
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Uwi 

 Uwi (Dioscorea spp.) adalah tanaman pangan pokok 

berpati yang sangat penting dalam pertanian tropika dan sub 

tropika karena tanaman ini menunjukkan siklus pertumbuhan 

yang kuat. Komposisi umbi uwi (Dioscorea spp.) sangat 

beragam tergantung varietasnya, umumnya umbi uwi memiliki 

kandungan pati tinggi yaitu sebesar 25%, serta kandungan pro-

vitamin A rendah tetapi vitamin C beragam antara 5-15 

mg/100gr, kandungan protein umbi uwi sebesar 2% (Rubatzky 

dan Yamaguchi,1998). 

 Menurut Lionora, dkk (2013), uwi atau ubi kelapa 

merupakan sejenis umbi-umbian pangan. Banyak kultivannya 

yang memiliki umbi berwarna ungu, sehingga dalam bahasa 

Inggris dikenal sebagai purple yam. Dalam bahasa Melayu 

dikenal sebagai ubi saja dan bersifat generik. Sehingga nama 

bahasa Indonesia diambil dari nama bahasa Jawa untuk 

membedakannya dari jenis-jenis ubi yang lain. Pemanfaatan 

umbinya sangat sederhana, yaitu dengan direbus, dikukus, 

digoreng atau dibakar. Tanaman uwi yang tergolong tumbuh-

tumbuhan memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut: 

 Kerajaan  : Plantae 

 Filum   : Magniliophyta 

 Kelas   : Liliopsida 
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 Ordo   : Dioscoreales 

 Famili   : Dioscoreaceae 

 Genus   : Dioscorea 

  

2.1.1 Umbi Uwi Ungu 

 

Gambar 1. Uwi Ungu  

Sumber : (Hasil Penelitian) 

 

 Menurut Lingga (1986), Uwi ungu (Dioscorea alata) 

secara umum memiliki panjang batang 10-25 m, bersayap 

pendek dan jumlahnya empat buah, berdiameter 1 cm. Uwi 

(Dioscorea alata) merupakan salah satu varietas umbi- umbian 

potensial sebagai sumber bahan pangan karbohidrat non beras. 

Selain sebagai sumber pangan non beras, Diosorea alata 

bermanfaat untuk kesehatan. Varietas lokal yang berwarna 

ungu mengandung zat-zat yang bermanfaat untuk kesehatan 
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dan manfaat lain yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. 

Dioscorea alata mempunyai umbi yang berwarna putih 

kekuningan dan ada yang berwarna biru tua Uwi ini biasa 

disebut uwi ireng (Jawa) kulit umbi bagian dalam berwarna ungu 

tua dagingnya berwarna ungu muda, terkadang terdapat bercak-

bercak ungu tak beraturan. Terdapat juga uwi dorok (Jawa), uwi 

memerah/uwi abang (Jawa) yang masih termasuk ke dalam 

kategori ini. Panjang uwi sekitar 80 cm. Daging bagian tengah 

berwarna merah daging cerah serta kulit dalamnya berwarna 

merah atau coklat kekuningan. Kulitnya kasar 

berserabut,bentuknya tidak beraturan berwarna ungu 

kecoklatan karena warna diikuti warna coklat kayu. 

2.1.2 Umbi Uwi Putih 

 

Gambar 2. Uwi Putih  

Sumber : (Hasil Penelitian) 
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Uwi ini biasa tumbuh cepat dan terlihat bagus. Berbentuk 

bola atau silinder. Umbi ini berwarna coklat pada permukaan 

luarnya dan berwarna putih dan kuning pada daging umbinya. 

Uwi kuning kulit coklat ini 13 tumbuh melalui umbi akar, dapat 

diolah dan dimakan seperti kentang. Kandungan nutrisinya lebih 

banyak dibandingkan kentang serta teksturnya lebih padat 

Kandungan gizi uwi sangat beragam disamping kaya akan 

serat, uwi ini diperkaya dengan vitamin C, fosfor dan protein. 

Huwi tiang atau atau uwi manis (Melayu) (Dioscorea alata), uwi 

legi (Jawa) penyebarannya tidak hanya terbatas di Jawa dan 

Madura saja melainkan meliputi pulau-pulau lain di kawasan 

Indonesia. Bentuk umbinya lonjong, ujungnya rata atau berlekuk 

dalam (Lingga.dkk.1986). 

