
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Perlakuan dan Sifat Fisik Proses Penepungan 

 Umbi uwi putih, kuning dan ungu yang digunakan 

sebagai sampel pada penelitian ini diperoleh dari kabupaten 

Jember. Komposisi umbi uwi (Dioscorea spp.) sangat beragam 

tergantung varietasnya, umumnya umbi uwi memiliki kandungan 

patitinggi yaitu sebesar 25%, serta kandungan provitamin A 

rendah tetapi vitamin Cberagam antara 5-15 mg/100gr, 

kandungan protein umbi uwi sebesar 2% (Rubatzky dan 

Yamaguchi,1998).  

 Langkah awal pada proses penepungan adalah dengan 

mengupas kulit luar umbi uwi dan mencucinya sampai bersih 

dengan menggunakan air. Selanjutnya umbi uwi yang sudah 

bersih direndam menggunakan air selama 24 jam. Perendaman 

ini bertujuan untuk mengurangi kadarlendir yang terkandung 

dalam uwi. Sesuai dengan pernyataan Indrastuti dkk. (2012), 

semakin lama perendaman maka kadar lendir semakin rendah, 

penurunan kadar lendir ini akibat larutnya lendir pada air 

perendaman. Langkah selanjutnya umbi uwi yang telah 

direndam selama 24 jam ditiriskan. Kemudian 

dislicemenggunakan mesin slicer dengan tebal bahan 1 mm. 

Hal ini untuk mempercepat proses pengeringan. Setelah itu 

umbi uwi yang ukurannya telah diseragamkan, diletakkan ke 

dalam pengering tipe rak untuk proses pengeringan. 
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Pengeringan ini dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam 

bahan. Umbi uwi dikeringkan dengan perlakuan suhu sebesar 

40oC, 50 oC, dan 60 oC sampai kadar air bahan mencapai 

kurang lebih 10%. Proses pengeringan selesai, maka umbi uwi 

digiling dengan menggunakan blender untuk memperkecil 

ukuran agar bahan dapat lolos dalam ayakan 100 mesh.  

 Penelitian ini dimulai pada bulan April 2014 sampai 

bulan Mei 2014.Terdapat 9 sampel dengan 3 kali pengulangan 

yang digunakan untuk penelitian. 

 

4.2 Sifat Kimia 

4.2.1 Kadar Air 

 Rerata kadar air tepung umbi uwi dapat dilihat pada 

Lampiran2a. Berdasarkan data rerata kadar air yang diperoleh, 

dapat dibuat grafik hubungan kadar air dengan varietas umbi 

uwi dan suhu pengeringan seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 13. 
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Gambar 13 Grafik Hubungan Kadar Air dengan Varietas Umbi 

Uwi dan Suhu Pengeringan 

 

 Pada Gambar 13 menunjukkan kadar air terendah  

terdapat pada perlakuan uwi putih dengan suhu pengeringan 

60oC sebesar 7.77%. Sedangkan kadar air tertinggi terdapat 

pada perlakuan uwi ungu dengan suhu pengeringan 40oC 

sebesar 10.66%. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa semakin 

tinggi suhu pengeringan maka kadar air yang diperoleh semakin 

kecil.hal ini sesuai dengan pernyataan Lahmudin (2006), bahwa 

kadar air yang rendah disebabkan oleh pengeringan dengan 

suhu tinggi. Pada suhu yang tinggi akan terjadi proses 
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evaporasi yang berlangsung lebih cepat, sehingga kehilangan 

komponen air akan semakin besar. 

 Kadar air berdasarkan hasil uji ANOVA yang terdapat 

pada Lampiran 2a.menunjukkan bahwa hasil F hitung 

perlakuan pada varietas umbi uwi (ungu, kuning dan putih) 

dengan suhu (40oC, 50oC dan 60oC) sebesar 4,48. Hasil F 

hitung bila dibandingkan dengan nilai F tabel 1% dan 5% 

didapatkan hasil F hitung lebih besar dari F tabel 5% (2,93) dan 

lebih kecil dari F tabel 1% (4,58). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perlakuan varietas umbi uwi dengan perbedaan suhu 

berbeda nyata terhadap kadar air umbi uwi. Selanjutnya 

dilakukan uji DMRT karena terdapat beda nyata pada hasil uji 

ANOVA yang dapat dilihat pada Lampiran 2b. 

