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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diversifikasi pangan merupakan program prioritas Kementerian 

Pertanian sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2009 tentang Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 

Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap beras dan terigu harus 

dikurangi secara bertahap dengan meningkatkan konsumsi dan produksi 

bahan pangan lokal, termasuk ubi jalar (Erliana, dkk, 2011). Produksi ubi 

jalar pada tahun 2009 tercatat 1,95 juta ton dari luas panen 181.183 ha 

(BPS 2009).  

Ubi jalar merupakan tanaman yang sangat familiar untuk orang 

Indonesia, banyak ditemukan di pasar dengan harga relatif murah. Ada 

beberapa  jenis ubi jalar, jenis yang paling umum adalah ubi jalar putih, 

merah, ungu, kuning atau orange. Zat gizi lain dalam ubi jalar adalah 

energi, vitamin C, vitamin B6 (piridoksin) yang berperan penting dalam 

kekebalan tubuh. Kandungan mineral dalam ubi jalar seperti fosfor, 

kalsium, mangan, zat besi dan serat yang larut untuk menyerap kelebihan 

lemak/kolesterol dalam darah (Reifa, 2005). 

Ubi jalar ungu memiliki kelebihan yaitu kandungan antosianin 

yang merupakan salah satu senyawa antioksidan selain betakaroten. 

Antosianin termasuk dalam kelompok flavonoid yang penyebarannya luas 

diantara spesies tanaman, merupakan pigmen berwarna yang umumnya 
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terdapat di bunga berwarna merah, ungu dan biru (Yuwono, dkk, 2010). 

Ubi jalar ungu mengandung antosianin berkisar ± 519 mg/100 g berat 

basah. Antosianin ubi jalar ungu juga memiliki fungsi fisiologis misal 

antioksidan, antikanker, antibakteri, perlindungan terhadap kerusakan hati, 

penyakit jantung dan stroke (Ferlina, 2010). 

Senyawa fenol pada ubi jalar juga berfungsi sebagai antioksidan, 

kandungan serat pangan dan nilai glikemik indeks (GI) ubi jalar yang 

relatif rendah memberi nilai tambah bagi komoditas ini sebagai pangan 

fungsional (Erliana dkk, 2011). Melihat potensi kandungan gizi dan 

antosianin di atas, maka peluang untuk memperluas pemanfaatannya 

menjadi beragam produk pangan yang citra dan citarasanya baik cukup 

terbuka, misalnya dibuat selai ubi jalar ungu. 

Ubi jalar ungu juga mengandung nutrisi lain yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan ubi jalar jenis lain, terutama kandungan lisin, Cu, 

Mg, K, Zn yang rata – rata 20 kali lebih tinggi, substansi anti kanker yaitu 

selenium dan iodin dua puluh kali lebih tinggi dari jenis lainnya. Ubi jalar 

ungu juga mengandung pektin 0,005% yang merupakan salah satu bahan 

penting dalam pembuatan selai. Menurut Deman dan Gupta (1989), 

pembentukan gel terbaik pada pembuatan selai dapat dicapai jika 

kandungan pektin yang digunakan 0,2 – 1,5%. Dengan keunggulan yang 

dimiliki ubi jalar ungu, ubi jalar ungu dapat berpotensi untuk pembuatan 

selai (Yashimoto, dkk, 1999). Pada ubi jalar ungu kurang mengandung 

pektin sehingga perlu ditambahkan pektin jika dibuat selai. Pektin 



3 

 

diperlukan untuk pembentukan gel pada produk selai. Selain pektin yang 

berpengaruh dalam pembentukan gel pada produk selai adalah gula. Gula 

ditambahkan untuk pembentukan gel, memberikan rasa manis dan 

pengawet. Mekanisme pembentukan gel dalam pembuatan selai 

merupakan campuran dari pektin, gula, asam, dan air (Desrosier 1988). 

Selai dan roti dapat digunakan sebagai pengganti nasi pada pagi, 

siang atau malam hari. Bahan dasar selai umumnya terbuat dari buah-

buahan dan kacang. Selai adalah sebuah produk makanan semi basah yang 

dapat dioleskan yang terbuat dari pengolahan buah-buahan, dengan atau 

tanpa gula, dan penambahan bahan pangan yang dijinkan (BSN, 

2008).Menurut Anonim (2004) mendefinisikan selai sebagai produk 

olahan buah-buahan, baik berupa buah segar, buah beku, buah kaleng, 

maupun campuran ketiganya dalam proporsi tertentu terhadap gula 

(sukrosa) dengan atau tanpa tambahan air.  