 

2.1.3 Umbi Uwi Kuning 

 

Gambar 3. Uwi Kuning  

Sumber : (Hasil Penelitian) 
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 Uwi ini termasuk salah satu varietas uwi yang termasuk 

dalam varietas Dioscorea alata. Umbinya biasa disebut dengan 

uwi menjangan, bercabang- cabang dengan panjang 35-60, 

tebal 7-10. Daging berwarna kuning kecoklatan atau kuning 

jeruk kemerahan. Bentuk uwinya yang besar tak beraturan dan 

bercabang-cabang menyerupai tanduk menjangan oleh karena 

itu dinamakan uwi menjangan. Umbi melebar seperti kipas 

ujungnya berlekuk dalam, sampai berbagi dan ukurannya besar 

sekali. Uwi kuning yang memiliki berat 20-30 ton umbi basah 

memiliki umur panen sekitar 6 sampai dengan 8 bulan. Uwi 

kuning di kalangan masyarakat belum memiliki nilai ekonomis 

sama sekali. Salah satu penyebabnya karena kadar air uwi ini 

relatif tinggi namun ada beberapa sub tipe Dioscorea alata yang 

kadar airnya rendah sementara kadar patinya tinggi (Lingga, 

dkk.,1986). 

Uwi kuning merupakan salah satu jenis umbi yang 

pemanfaatannya terbatas namun mengandung kadar pati cukup 

tinggi. Pati uwi kuning dapat diolah menjadi pati modifikasi 

dengan metode asetilasi yang dapat diaplikasikan sebagai 

enkapsulan pada industri pangan. Salah satu produk pangan 

yang perlu dienkapsulasi adalah asap cair, karena dalam asap 

cair terdapat senyawa seperti fenol, karbonil, dan asam yang 

mudah hilang selama penyimpanan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui potensi pati modifikasi yang dibuat dari uwi 
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kuning sebagai enkapsulan dalam mikroenkapsulasi asap cair 

dan untuk mengetahui pengaruh rasio perbandingan antara 

padatan terlarut redistilat asap cair dengan pati modifikasi 

terhadap efisiensi mikroenkapsulasi serta karakteristik 

mikrokapsul yang  dihasilkan (Retnowati, 2009) 

2.2 Komposisi Kimia Umbi Uwi 

 Sebagian besar senyawa getah yang keluar dari 

permukaan potongan umbi uwi adalah senyawa alkaloid. 

Beberapa varietas umbi uwi mengandung alkaloid dioscorin 

(C12H12O2N) yang larut dalam air dan hilang jika direndam dalam 

larutan yang mengandung air kapur dan direbus (Rubatzky dan 

Yamaguchi, 1998). Komposisi kimia umbi uwi dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Umbi Uwi (Dioscorea spp.) 

Komposisi Jumlah 

Kalori 101 kal 

Protein 2,0 gram 

Lemak 0,2 gram 

Karbohidrat 19,8 gram 

Kalsium 45 gram 

Fosfor 280 gram 

Besi 1,8 gram 

Vitamin B1 0,10 gram 
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Vitamin C1 9 miligram 

Air 75 gram 

Sumber : (Prawiranegara, 1996) 

  

2.3 Tepung Umbi 

 Umbi dalam bentuk tepung ini mempunyai prospek yang 

baik untuk dikembangkan karena tepung umbi dapat digunakan 

untuk membuat berbagai jenis makanan tradisional maupun 

modern (LBN, 1977). 

Menurut Radio Pertanian Wonocolo (2013), tepung uwi 

dan pati garut dapat digunakan secara luas sebagai produk 

pangan olahan baik sebagai pengganti maupun substitusi, 

sedangkan tepung bentoel dan pati ganyong mempunyai 

kemampuan yang terbatas.  

 

Tabel 2. Bentuk Olahan Pangan yang Sesuai 

No. Jenis tepung 

dan pati 

Produk olahan yang sesuai 

1. Tepung uwi Cookies, cake, bolu kukus, bihun, 

jajanan tradisional. 

2. Tepung bentoel Cake, bolu kukus, jajanan tradisional. 

3. Tepung kimpul Cookies, cake, bolu kukus. 

4. Pati Garut Cookies, cake, substitusi mie, biskuit, 

krupuk, bihun, jajanan tradisional. 
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5. Pati Ganyong Cookies, cake, substitusi mie, biskuit, 

krupuk, bihun, jajanan tradisional. 

6. Pati suweg Cake, substitusi mie, sohun, bolu 

kukus, dodol, jajanan tradisional. 

Sumber : (Radio Pertanian Wonocolo, 2013) 

 

2.4 Sifat Fisik 

Tekstur suatu bahan merupakan salah satu sifat fisik dari 

bahan pangan yang penting. Tekstur suatu bahan merupakan 

salah satu sifat fisik dari bahan pangan yang penting. Hal ini 

berhubungan dengan rasa pada waktu mengunyah bahan 

tersebut (Rampengan dan Sembel, 1985). Tekstur adalah 

sekelompok sifat fisik yang ditimbulkan oleh elemen struktural 

bahan pangan yang dapat dirasa oleh peraba terkulit dengan 

deformasi, disintegrasi dan aliran bahan pangan ditambah 

tekanan yang diukur secara obyektif pula oleh massa, waktu 

dan jarak (Heriansya, 2008). 

