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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Ubi Jalar (Ipomoea. batatas. L. ) merupakan komoditi pangan di Indonesia yang dapat diolah 

menjadi aneka makanan. Ubi jalar memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan 

karbohidrat karena jumlah kalori yang efisien. Beberapa vitamin yang terkandung dalam ubi 

jalar, yaitu vitamin A (β-karoten), vitamin C, thiamin (vitamin B1) dan riboflavin (vitamin B2). 

Untuk kandungan mineral dalam ubi jalar adalah zat besi (Fe), fosfor (P), kalsium (Ca) dan 

Natrium (Na). Kandungan gizi lainnya yang terdapat pada ubi jalar adalah protein, lemak, serat 

kasar, kalori dan abu. Pada kulit ubi dan dagingnya terdapat pigmen karotenoid dan antosianin 

yang akan berpengaruh pada warna daging ubi. Sekitar 78,8% Ubi Jalar di Indonesia digunakan 

sebagai bahan pangan dengan tingkat konsumsi 6,8 kg/ kapita / tahun (Ginting dkk, 2014).  

 

Beberapa hal yang menimbulkan kerusakan pada ubi jalar yaitu adanya reaksi pencoklatan. 

Reaksi pencoklatan disebabkan dari getah yang terdapat pada kulit ubi yang berperan sebagai 

sumber enzim phenolase bila terjadi luka (Walter & Schadel, 1982). Salah satu upaya untuk 

meningkatkan nilai jual ubi jalar yaitu mengolah ubi jalar menjadi makanan ringan seperti 

keripik ubi. Proses pengolahan ubi jalar menjadi keripik membutuhkan penanganan yang baik 

untuk mempertahankan nilai gizi ubi jalar. Teknik pengeringan dalam penelitian ini yaitu metode 

pengeringan beku (freeze drying). Suhu yang digunakan dalam pengeringan beku sebesar -40°C. 

Metode pengeringan beku belum banyak digunakan karena biaya yang dibutuhkan untuk 

pengeringan beku relatif mahal. Selain itu, metode ini tidak menggunakan suhu tinggi ,sehingga 

diharapkan dapat mempertahankan kualitas produk akhir yang meliputi warna, tekstur 

(kekerasan), kadar beta karoten, kadar air dan kadar gula.  

 

Sebelum proses pengeringan beku, proses pre-treatment berfungsi untuk meminimalisir 

kerusakan produk. Pre-treatment dilakukan dengan perendaman dalam larutan natrium 

metabisulfit (Na2S2O5), kalsium klorida (CaCl2), dan kapur sirih Ca(OH)2. Perendaman dalam 

larutan natrium metabisulfit berfungsi untuk mempertahankan kecerahan warna dari produk 

pangan yang dihasilkan (Prabasini dkk, 2013). Perendaman dalam larutan garam kalsium dalam 
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bahan pangan untuk memperkuat jaringan pada buah dan sayuran. Kapur sirih berfungsi untuk 

memperbaiki tekstur produk olahan menjadi lebih keras (Hasnelly dkk, 2014) 

 

1.1. Tinjauan Pustaka  

1.1.1. Karakteristik Ubi jalar 

Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) atau dikenal dengan istilah ketela rambat dapat berfungsi sebagai 

pengganti bahan makanan pokok (beras) karena merupakan sumber karbohidrat. Ubi jalar dapat 

tumbuh pada dataran rendah (<500m dpl) dan dataran tinggi (> 900m dpl). Pada tumbuhan ubi 

jalar, daun berbentuk bulat hingga lonjong dan bagian ujung daun berbentuk runcing. Helaian 

daun berukuran lebar, menyatu mirip bentuk jantung, tetapi ada yang bersifat menjari. Daun 

berwarna hijau tua atau hijau kekuning-kuningan. Ubi jalar kuning dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Ubi jalar kuning 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

1.1.2. Klasifikasi Ubi Jalar 

Ubi jalar (Ipomea batatas L.) termasuk dalam famili Concolvulaceae dengan genus Ipomea. 

