
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Ketahanan pangan adalah tersedianya pangan yang 

cukup, merata dan terjangkau dan setiap orang mampu 

mengkonsumsi pangan, yang aman, dan  bergizi sesuai 

pilihannya guna menjalani kehidupan sehat dan produktif. Salah 

satu kebijakan ketahanan pangan adalah penganekaragaman 

konsumsi pangan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan 

bahwa ketahanan pangan yang hanya bergantung pada satu 

jenis pangan rentan terhadap perubahan lingkungan global. 

Saat ini mulai sering terjadi kekeringan dan musibah banjir 

sebagai dampak perubahan iklim global, dan berpengaruh 

terhadap ketersediaan pangan yang terbatas dengan harga 

yang semakin mahal dan tidak terjangkau penduduk 

berpenghasilan rendah. Pada kondisi demikian, perlu alternative 

pangan murah, terjangkau dan tersedia. 

Indonesia merupakan Negara agraris, banyak bahan 

pangan lokal yang dihasilkan seperti umbi uwi ungu (dioscorea 

alata) ,uwi kuning (dioscorea alata )serta uwi putih (dioscorea 

alata) yang merupakan hasil pertanian yang memiliki prospek 

cerah pada masa yang akan datang, karena selain dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan juga dapat 

diproyeksikan sebagai bahan industri. Tanaman uwi, mampu 
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tumbuh di daerah kurang subur atau kering. Pada dasarnya 

umbi uwi sebagai bahan pangan lokal dapat ditemukan di 

Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Sulawesi dan Maluku. Bagi 

penduduk Indonesia data dari umbi-umbian adalah sebesar 

164,17kal/kapita/hari (Suprapti, 2003). 

Produk pertanian umbi-umbian tidak tahan lama, mudah 

busuk atau rusak dan pengolahan produk makanan berbasis 

umbi-umbian masih sangat terbatas maka perlu suatu upaya 

pengembangan yaitu dengan mewujudkan diversifikasi pangan 

dengan memanfaatkan umbi uwi ungu, uwi kuning dan uwi 

putih. Umbi-umbian mempunyai potensi sebagai bahan baku 

tepung mengingat kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi. 

Tepung umbi-umbian dapat digunakan sebagai bahan baku 

makanan ,baik dalam bentuk tepung dan tepung campuran. 

Pemanfaatan umbi uwi ungu, uwi kuning dan uwi putih dapat 

memperluas penggunaanya menjadi berbagai macam bentuk 

olahan makan alternatif. 

Saat ini teknik pengolahan umbi-umbian masih sangat 

sederhana. Kebanyakan umbi uwi ungu, uwi kuning dan uwi 

putih hanya dikonsumsi sebagai bahan makanan tambahan 

dalam bentuk dibakar, digoreng atau dikukus. Disamping itu, 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat juga kurang 

memanfaatkan tepung umbi uwi ungu, uwi kuning dan uwi putih 

menjadi produk yang bernilai ekonomis. Padahal penggunaan 
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tepung umbi uwi ungu, uwi kuning dan uwi putih memungkinkan  

munculnya suatu produk makanan, kudapan atau produk 

patiseri. Untuk itu diperlukan penanganan agar bahan lokal 

tersebut dapat digunakan sebagai pengganti tepung beras 

dalam pembuatan produk yang memiliki nilai jual yang lebih 

tinggi. 

  

1.2 Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang ada, maka 

permasalahan pokok yang ada dalam penelitian ini antara lain: 

1.2.1 Bagaimana sifat fisik dan kimia dari umbi uwi yang 

dihasilkan dengan pengaruh suhu pengeringan? 

1.2.2 Bagaimana karakteristik dari umbi uwi ungu, putih, 

dan kuning? 

1.2.3 Bagaimana  karakteristik pengeringan pada saat 

proses penepungan umbi uwi ungu, putih dan 

kuning? 

1.2.4 Bagaimana perlakuan terbaik pada masing-masing 

varietas umbi uwi? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

 Tujuan yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui sifat fisik dan kimia dari umbi uwi 

yang dihasilkan dengan pengaruh suhu 

pengeringan.  
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1.3.2 Untuk mengetahui karakteristik kandungan dari umbi 

uwi ungu, putih, dan kuning.  

1.3.3 Untuk mengetahui karakteristik pengeringan pada 

saat proses penepungan umbi uwi ungu, putih, dan 

kuning.  

1.3.4 Untuk mengetahui perlakuan terbaik pada masing-

masing varietas umbi uwi. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Meningkatkan nilai ekonomi umbi uwi ungu, uwi 

kuning dan uwi putih.  

1.4.2 Memperkenalkan tepung umbi uwi ungu, uwi kuning, 

dan putih pada masyarakat.  

1.4.3 Menambahkan informasi tentang pengolahan umbi 

uwi ungu, uwi kuning, dan uwi putih 

 

1.5 Batasan masalah 

 Batasan masalah ini bertujuan agar permasalahan yang 

dibahas tidak melebar dan terarah dengan benar, sehingga 

diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1.5.1 Pada penelitian ini hanya membahas sifat fisik 

(densitas kamba).  
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1.5.2 Penelitian ini hanya membahas sifat kimia tepung 

(kadar air, kadar protein, kadar abu, kadar lemak, 

karbohidrat). 

1.5.3 Parameter yang dianalisis adalah suhu pada 

pengeringan tepung uwi ungu, uwi kuning dan uwi 

putih. 

1.5.4 Penelitian ini hanya terbatas hanya pada skala 

labolaturium saja. 

1.5.5 Penelitian ini tidak membahas analisis biaya. 

1.5.6 Penelitian ini tidak membahas analisis biaya. 

 

 

 