 Hasil uji DMRT menunjukkan bahwa varietas umbi uwi 

putih menghasilkan kadar air terkecil dan memberikan pengaruh 

yang berbeda dengan varietas umbi uwi kuning dan ungu. Uwi 

ungu dan kuning memberikan pengaruh yang sama terhadap 

kadar air dan uwi kuning memberikan pengaruh yang paling 

kecil untuk penurunan kadar air. Berdasarkan perbedaan suhu, 

perlakuan suhu 60oC menghasilkan kadar air terkecil. Perlakuan 

suhu 40oC masih menghasilkan kadar air yang lebih besar 

daripada perlakuan suhu 50oC dan 60oC. Sehingga dapat 

disimpulkan perlakuan terbaik untuk kadar air adalah terdapat 

pada perlakuan varietas umbi uwi putih dengan suhu 60oC. 
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 Bila dibandingkan dengan SNI tepung beras (2009) 

maksimal 13%, kadar air pada penelitian ini lebih rendah. 

Dengan demikian , kadar air tepung umbi uwi yang dihasilkan 

sudah memenuhi standar. Menurut Earle (1968), tepung yang 

baik memiliki kadar air tidak lebih dari 14%. Kadar air tepung 

lebih dari 14% lebih mudah mengalami kerusakan mikrobiologis 

sehingga umur simpan lebih pendek. 

 

4.2.2 Kadar Abu 

 Kadar abu diukur untuk mengetahui perbedaan 

kandungan kadar abu pada berbagai perlakuan varietas umbi 

uwi dan suhu penngeringan. Rerata kadar abu tepung umbi uwi 

dapat dilihat pada Lampiran 2c. Nilai kadar abu pada proses 

penepungan dapat dibuat grafik Gambar 14. 
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Gambar 14 Grafik Hubungan Kadar Abu dengan Varietas Umbi 

Uwi dan Suhu Pengeringan 

 

 Pada Gambar 14 menunjukkan kadar abu terendah  

terdapat pada perlakuan uwi putih dengan suhu pengeringan 

40oC sebesar 2.1%. Sedangkan kadar abu tertinggi terdapat 

pada perlakuan uwi kuning dengan suhu pengeringan 40oC 

sebesar 3.77%. Bila dibandingkan dengan SNI tepung beras 

(2009), maksimal kadar abu dalam tepung beras sebesar 1%. 

Sedangkan kadar abu pada tepung umbi uwi lebih tinggi dari 

SNI tepung beras. 

 Kadar abu berdasarkan hasil uji ANOVA yang terdapat 

pada Lampiran 2c.menunjukkan bahwa hasil F hitung 
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perlakuan pada varietas umbi uwi (ungu, kuning dan putih) 

dengan suhu (40oC, 50oC dan 60oC) sebesar 268,92. Hasil F 

hitung bila dibandingkan dengan nilai F tabel 1% dan 5% 

didapatkan hasil F hitung lebih besar dari F tabel 5% (2,93) dan 

lebih besar dari F tabel 1% (4,58). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perlakuan varietas umbi uwi dengan perbedaan suhu 

berbeda sangat nyata terhadap kadar air umbi uwi. Selanjutnya 

dilakukan uji DMRT karena terdapat beda sangat nyata pada 

hasil uji ANOVA yang dapat dilihat pada Lampiran 2d. 