Berikut klasifikasi ilmiah dari tanaman ubi jalar (Sri, 2009) 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Concolvulales 
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Famili : Concolvulaceae 

Genus : Ipomea 

Species : Ipomoea Batatas L Sin 

 

1.1.3. Kandungan Gizi Ubi Jalar 

Selain mengandung karbohidrat yang tinggi, ubi jalar juga mengandung berbagai vitamin dan 

antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Berikut tabel kandungan gizi ubi jalar pada setiap 

100gram. 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi Dalam 100 Gram Ubi Jalar Kuning (Ginting dkk, 2014) 

No Kandungan Gizi Hasil 

1 Pati (%) 24,47 

2 Protein (%) 0,49 

3 Air (%) 68,78 

5 Serat (%) 2,79 

6 Vitamin A (SI) 9000,00 

 

Kandungan air pada ubi jalar cukup tinggi sehingga bahan kering yang terkandung relatif rendah. 

Sebagai tanaman pangan, preferensi terhadap Ipomea batatas. L beragam berdasarkan warna 

kulit, warna daging dan tingkat kemanisan. Ipomea batatas. L yang banyak dipilih konsumen 

dan petani adalah ubi yang bertekstur kering dengan warna daging kekuningan atau yang 

mengandung warna ungu. Salah satu keunggulan dari ubi jalar kuning yaitu kandungan 

betakaroten yang tinggi (Hardiyanti, 2018). 

 

1.1.4. Keripik Ubi 

Pengolahan ubi jalar kuning menjadi keripik merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

meningkatkan nilai jual ubi jalar. Keripik ubi jalar kuning merupakan hasil pengolahan ubi jalar 

kuning melalui proses pengeringan. Salah satu proses pengeringan yang dilakukan yaitu 

pengeringan beku (freeze drying). Proses pengeringan beku dapat meminimalisir hilangnya 

kandungan gizi pada ubi jalar kuning karena tanpa melalui perlakuan panas serta dapat 

mempertahankan warna pada keripik ubi jalar kuning. Selain meningkatkan nilai jual, 

pengolahan menjadi keripik ubi jalar akan memperpanjang umur simpan. 
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Gambar 2. Keripik Ubi Jalar Kuning 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

1.1.5. Freeze drying 

Pengeringan beku (freeze drying) merupakan salah satu teknik pengeringan bahan pangan. 

Produk pangan pertama yang diproses menggunakan teknologi pengeringan beku adalah kopi. 

Saat ini, berbagai jenis produk olahan seperti, buah, sayuran, daging, telur banyak dihasilkan dari 

proses pengeringan beku. Pengeringan beku merupakan proses sublimasi es dalam bahan ke fase 

uap (Liu et al., 2008 dalam Agnieszka 2011). Menurut Tarafdar et al (2017), pengeringan beku 

merupakan salah satu metode yang efektif untuk pengeringan bahan pangan dengan 

meminimalisir kerusakan terhadap nutrisi makanan yang terkandung dibandingkan dengan 

metode yang melibatkan perlakuan panas.  

 

Tahap awal proses pengeringan beku dimulai dengan proses pembekuan yang kemudian 

dilanjutkan dengan proses pengeringan. Proses pengeringan bertujuan untuk mengeluarkan 

sebagian besar air yang terkandung dalam bahan pangan melalui mekanisme sublimasi dimana 

air bebas yang ada dalam bahan langsung diubah menjadi uap tanpa memasuki fase cair. Hal ini 

membantu mencegah reaksi pencoklatan (browning) dalam makanan produk. Perlakuan tekanan 

vakum yang tinggi yang dikombinasikan dengan suhu beku akan menghasilkan tekstur, warna, 

rehidrasi dan parameter lainnya yang lebih baik (Eshtiaghi et al., 1994). 

