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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ubi jalar atau ketela rambat atau “sweet potato” diduga berasal dari 

Benua Amerika. Para ahli botani dan pertanian memperkirakan daerah asal 

tanaman ubi jalar adalah Selandia Baru, Polinesia, dan Amerika bagian 

tengah. Nikolai Ivanovich Vavilov, seorang ahli botani Soviet, memastikan 

daerah sentrum primer asal tanaman ubi jalar adalah Amerika Tengah. Ubi 

jalar mulai menyebar ke seluruh dunia, terutama negara-negara beriklim 

tropika pada abad ke-16. Orang-orang Spanyol menyebarkan ubi jalar ke 

kawasan Asia, terutama Filipina, Jepang, dan Indonesia. Pada tahun 1960-an 

penanaman ubi jalar sudah meluas ke seluruh provinsi di Indonesia. Pada 

tahun 1968 Indonesia merupakan negara penghasil ubi jalar nomor empat di 

dunia. Sentra produksi ubi jalar adalah Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Irian Jaya, dan Sumatra Utara ( Fennema, 1997) 

 

Salah satu produk pertanian Indonesia yang potensial untuk dijadikan 

alternatif pengganti terigu ialah ubi jalar. Keberadaan ubi jalar cukup dikenal 

oleh masyarakat Indonesia, bahkan di beberapa daerah seperti Papua, ubi 

jalar dijadikan sebagai makanan pokok. Selain itu, ditinjau dari segi 

potensinya, ubi jalar memiliki prospek yang cukup bagus sebagai komoditas 

pertanian unggulan. Sebagai tanaman palawija yang memiliki potensi 

produksi ± 25-40 ton/ha dan waktu tanam yang relatif singkat (3,5-6 bulan), 
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saat ini ubi jalar merupakan tanaman umbi-umbian yang paling produktif 

(Widhi dan Dahrul , 2008 

Di beberapa daerah tertentu, ubi jalar merupakan salah satu komoditi bahan 

makanan pokok. Ubi jalar merupakan komoditi pangan penting di Indonesia 

dan diusahakan penduduk mulai dari daerah dataran rendah sampai dataran 

tinggi. Tanaman ini mampu beradaptasi di daerah yang kurang subur dan 

kering. Ubi jalar dapat diolah menjadi berbagai bentuk atau macam produk 

olahan (Tim Penulis MIG Corp, 2010). 

 Ada beberapa produk yang dapat diolah dari umbi ubi jalar, yaitu 

gaplek ubi jalar, tepung ubi jalar, keripik ubi jalar, french fries ubi jalar, kue ubi 

jalar (dodol, cookies, dan cheese stick), dan manisan kering ubi jalar. Jika 

produk di atas diolah secara baik, kemungkinan besar banyak masyarakat 

akan menyukainya karena harganya cukup murah dan rasanya cukup enak 

(Hasbullah, 2010). 

Ubi jalar merupakan sumber utama karbohidrat yang baik untuk penderita 

diabetes karena kandungan gulanya sederhana. Ubi jalar merah juga sangat 

kaya akan pro vitamin A atau retinol. Di dalam 100 gr ubi jalar merah 

terkandung 2310 mcg (setara dengan satu tablet vitamin A). Bahkan 

dibandingkan bayam dan kangkung, kandungan vitamin A ubi jalar merah 

masih setingkat lebih tinggi. Keistimewaan ubi ini juga terletak pada 

kandungan sertanya yang sangat tinggi. Bagus untuk mencegah kanker 

saluran pencernaan dan mengikat zat karsinogen penyebab kanker di dalam 

tubuh (Muhammad, 2014).. 
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Pada penelitian ini berisi tentang bagaimana caranya memanfaatkan ubi 

jalar untuk dijadikan pati secara maksimal dengan menggunakan metode 

pengeringan, dengan variable yang diamati pada suhu dan lama 

pengeringannya. (Widyanastuti, 2013) 

1.2 Rumusa Masalah  

Ubi jalar merupakan bahan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi, 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok yang dapat 

menggantikan beras, terigu atau jagung maupun diekstraksi patinya yang 

juga dapat digunakan sebagai bahan baku pangan maupun non pangan. 

Varietas dan teknik budidaya terutama pemupukan merupakan masalah 

dalam peningkatan produksi ubi jalar di Sumatera Utara. Varietas ubi jalar 

yang banyak ditanam di Indonesia adalah varietas lokal dengan daya hasil 

yang rendah dan umur yang panjang, dan dari segi budidaya masalah yang 

ditemui adalah rendahnya unsur K. Aplikasi varietas unggul serta pemupukan 

dengan pupuk yang mengandung unsur hara K diharapkan dapat mengatasi 

masalah peningkatan produksi ubi jalar di Indonesia. Tetapi produksi yang 

tinggi saja tidak menjamin bahwa kebutuhan terhadap ubi jalar terpenuhi. 

Industri pangan membutuhkan ubi jalar dengan kualitas tertentu, seperti 

warna daging umbi yang sangat dipengaruhi oleh varietas serta kandungan 

dan karakteristik pati yang dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai karakteristik umbi dan pati dari dua varietas 

ubi jalar dengan metode drying dan menitik tekankan pada suhu dan 

pengeringan. 

Karakteristik fisiko-kimia dan fungsional pati ubi jalar sangat menentukan 

pemanfaatannya pada industri pangan maupun non pangan. Faktor-faktor 
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yang menentukan karakteristik fisikokimia dan fungsional pati adalah 

varietas, cara bercocok tanam serta penanganan pascapanen. Dari hasil 

penelitian yang akan dilakukan maka dapat ditentukan perlakuan yang 

optimum dalam pembuatan pati ubi jalar dengan penekanan pengeringan 

serta suhu, serta dapat diketahui rendeman pati yang dihasilkan.
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