 Hasil uji DMRTmenunjukkan bahwa varietas umbi uwi 

putih, ungu, dan kuning memberikan pengaruh yang berbeda 

satu sama lain. Pada varietas uwi putih menghasilkan kadar abu 

yang paling sedikit. Sedangkan uwi kuning menghasilkan kadar 

abu yang paling banyak. Kemudian untuk perlakuan suhu 

didapatkan perlakuan 40oC, 50oC, dan 60oC memberikan 

pengaruh yang berbeda juga satu sama lain. Pada perlakuan 

suhu 50oC menghasilkan kadar abu yang paling sedikit, 

sedangkan pada suhu 40oC menghasilkan kadar abu yang 

paling banyak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa untuk perlakuan terbaik dalam kadar abu adalah varietas 

uwi putih dengan suhu 50oC. Dikarenakan kadar abu dipilih 

kandungan yang terkecil. 

 Menurut Desrosier (1988), semakin tinggi suhu 

pengeringan yang digunakan maka kadar abu yang dihasilkan 

semakin meningkat. Hal ini disebabkan pada pengeringan pada 
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suhu rendah akan lebih sedikit komponen abu pada bahan yang 

mengalami penguraian. Proses perpindahan panas yang tinggi 

berpeluang terurainya komponen dalam bahan yang akan 

terlihat lebih jelas. Tetapi pada penelitian ini tidak sesuai dengan 

pernyataan tersebut.Hal ini dimungkinkan karena adanya 

perbedaan varietas. Hal ini diperkuat dengan pernyataan  

Wargiono dan Barret (1987), perbedaan varietas menyebabkan 

kadar abu berbeda sehingga dihasilkan kadar abu yang berbeda 

antar varietas. Hal tersebut juga disebabkan penambahan 

pupuk dan perbedaan kondisi tanah tempat tumbuh. 

 

4.2.3 Karbohidrat 

 Rerata kadar air tepung umbi uwi dapat dilihat pada 

Lampiran 2i. Berdasarkan data rerata kadar air yang diperoleh, 

dapat dibuat grafik hubungan kadar air dengan varietas umbi 

uwi dan suhu pengeringan seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 15. 
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Gambar 15Grafik Hubungan Karbohidrat dengan Varietas Umbi 

Uwi dan Suhu Pengeringan 

 

 Pada Gambar 15 menunjukkan karbohidrat terendah 

terdapat pada perlakuan uwi ungu dengan suhu pengeringan 

50oC sebesar 77.95%.Sedangkan karbohidrat tertinggi terdapat 

pada perlakuan uwi ungu dengan suhu pengeringan 40oC 

sebesar 82.88%.Menurut Hoseney (1998), perbedaan jumlah 

pati disebabkan oleh perbedaan varietas faktor genetik dan 

tingkat usia tanaman.  

 Kandungan karbohidrat berdasarkan hasil uji ANOVA 

yang terdapat pada Lampiran 2i. menunjukkan bahwa hasil F 

hitung perlakuan pada varietas umbi uwi (ungu, kuning dan 
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putih) dengan suhu (40oC, 50oC dan 60oC) sebesar 2,78 Hasil F 

hitung bila dibandingkan dengan nilai F tabel 1% dan 5% 

didapatkan hasil F hitung lebih kecil dari F tabel 5% (2,93) dan F 

tabel 1% (4,58). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

varietas umbi uwi dengan perbedaan suhu tidak berbeda nyata 

terhadap kandungan karbohidrat umbi uwi.Dikarenakan hasil uji 

ANOVA tidak berbeda nyata, maka tidak perlu diuji lanjut 

DMRT. 

 

4.2.4 Lemak  

 Rerata lemak tepung umbi uwi dapat dilihat pada 

Lampiran 2g. Berdasarkan data rerata lemak yang diperoleh, 

dapat dibuat grafik hubungan lemak  dengan varietas umbi uwi 

dan suhu pengeringan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

16. 
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Gambar 16Grafik Hubungan Lemak dengan Varietas Umbi Uwi 

dan Suhu Pengeringan 

  

 Pada Gambar 16 menunjukkan lemak terendah terdapat 

pada perlakuan uwi ungu dengan suhu pengeringan 60oC 

sebesar 0.12%.Sedangkan lemak tertinggi terdapat pada 

perlakuan uwi kuning dengan suhu pengeringan 50oC sebesar 

0.52%.Proses perendaman berpengaruh terhadap kadar lemak. 