 

Faktor utama proses pembekuan yang akan mempengaruhi mutu produk kering-beku adalah 

kecepatan pembekuan. Proses pembekuan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 

pembekuan cepat (quick freezing) dan pembekuan lambat (slow freezing). Suhu yang digunakan 

pada proses pembekuan cepat biasanya mencapai -40˚C sehingga waktu pembekuan terjadi 
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dengan cepat. Sedangkan, pada pembekuan lambat digunakan suhu di atas -24˚C, sehingga 

dibutuhkan waktu pembekuan lebih lama.  

 

1.1.6. Blanching 

Proses blanching dapat mencegah terjadinya perubahan warna dan off-flavor selama 

penyimpanan. Proses pemanasan yang cepat bertujuan untuk meminimalkan kerusakan jaringan 

karena adanya panas. Proses blanching juga bertujuan untuk mengurangi kontaminasi 

mikroorganisme. Terdapat dua jenis blanching, yaitu steam blanching dan hot water blanching. 

Pada penelitian kali ini, proses blanching yang digunakan adalah steam blanching. Penggunaan 

steam blanching dilakukan dengan memasukkan uap. Metode steam blanching biasanya 

digunakan untuk bahan yang berukuran kecil berupa irisan atau potongan untuk mengantisipasi 

adanya perbedaan suhu yang tinggi. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan metode 

steam blanching dapat meminimalkan kehilangan nutrisi yang terkandung dalam bahan (De 

Corcuera et al., 2004) 

 

1.1.7. Larutan perendam 

Pada penelitian ini, dilakukan perendaman menggunakan larutan sebelum proses pengeringan 

beku. Larutan ini antara lain, natrium metabisulfit (Na2S2O5), kalsium klorida (CaCl2), serta 

kapur sirih (Ca(OH)2).         

 

Natrium metabisulfit merupakan serbuk berwarna putih yang dapat larut dalam air. Natrium 

metabisulfit banyak digunakan sebagai pengawet yang berfungsi untuk mencegah reaksi 

pencoklatan (browning), sebagai antioksidan serta antimikroba (Hildayati, 2005). Natrium 

metabisulfit berfungsi untuk mempercepat proses pengeringan dengan cara larutan ini membuat 

sel-sel pada bahan menjadi berlubang sehingga air yang terkandung dalam bahan akan mudah 

untuk menguap (Prabasini dkk, 2013). Menurut Nur (2009), semakin tinggi konsentrasi natrium 

metabisulfit maka akan semakin rendah kadar air pada bahan pangan. Hal ini terjadi karena 

natrium metabisulfit dapat menyerap air. 

Adanya garam kalsium dalam bahan pangan dapat menghambat proses hidrolisis pati sehingga 

dapat memperpanjang umur simpan buah dan sayuran. Kalsium klorida merupakan bahan 

tambahan pangan (BTP) yang memiliki tingkt toksisitas rendah. Garam kalsium banyak 
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digunakan untuk memperkuat jaringan pada buah atau sayuran. Kalsium klorida merupakan 

elektrolit kuat sehingga bersifat mudah larut dalam air, dan ion Ca
2+ 

akan memperkuat dinding 

sel serta meningkatkan tekstur produk. Selain untuk meningkatkan tekstur produk, kalsium 

klorida dapat mencegah reaksi pencoklatan non enzimatis yang disebabkan oleh efek khelasi ion 

Ca terhadap asam-asam amino (Faiqoh, 2014).  

 

Air kapur merupakan salah satu bahan tambahan yang dapat digunakan sebagai larutan untuk 

merendam bahan makanan untuk diproses lebih lanjut. Larutan kapur bersifat alkalis sehingga 

mampu memperbaiki tekstur bahan makanan menjadi lebih keras sehingga respirasi yang terjadi 

dapat ditekan. Pengaruh konsentrasi air kapur terhadap kadar air disebabkan karena kapur dapat 

mengikat CO2  dan air (higroskopis) sehingga membentuk Ca(OH)2
  

serta dapat mengurangi 

kandungan air yang terdapat dalam bahan pangan (Kartikawati dkk, 2017).  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi larutan 

perendam sebagai perlakuan awal terhadap sifat fisikokimia dari produk keripik ubi jalar kuning.


