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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bolu merupakan salah satu makanan tradisional yang sangat diminati 

oleh masyarakat. Di Indonesia, pengolahan bolu ada beberapa macam seperti 

bolu yang dioven dan bolu yang dikukus yang biasa disebut dengan bolu kukus. 

Bolu yang dikukus memiliki sifat yang lebih basah dan tekstur yang lebih lembut 

jika dibandingkan dengan bolu yang dioven. 

Menurut Veranita (2012), pada umumnya bolu merupakan produk olahan 

pangan yang berbahan dasar tepung terigu. Penggunaan tepung terigu di 

Indonesia sebagai bahan baku industri pangan maupun industri lain cenderung 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Konsumsi tepung terigu di Indonesia 

pada tahun 2011 mencapai 4,7 juta ton dan meningkat pada tahun 2012 

mencapai 5,1 juta ton dan terus mengalami peningkatan hingga 5,35 juta ton 

pada tahun 2013 (Aptindo, 2014). Hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan 

terhadap konsumsi tepung terigu.  

Upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi tepung 

terigu pada pengolahan produk pangan adalah memanfaatkan bahan pangan 

lokal. Menurut Husain (2004), bahan pangan lokal merupakan bahan pangan 

yang dihasilkan atau diproduksi di wilayah setempat atau di daerah tertentu yang 

bertujuan untuk kepentingan ekonomi atau untuk dikonsumsi. Salah satu bahan 

pangan lokal yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan adalah ubi ungu.  

Ubi ungu merupakan sumber pangan yang memiliki kandungan 

karbohidrat yang tinggi namun memiliki nilai indeks glikemik yang rendah yaitu 54 
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(Ratnayati, dkk, 2011). Oleh karena itu, ubi ungu sangat cocok dikonsumsi bagi 

penderita diabetes (Murtiningsih dan Suyanti, 2011). Dibandingkan ubi lainnya, 

ubi ungu memiliki kelebihan yaitu memiliki warna ungu yang menarik, 

mengandung senyawa antioksidan yang tinggi, dan kandungan serat yang tinggi.  

Kandungan zat gizi ubi ungu meliputi pati (22,64 %), gula reduksi (0,30 

%), lemak (0,94 %), protein (0,77 %), air (70,46 %), abu (0,84 %), serat (3,00 %), 

vitamin C (21,43mg/100 g), antosianin (110,51 mg/100 g) (Suprapta, 2003). 

Kandungan pati yang terdapat pada ubi ungu 30-40% amilosa dan 60-70% 

amilopektin. Selain itu, juga memiliki kadar serat yang tinggi yaitu 4,27%/100 mg, 

betakaroten 1,028 mg, dan vitamin E (Nisviati, 2006). Ubi ungu memiliki kadar 

protein dan kadar lemak yang masih rendah, sehingga dibutuhkan bahan 

tambahan lain yang dapat melengkapi nilai zat gizi dari ubi ungu. 

Pemanfaatan ubi ungu masih sangat terbatas. Berdasarkan data statistik, 

tingkat produktivitas ubi jalar di Indonesia mencapai 1,95 juta dengan area panen 

183,186 ribu ha (BPS, 2009). Selama ini, pemanfaatan ubi ungu hanya sebatas 

direbus, digoreng, dan dikripik. Oleh karena itu, perlu diadakannya teknik 

pengolahan yang menarik sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan nilai 

zat gizinya. Produk olahan ubi ungu maupun produk antara (tepung) berpeluang 

dapat mensubstitusi penggunaan tepung terigu. 

Pada umumnya ketersediaan ubi ungu bersifat musiman, mudah rusak, 

berjamur dan busuk. Hal ini dapat disebabkan karena adanya aktivitas 

mikroorganisme yang dapat menurunkan kualitas dari ubi ungu. Aktivitas 

mikroorganisme salah satunya dapat dipengaruhi oleh kadar air yang terkandung 

dalam bahan pangan. Ubi ungu merupakan salah satu bahan pangan yang 

mengandung kadar air yang tinggi, tetapi ubi ungu yang sudah diolah menjadi 
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tepung memiliki kadar air yang cukup rendah yaitu 10,92 % (Nindyarani, dkk, 

2011). Ubi ungu yang diolah menjadi tepung memiliki keuntungan antara lain 

dapat meningkatkan daya simpan, bersifat luwes dalam pembuatan berbagai 

produk olahan pangan dan mempermudah proses distribusi. 

