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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bolu merupakan makanan yang sangat disukai oleh masyarakat 

Indonesia. Bolu umumnya dimasak dengan cara di oven tetapi ada juga 

yang dimasak dengan cara di kukus yang biasa disebut dengan bolu kukus. 

Bolu kukus memiliki kelebihan dibanding dengan jajanan lain, yakni cara 

pengolahan yang cukup mudah, rasanya yang gurih dan legit (Veranita, 

2012). Bahan dasar utama dari bolu pada umumnya adalah tepung terigu. 

Penggunaan tepung terigu di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. 

Penggunaan tepung terigu pada tahun 2011 adalah sebesar 4,7 juta ton dan 

meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar 5,1 juta ton dan pada tahun 

2013 menjadi 5,35 juta ton (Aptindo, 2014). Ketergantungan yang tinggi akan 

tepung terigu membuat Indonesia selalu mendatangkan gandum dari luar 

negeri (Aptindo, 2013). 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan tepung 

terigu adalah dengan cara mengembangkan bahan pangan lokal sehingga 

hal ini juga dapat menekan devisa yang dikeluarkan oleh negara. Bahan 

pangan lokal adalah bahan pangan yang diproduksi pada suatu wilayah 

ataupun suatu daerah tertentu yang digunakan untuk kepentingan ekonomi 

dan atau konsumsi (Husain, 2004). Salah satu bahan pangan lokal yang 

berpotensi untuk dikembangkan adalah ubi ungu. Ubi ungu dapat dijadikan 

sebagai sumber kalori karena kandungan karbohidratnya yang tinggi 

(Murtiningsih dan Suyanti, 2011). Kandungan karbohidrat dari ubi ungu juga 

tergolong Low Glycemix Index (LGI 54) (Ratnayanti, dkk 2011). Ubi ungu 
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juga mengandung zat antosianin yang berperan sebagai antioksidan. 

Senyawa antioksidan ini mampu memperlambat, menunda ataupun 

mencegah proses oksidasi (Pokarny, 2001). 

Ubi ungu memiliki kelebihan yaitu mampu menjadi pensubstitusi 

bagi bahan lain baik dalam bentuk tepung maupun dalam bentuk puree 

(Chayati,2011). Puree ubi ungu adalah ubi ungu yang diolah baik dengan 

cara direbus maupun dikukus kemudian dihaluskan. Kelebihan dari produk 

puree dibanding dengan tepung adalah cara pengolahannya yang mudah 

dan cepat namun disamping itu puree ubi ungu memiliki kelemahan yakni 

kadar airnya yang tinggi. Selain diolah menjadi puree, ubi ungu juga dapat 

diolah menjadi tepung. Dibandingkan dengan puree, tepung ubi ungu 

memiliki beberapa kelebihan yakni masa simpannya yang lebih panjang 

karena kadar air yang berkurang pada proses pengeringan, namun proses 

pembuatan tepung memerlukan waktu yang lama (Astawan, 2003). 

Kandungan air tepung ubi ungu sebanyak 7,28% (Suprapti, 2003) 

dan kandungan ini bisa meningkat karena sifat higroskopis yang dimiliki 

tepung ubi ungu. Tepung ubi ungu memiliki sifat higroskopis yang membuat 

tepung ini memiliki nilai penyerapan air (NPA) dan nilai kelarutan air (NKA) 

yang tinggi dibandingkan dengan tepung terigu, hal ini disebabkan karena  

tepung ubi yang telah melewati proses gelatinisasi serta pengeringan 

kehilangan sifat-sifat asal dari karbohidratnya (Utomo dan Antarlina, 2002). 

Kadar air yang dimiliki ubi ungu yang masih segar sangat tinggi jika 

dibandingkan dengan yang sudah dibuat tepung, menurut Suprapta (2004) 

ubi ungu yang masih segar memiliki kadar air 70,46%. Kadar air yang dimiliki 

ubi ungu segar tersebut akan menurun jika ubi dikukus dan dibuat puree 
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menjadi 73,0%, penurunan kadar air ini disebabkan oleh ikut menguapnya 

sebagian air pada proses pengukusan dan saat proses pendinginan 

(Chayati, 2011) 

Kadar air yang berbeda antara puree ubi dan tepung ubi ini akan 

mempengaruhi aktivitas dari mikroorganisme dan juga lama penyimpanan. 

Produk yang memiliki aktivitas mikroorganisme yang tinggi tidak akan 

memiliki masa simpan yang lama. Masa simpan bolu kukus hanya berkisar 

2-3 hari dan setiap 24 jam mulai dari proses pembuatan akan terjadi 

kenaikan jumlah total mikroorganisme (Handayani, 2015). Selain 

mempengaruhi masa simpan, kadar air juga akan berpengaruh besar pada 

jumlah total mikroorganisme yang ditentukan berdasarkan nilai TPC (Total 

Plate Count). Nilai TPC yang melebihi batas normal merupakan indikator 

yang kurang baik bagi makanan. Nilai ambang batas normal TPC yang 

dipersyaratkan adalah 1 X 106 cfu/ml (SNI 3141.1:2011). 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Kristiani (2012) 

formulasi yang paling tepat pada pembuatan bolu adalah dengan formulasi 

substitusi tepung terigu sebesar 70% dan tepung ubi ungu sebesar 30%, hal 

tersebut dilihat dari segi warna, tekstur, rasa serta bentuk dari bolu. Pada 

penelitian tersebut tidak dilakukan percobaan pada bolu kukus yang 

disubstitusi dengan puree ubi ungu dan juga belum dilakukan pengujian 

terhadap jumlah total mikroorganisme. Berdasarkan latar belakang diatas, 

peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “pengaruh lama 

penyimpanan dan bentuk substitusi ubi ungu terhadap jumlah total 

mikroorganisme pada bolu kukus.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “apakah terdapat pengaruh lama penyimpanan dan 

bentuk substitusi ubi ungu terhadap jumlah total mikroorganisme pada bolu 

kukus?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh lama penyimpanan dan bentuk substitusi ubi ungu 

terhadap jumlah total mikroorganisme pada bolu kukus. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur jumlah total mikroorganisme bolu kukus substitusi tepung 

ubi ungu dengan lama penyimpanan yang berbeda. 

b. Mengukur jumlah total mikroorganisme bolu kukus substitusi puree ubi 

ungu dengan lama penyimpanan yang berbeda. 

c. Menganalisis perbedaan jumlah total mikroorganisme bolu kukus 

dengan bentuk substitusi yang berbeda. 

d. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam makanan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi tentang daya 

simpan bolu kukus substitusi tepung ubi ungu dan bolu kukus substitusi 

puree ubi ungu. 
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2. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian tentang 

pengaruh lama penyimpanan dan bentuk substitusi ubi ungu terhadap 

jumlah total mikroorganisme pada bolu kukus. 

3. Bagi Penelitian Lanjutan 

Dapat dijadikan acuan bagi peneliti tentang penelitian sejenis. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai 

pengaruh lama penyimpanan dan bentuk substitusi ubi ungu terhadap 

jumlah total mikroorganisme pada bolu kukus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