Sesuai dengan pernyataan Chen et al. (2006), gliserol lebih 

mudah larut kedalam larutan perendam sehingga kadar 

lemaknya menurun. Menurut Kaur dkk. (2006), perbedaan kadar 
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lemak pada tepung disebabkan oleh bervariaasinya kadar lemak 

bahan mentah. 

 Kandungan lemak berdasarkan hasil uji ANOVA yang 

terdapat pada Lampiran 2g.menunjukkan bahwa hasil F hitung 

perlakuan pada varietas umbi uwi (ungu, kuning dan putih) 

dengan suhu (40oC, 50oC dan 60oC) sebesar 3,25. Hasil F 

hitung bila dibandingkan dengan nilai F tabel 1% dan 5% 

didapatkan hasil F hitung lebih besar dari F tabel 5% (2,93) dan 

lebih kecil dari F tabel 1% (4,58). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perlakuan varietas umbi uwi dengan perbedaan suhu 

berbeda nyata terhadap kandungan lemak umbi uwi. 

Selanjutnya dilakukan uji DMRT karena terdapat beda nyata 

pada hasil uji ANOVA yang dapat dilihat pada Lampiran 2h. 

 Hasil uji DMRT menunjukkan bahwa varietas umbi uwi 

ungu memberikan pengaruh yang sama terhadap uwi putih dan 

pengaruh yang berbeda terhadap uwi kuning. Pada uwi ungu 

menghasilkan kandungan lemak yang paling rendah 

dibandingkan dengan varietas lainnya dan uwi kuning 

mengandung lemak yang paling besar. Pada perlakuan suhu 

didapatkan perlakuan suhu 60oC menghasilkan kandungan 

lemak yang paling sedikit dan suhu 40oC menghasilkan 

kandungan lemak yang paling tinggi. Dari pernyataan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa, perlakuan terbaik dalam kandungan 

lemak terdapat pada varietas uwi ungu dengan suhu 

pengeringan sebesar 60oC. 
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 Kadar lemak tidak termasuk dalam syarat mutu yang 

ditetapkan dalam SNI. Tepung umbi uwi diharapkan 

mengandung kadar lemak yang rendah. Menurut Dekie (1988), 

menyebutkan bahwa kadar lemak yang tinggi mempengaruhi 

kualitas bahan selama penyimpanan karena menyebabkan 

bahan lebih mudah tengik. 

 

4.2.5 Protein 

 Rerata protein tepung umbi uwi dapat dilihat pada 

Lampiran 2e.Berdasarkan data rerata protein yang diperoleh, 

dapat dibuat grafik hubungan protein dengan varietas umbi uwi 

dan suhu pengeringan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

17. 
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Gambar 17Grafik Hubungan Protein dengan Varietas Umbi Uwi 

dan Suhu Pengeringan 

  

 Pada Gambar 17 menunjukkan protein terendah 

terdapat pada perlakuan uwi ungu dengan suhu pengeringan 

40oC sebesar 2.59%.Sedangkan protein tertinggi terdapat pada 

perlakuan uwi ungu dengan suhu pengeringan 50oC sebesar 

10.49%. Proses perendaman berpengaruh terhadap protein. 

Sesuai dengan pernyataan Montglomery (1976), kadar protein 

turun karena lepasnya ikatan struktur protein selama 

perendaman sehingga komponen protein larut air. Menurut Kaur 

dkk. (2006), menyatakan bahwa perbedaan kadar protein pada 
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tepung disebabkan oleh bervariasinya kadar protein bahan 

mentah. 