Tepung ubi ungu memiliki sifat higroskopis yang dapat mempengaruhi 

tingkat penyerapan dan kelarutan air. Tepung ubi ungu jika dibandingkan dengan 

tepung terigu memiliki tingkat penyerapan dan kelarutan air yang lebih tinggi 

(Utomo dan Antarlina, 2002). Bolu kukus yang disubstitusi tepung ubi ungu 

memiliki penyerapan yang berbeda dengan bolu kukus berbahan dasar tepung 

terigu. Hal ini dapat mempengaruhi masa simpan pada bolu kukus dan 

mempengaruhi nilai TPC bolu kukus. Menurut Standar SNI 3141.1:2011 ambang 

batas nilai TPC adalah 1 x 106 cfu/ml. Penurunan mutu pangan akibat aktivitas 

mikroorganisme ditandai dengan nilai TPC yang melebihi batas kisaran normal.  

Selama ini penelitian tentang bolu kukus yang disubstitusi tepung ubi 

ungu belum membahas tentang jumlah total mikrobia. Berdasarkan hasil 

penelitian sebelumnya, formulasi yang tepat dalam pembuatan bolu adalah 

dengan formulasi substitusi 70% tepung terigu dan 30% tepung ubi ungu 

(Kristiani, 2012). Sedangkan menurut Handayani (2015) menyatakan bahwa 

daya simpan bolu kukus berkisar 2-3 hari dengan kenaikan jumlah bakteri terjadi 

setelah 24 jam dari proses pembuatan pada suhu kamar. 

Produk pangan apabila tetap dikonsumsi dalam keadaan dicemari 

mikroorganisme akan menimbulkan beberapa penyakit. Penyakit yang mungkin 

timbul akibat mengonsumsi pangan yang mutunya tidak baik seperti timbulnya 

diare. Selain pertumbuhan mikrobia, faktor lain yang dapat mempengaruhi 

kesehatan adalah penggunaan tepung terigu yang berkelanjutan. Tepung terigu 
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dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi beberapa konsumen seperti pada 

penderita celiac, diabetes mellitus, autis.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian 

mengenai pengaruh substitusi tepung ubi ungu dan lama penyimpanan terhadap 

kadar air dan nilai jumlah total mikrobia pada bolu kukus. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian 

adalah apakah ada pengaruh substitusi tepung ubi ungu dan lama penyimpanan 

terhadap kadar air dan jumlah total mikrobia pada bolu kukus. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh substitusi tepung ubi ungu dan lama 

penyimpanan terhadap kadar air dan jumlah total mikrobia pada bolu 

kukus. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis pengaruh substitusi tepung ubi ungu terhadap kadar 

air pada bolu kukus. 

b. Menganalisis pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar air 

pada bolu kukus. 

c. Menganalisis pengaruh substitusi tepung ubi ungu dan lama 

penyimpanan terhadap kadar air pada bolu kukus. 

d. Menganalisis pengaruh substitusi tepung ubi ungu terhadap 

jumlah total mikrobia pada bolu kukus. 
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e. Menganalisis pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah total 

mikrobia pada bolu kukus. 

f. Menganalisis pengaruh substitusi tepung ubi ungu dan lama 

penyimpanan terhadap jumlah total mikrobia pada bolu kukus. 

g.  Menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam makanan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi tentang daya 

simpan pada bolu kukus substitusi tepung ubi ungu. 

2. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian 

tentang pengaruh substitusi tepung ubi ungu pada bolu kukus 

terhadap kadar air dan jumlah total mikrobia pada lama penyimpanan 

yang berbeda. 

3. Bagi Penelitian Lanjutan 

Dapat dijadikan acuan bagi penelitian sejenis. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai 

pengaruh substitusi tepung ubi ungu dan lama penyimpanan terhadap kadar air 

dan jumlah total mikrobia pada bolu kukus. 

 


