubi 

rebus, ubi goreng dan beberapa makanan yang terbuat dari ubi jalar. Ubi jalar 

merupakan sumber karbohidrat yang dapat dipanen pada umur 3 – 8 bulan. 

Selain karbohidrat, ubi jalar juga mengandung vitamin A, C dan mineral serta 

antosianin yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan karbohidrat 

dalam ubi jalar termasuk dalam indeks glikemik 45 dan tergolong rendah, 

artinya karbohidrat dalam ubi jalar tidak mudah dirubah menjadi gula. Aman 

bagi penderita diabetes.  

Seperti diketahui gula umumnya dilarang dikonsumsi oleh pasien 

diabetes. Larangan ini dibuat dengan alasan bahwa gula cepat diabsorbsi oleh 

saluran pencernaan dan langsung masuk kedalam aliran darah sehingga kadar 

glukosa darah meningkat dengan cepat. Oleh karena itu dikhawatirkan akan 

memperburuk pengendalian glukosa darah. Maka dari itu perlu adanya 

anjuran perencanaan makan untuk mengendalikan diabetesnya. Makan teratur 

akan mengakibatkan glukosa darah turun sebelum makan berikutnya. Dengan 
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demikian perlu diperhatikan pasien diabetes adalah makan sesuai kebutuhan 

kalorinya dan makan teratur dalam hal jumlah, jenis, dan waktu, serta daftar 

bahan makanan penukar (Sari, 2010). 

Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti mencoba memanfaatkan 

kentang dan ubi jalar sebagai bahan dasar pembuatan produk olahan makanan 

untuk mengetahui perbandingan terhadap kadar glukosa dan organoleptik 

dengan penelitian yang berjudul “Perbandingan kadar glukosa dan uji 

organoleptik produk olahan makanan dengan bahan dasar kentang dan ubi 

jalar”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari perkembangan permasalahan yang luas, maka 

perlu adanya pembatasan permasalahan yang meliputi : 

1. Subjek penelitian : kentang dan ubi jalar 

2. Objek penelitian : produk olahan makanan (cake) dengan bahan dasar 

kentang dan ubi jalar 

3. Parameter penelitian : kadar glukosa dan organoleptik yang meliputi 

tekstur, warna, bau dan rasa pada produk olahan makanan dengan 

bahan dasar kentang dan ubi jalar. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah perbandingan kadar glukosa cake dari kentang dan 

cake dari ubi jalar? 

2. Bagaimanakah perbandingan organoleptik (tekstur, warna, bau dan 

rasa) cake dari kentang dan cake dari ubi jalar? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui perbandingan kadar glukosa cake dari kentang dan 

cake dari ubi jalar.  

2. Untuk mengetahui perbandingan organoleptik (tekstur, warna, bau dan 

rasa) cake dari kentang dan cake dari ubi jalar. 

 

E. Manfaat penelitian 

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberikan manfaat bagi 

sebagian pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti, dapat mengetahui perbandingan kadar glukosa dan 

organoleptik cake dari kentang dan cake dari ubi jalar. 

2. Bagi masyarakat, dapat menambah sumbangan pengetahuan bahwa 

kentang dan ubi jalar dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti 

makanan pokok yaitu sebagai bahan dasar untuk membuat produk 

olahan makanan. 

 

 