 Kandungan protein berdasarkan hasil uji ANOVA yang 

terdapat pada Lampiran 2e.menunjukkan bahwa hasil F hitung 

perlakuan pada varietas umbi uwi (ungu, kuning dan putih) 

dengan suhu (40oC, 50oC dan 60oC) sebesar 146,76. Hasil F 

hitung bila dibandingkan dengan nilai F tabel 1% dan 5% 

didapatkan hasil F hitung lebih besar dari F tabel 5% (2,93) dan 

F tabel 1% (4,58). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perlakuan varietas umbi uwi dengan perbedaan suhu berbeda 

sangat nyata terhadap kandungan protein umbi uwi. Selanjutnya 

dilakukan uji DMRT karena terdapat beda sangat nyata pada 

hasil uji ANOVA yang dapat dilihat pada Lampiran 2f. 

 Hasil uji DMRT menunjukkan bahwa varietas umbi uwi 

putih, ungu, dan kuning memberikan pengaruh yang berbeda 

satu sama lain. Pada varietas uwi putih menghasilkan 

kandungan protein yang paling sedikit.Sedangkan uwi kuning 

menghasilkan kandungan protein yang paling banyak. 

Kemudian untuk perlakuan suhu didapatkan perlakuan 40oC, 

50oC, dan 60oC memberikan pengaruh yang berbeda juga satu 

sama lain. Pada perlakuan suhu 40oC menghasilkan kandungan 

protein yang paling sedikit, sedangkan pada suhu 50oC 

menghasilkan kandungan protein yang paling banyak. Dari 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk perlakuan 

terbaik dalam kandungan protein adalah varietas uwi kuning 
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dengan suhu pengeringan sebesar 50oC.Dikarenakan 

kandungan protein dipilih kandungan yang terbesar. 

 Pada grafik terjadi kenaikan dan penurunan kandungan 

protein yang tidak teratur. Hal ini disebabkan pada proses 

perendaman pada metode basah, terjadi proses aktivasi enzim 

protease yang dapat menghidrolisis protein menjadi komponen 

sederhana seperti peptide dan asam amino yang lebih larut 

(Pangkey 1991). Menurut Anglemier dan Montgomery (1976), 

kadar protein turun karena lepasnya ikatan struktur protein 

selama perendaman sehingga komponen protein larut dalam 

air. 

 

4.2.6 Densitas Kamba 

Densitas kamba menunjukkan perbandingan antara 

berat suatu bahanterhadap volumenya. Densitas kamba 

merupakan sifat fisik bahan pangan khusus biji-bijian atau 

tepung-tepungan yang penting terutama dalam pengemasan 

dan penyimpanan. Bahan dengan densitas kamba yang 

kecilakan membutuhkan tempat yang lebih luas dibandingkan 

dengan bahandengan densitas kamba yang besar untuk berat 

yang sama sehingga tidakefisien dari segi tempat penyimpanan 

dan kemasan (Ade et al., 2009). Rerata densitas kamba tepung 

umbi uwi dapat dilihat pada Lampiran 2j. Berdasarkan data 

rerata densitas kamba yang diperoleh, dapat dibuat grafik 
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hubungan densitas kamba dengan varietas umbi uwi dan suhu 

pengeringan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 18. 

 

 

Gambar 18Grafik Hubungan Densitas Kamba dengan Varietas 

Umbi Uwi dan Suhu Pengeringan 

  

 Pada Gambar 18 menunjukkan densitas kamba 

terendah terdapat pada perlakuan uwi kuning dengan suhu 

pengeringan 40oC sebesar 0.38%.Sedangkan densitas kamba 

tertinggi terdapat pada perlakuan uwi putih dengan suhu 

pengeringan 50oC sebesar 0.64%.Proses perendaman 

berpengaruh terhadap densitas kamba. Hal ini disebabkan 

selama perendaman terjadi degradasi molekul polimer 
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penyusun bahan seperti karbohidrat, protein, dan lemak oleh 

enzim menjadi molekul sederhana dengan berat molekul lebih 

rendah sehingga densitas kamba menurun (Fagbemi et al., 

2006). 