Gula adalah suatu istilah umum yang sering diartikan bagi setiap 

karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis. Gula terlibat dalam 

pengawetan dan pembuatan aneka ragam produk-produk makanan. 

Beberapa diantaranya yang bisa dijumpai termasuk selai, jeli, marmalade, 

sari buah pekat, sirup buah-buahan, buah-buahan bergula, umbi dan kulit, 

buah-buahan beku dalam sirup, acar manis chutney, susu kental manis dan 

madu (Buckle 1987:169&355).  

Penambahan madu dimaksudkan untuk menambah kandungan gizi 

pada selai ubi jalar ungu. Kandungan asam amino, karbohidrat, protein, 
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beberapa jenis vitamin serta mineral adalah zat gizi dalam madu yang 

mudah diserap oleh sel-sel tubuh. Selain itu madu juga mengandung zat 

antibiotik yang berguna untuk melawan bakteri patogen penyebab 

penyakit infeksi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan beberapa 

mikroorganisme yang berhubungan dengan penyakit atau infeksi dapat 

dihambat oleh madu (Ratnayani dkk, 2008).  

Mundo et al. (2004) menyatakan bahwa  madu dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri pembusuk seperti Alcaligenes faecalis, Pseudomonas 

fluorescens, Aspergillus niger dan Bacillus stearothermophilus. Hal ini 

terlihat dari zona penghambatan yang dihasilkan oleh madu  yang 

diberikan pada media yang telah ditanam bakteri-bakteri tersebut. Karena 

madu mengandung gula dimana gula dengan konsentrasi 40% maka dapat 

menurunkan mikroorganisme sedangkan pada konsentrasi 70% maka 

dapat mencegah kerusakan makanan. Penelitian Antony et al. (2006) 

menyatakan bahwa dengan menambahkan madu dalam konsentrasi 

tertentu, potongan daging kalkun kemas memiliki umur simpan yang lebih 

lama daripada potongan daging kalkun kemas tanpa penambahan madu. 

Dari kedua hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa madu dapat dijadikan 

sebagai alternatif bahan pengawet yang berfungsi sebagai antimikroba dan 

pencegah oksidasi lemak. 

Dari hasil pra penelitian yang telah saya lakukan bahwa ubi jalar 

ungu dapat dijadikan sebagai bahan pembuat selai. Sehingga saya dapat 
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melakukan penelitian pembuatan selai dari ubi jalar ungu sebagai bahan 

alternatif selain buah-buahan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian 

tentang ”UJI DAYA SIMPAN DAN ORGANOLEPTIK SELAI UBI 

JALAR UNGU (Ipomoea batatas L. Pair) DENGAN PENAMBAHAN 

GULA PASIR DAN MADU.” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari adanya perluasan masalah, mempermudah 

pelaksanaan penelitian, permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian : ubi jalar ungu dan penambahan (gula pasir 

dan madu). 

2. Obyek penelitian : daya simpan dan organoleptik selai ubi   

jalar ungu. 

3. Parameter penelitian  : daya simpan selai meliputi (munculnya 

jamur) dan organoleptik selai meliputi 

(warna, aroma, tekstur, rasa, dan daya 

terima). 

 



6 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan 

adalah:  

1. Bagaimana daya simpan selai ubi jalar ungu dengan penambahan gula 

pasir dan madu? 

2. Bagaimana organoleptik selai ubi jalar ungu dengan penambahan gula 

pasir dan madu? 

3. Bagaimana daya terima selai ubi jalar ungu dengan penambahan gula 

pasir dan madu? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui daya simpan selai ubi jalar ungu dengan 

penambahan gula pasir dan madu. 

2. Untuk mengetahui organoleptik selai ubi jalar ungu dengan 

penambahan gula pasir dan madu. 

3. Untuk mengetahui daya terima selai ubi jalar ungu dengan 

penambahan gula pasir dan madu. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi tentang pengawetan selai ubi jalar ungu 

dengan penambahan gula pasir dan madu. 

2. Nilai guna dan nilai ekonomis ubi  jalar ungu dapat ditingkatkan. 

3. Dapat menjadi acuan penelitian lebih lanjut yang mempunyai arah 

sama dan sebagai sarana untuk berpikir ilmiah. 

 

 