 Densitas kamba berdasarkan hasil uji ANOVA yang 

terdapat pada Lampiran 2j.menunjukkan bahwa hasil F hitung 

perlakuan pada varietas umbi uwi (ungu, kuning dan putih) 

dengan suhu (40oC, 50oC dan 60oC) sebesar 1,93. Hasil F 

hitung bila dibandingkan dengan nilai F tabel 1% dan 5% 

didapatkan hasil F hitung lebih besar dari F tabel 5% (2,93) dan 

F tabel 1% (4,58). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perlakuan varietas umbi uwi dengan perbedaan suhu tidak 

berbeda nyata terhadap densitas kamba umbi uwi. Dikarenakan 

hasil uji ANOVA tidak berbeda nyata, maka tidak perlu diuji 

lanjut DMRT. 

Menurut Bhatacharya and Prakash (1994), kadar lemak 

dan pati yang tinggi pada tepung menyebabkan densitas kamba 

menjadi meningkat. Hal ini disebabkan lemak dan pati memiliki 

berat molekul yang tinggi, sehingga akan menghasilkan 

densitas kamba yang tinggi. Produk tepung diharapkan memiliki 

densitas kamba yang cukup tinggi sehingga dapat mengurangi 

biaya pengiriman,pengemasan, dan gudang yang digunakan 

untuk menyimpan. Tepung dengan densitas kamba yang tinggi 

juga dapat mengurangi kelengketan pada pasta yang dihasilkan 

(Udensi and Okoronkwo, 2006). 
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4.3 Karakteristik Pengeringan 

Karakteristik pengeringan tepung umbi uwi dapat dilihat 

pada Lampiran 2k. Berdasarkan data karakteristik pengeringan 

yang diperoleh, dapat dibuat grafik hubungan massa bahan 

dengan varietas umbi uwi dan suhu pengeringan seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 19. 
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(B) 

 

(C) 

Gambar 19 Grafik Hubungan Massa Bahan terhadap Waktu, 

Varietas Umbi Uwi, dan Suhu Pengeringan : (A) karakteristik 

pengeringan dengan suhu 400C (B) karakteristik pengeringan 

dengan suhu 500C (C) karakteristik pengeringan dengan suhu 

600C 
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 Karakteristik pengeringan pada Gambar 19 pada setiap 

jamnya massa bahan terjadi penurunan dalam semua 

perlakuan. Penurunan tertinggi terdapat pada 1 jam pertama 

pengeringan. Pada pengeringan selanjutnya, 2 jam dan 3 jam 

mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan. 

Pengeringan 4 jam dan 5 jam, penurunan massa bahan yang 

terjadi dalam bahan sangat sedikit. 

 Proses pengeringan akan berlangsung lebih lama 

dengan rendahnya suhu pengeringan. Namun demikian dengan 

suhu pengeringan terlalu tinggi akan dapat menimbulkan 

kerusakan fisik atau kimia pada produk. Bentuk kerusakan itu 

misalnya case hardening yaitu matang dibagian permikaan saja 

(Broker et al.,1981) 

 Menurut (Buckle et al.,1992) faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi pengeringan bahan adalah : 

1. Sifat fisik dan kimia produk (bentuk, ukuran, komposisi 

dan kadar air) 

2. Pengaturan geometris produk sehubungan dengan 

permukaan alat atau media perantara pemindah panas. 

3. Sifat-sifat fisik dari lingkungan alat pengering (suhu, 

kembapan dan kecepatan udara) 

4. Karakteristik alat pengering 
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4.4 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik dipilih berdasarkan tingginnya 

kandungan karbohidrat, protein dan densitas kamba serta 

semakin rendahnya kandungan lemak, kadar air dan kadar abu. 

 

4.4.1 Perlakuan suhu terbaik pada uwi ungu 

Parameter Perlakuan terbaik 

Suhu pengeringan 

(0C) 

Perlakuan terjelek 

Suhu pengeringan 

(0C) 

Karbohidrat 40 50 

Protein 50 40 

Lemak 60 40 

Kadar air 60 40 

Kadar abu 50 40 

Densitas kamba 60 40 

Tabel 4. Perlakuan suhu terbaik pada uwi ungu 

Sumber : (Hasil Penelitian) 

 

Berdasarkan perhitungan dengan metode DMRT pada 

lampiran 3a, perlakuan terbaik pada karbohidrat yang dapat 

dilihat pada tabel 5.yaitu pada suhu 400C, dan perlakuan terjelek 

pada suhu 500C, protein terbaik pada suhu 500C, terjelek pada 

suhu 400C, lemak terbaik pada suhu 600C, terjelek pada suhu 
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400C, kadar air terbaik pada suhu 600C, terjelek pada suhu 

400C, kadar abu terbaik pada suhu 500C, terjelek pada suhu 

400C, densitas kamba terbaik pada suhu 600C, terjelek pada 

suhu 400C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

terbaik untuk umbi uwi ungu dipilih pada perlakuan suhu 

pengeringan 600C.Menunjukan bahwa pada perlakuan ini 

mendapatkan nilai produk terbaik dari parameter fisik dan kimia. 

 

4.2.2 Perlakuan suhu terbaik pada uwi kuning 

 

Parameter 
Perlakuan terbaik 
Suhu pengeringan 

(0C) 

Perlakuan terjelek 
Suhu pengeringan 

(0C) 

Karbohidrat 60 40 

Protein 40 60 

Lemak 60 50 

Kadar air 50 40 

Kadar abu 50 40 

Densitas kamba 50 40 

Tabel 5. Perlakuan suhu terbaik pada uwi kuning 

Sumber : (Hasil Penelitian) 

 

Berdasarkan perhitungan dengan metode DMRT pada 

lampiran 3b, perlakuan terbaik pada karbohidrat yang dapat 

dilihat pada tabel 6. yaitu pada suhu 600C, dan perlakuan 

terjelek pada suhu 400C, protein terbaik pada suhu 400C, 
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terjelek pada suhu 600C, lemak terbaik pada suhu 600C, terjelek 

pada suhu 500C, kadar air terbaik pada suhu 500C, terjelek pada 

suhu 400C, kadar abu terbaik pada suhu 500C, terjelek pada 

suhu 400C, densitas kamba terbaik pada suhu 600C, terjelek 

pada suhu 400C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

terbaik untuk umbi uwi kuning dipilih pada perlakuan suhu 

pengeringan 500C.Menunjukan bahwa pada perlakuan ini 

mendapatkan nilai produk terbaik dari parameter fisik dan kimia. 

 

4..2.3 Perlakuan suhu terbaik pada uwi putih 

 

Parameter 
Perlakuan terbaik 
Suhu pengeringan 

(0C) 

Perlakuan terjelek 
Suhu pengeringan 

(0C) 

Karbohidrat 50 40 

Protein 60 50 

Lemak 50 40 

Kadar air 60 40 

Kadar abu 60 40 

Densitas kamba 60 40 

Tabel 6. Perlakuan suhu terbaik pada uwi putih 

Sumber : (Hasil Penelitian) 

Berdasarkan perhitungan dengan metode DMRT 

lampiran 3c, perlakuan terbaik pada karbohidrat yang dapat 

dilihat pada tabel 7.yaitu pada suhu 500C, dan perlakuan 

terjelek pada suhu 400C, protein terbaik pada suhu 600C, 
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terjelek pada suhu 500C, lemak terbaik pada suhu 500C, terjelek 

pada suhu 400C, kadar air terbaik pada suhu 600C, terjelek pada 

suhu 400C, kadar abu terbaik pada suhu 600C, terjelek pada 

suhu 400C, densitas kamba terbaik pada suhu 600C, terjelek 

pada suhu 400C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

terbaik untuk umbi uwi putih dipilih pada perlakuan suhu 

pengeringan 600C.Menunjukan bahwa pada perlakuan ini 

mendapatkan nilai produk terbaik dari parameter fisik dan kimia. 

 