Tujuan dari percobaan struktur dan sifat fisik adalah 

untuk mengetahui struktur dan sifat fisik dari berbagai jenis 

umbi-umbian. Prinsip dari percobaan struktur dan sifat fisik 

berdasarkan pada pengamatan struktur dan sifat fisik dari umbi-

umbian antara lain bentuk, ukuran, berat, warna, dan struktur 

jaringan (Gilang dkk, 2013). 
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2.4.1 Densitas Kamba 

 Densitas kamba (bulk density) adalah massa partikel 

yang menempati suatu unit volume tertentu. Densitas kamba 

ditentukan oleh berat wadah yang diketahui volumenya dan 

merupakan hasil pembagian dari berat bubuk dengan volume 

wadah. Semakin tinggi nilai densitas kamba menunjukkan 

produk semakin padat (Anita, 2009).  

Densitas kamba menunjukkan perbandingan antara 

berat suatu bahan terhadap 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 kecil 

akan membutuhkan tempat yang lebih luas dibandingkan 

dengan bahan dengan densitas kamba yang besar untuk berat 

yang sama sehingga tidak efisien dari segi tempat penyimpanan 

dan kemasan (Ade et al., 2009). 

 

2.5 SIfat Kimia 

2.5.1 Protein 

Protein merupakan salah satu zat makanan yang penting 

bagi tubuh. Mempunyai fungsi sebagai pertumbuhan sel, 

pengganti sel yang rusak dan sebagai bahan bakar dalam tubuh 

manusia. Oleh sebab itu kekurangan protein dapat 

menyebabkan gangguan pada manusia (Rodwell, 2000). 
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Keistimewaan lain dari protein ini adalah strukturnya 

yang mengandung N (15,30-18%), C (52,40%), H (6,90-7,30%), 

O (21-23,50%), S (0,8-2%), disamping C, H, O (seperti juga 

karbohidrat dan lemak), dan S kadang-kadang P, Fe dan Cu 

(sebagai senyawa kompleks dengan protein). Dengan demikian 

maka salah satu cara terpenting yang cukup spesifik untuk 

menentukan jumlah protein secara kuantitatif adalah dengan 

penentuan kandungan N yang ada dalam bahan makanan atau 

bahan lain (Sudarmaji, S, dkk. 1989). 

 

2.5.2 Lemak 

Lemak merupakan salah satu kandungan utama dalam 

makanan, dan penting dalam diet karena beberapa alasan. 

Lemak merupakan salah satu sumber utama energi dan 

mengandung lemak esensial. Namun konsumsi lemak 

berlebihan dapat merugikan kesehatan, misalnya kolesterol dan 

lemak jenuh. Dalam berbagai makanan, komponen lemak 

memegang peranan penting yang menentukan karakteristik fisik 

keseluruhan, seperti aroma, tekstur, rasa dan penampilan. 

Karena itu sulit untuk menjadikan makanan tertentu menjadi 

rendah lemak (low fat), karena jika lemak dihilangkan, salah 

satu karakteristik fisik menjadi hilang. Lemak juga merupakan 

target untuk oksidasi, yang menyebabkan pembentukan rasa 

tak enak dan produk menjadi berbahaya. Lemak biasanya 

dinyatakan sebagai komponen yang larut dalam pelarut organik 
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(seperti eter, heksan atau kloroform), tapi tidak larut dalam air. 

Senyawa yang termasuk golongan ini meliputi triasilgliserol, 

diasilgliserol, monoasilgliserol, asam lemak bebas, fosfolipid, 

sterol, karotenoid dan vitamin A dan D. Fraksi lemak sendiri 

mengandung campuran kompleks dari berbagai jenis molekul. 

Namun triasilgliserol merupakan komponen utama sebagian 

besar makanan, jumlahnya berkisar 90-99% dari total lemak 

yang ada (Leman, 2006). 

 

2.5.3 Karbohidrat 

Secara umum definisi karbohidrat adalah senyawa 

organik yang mengandung atom  karbon,  hidrogen dan 

oksigen, dan pada umumnya unsur Hidrogen clan oksigen 

dalam komposisi menghasilkan H2O. Di dalam tubuh karbohidrat 

dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari  

gliserol lemak. Akan tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh 

dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama 

sumber bahan makan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. 

Sumber karbohidrat nabati dalam glikogen bentuk glikogen, 

hanya dijumpai pada otot dan hati dan karbohidrat dalam bentuk 

laktosa hanya dijumpai di dalam susu. Pada tumbuh-tumbuhan, 

karbohidrat di bentuk dari basil reaksi CO2 dan H2O melalui 

proses foto sintese di dalam sel-sel tumbuh-tumbuhan yang  

mengandung hijau daun (klorofil). Matahari merupakan sumber 

dari seluruh kehidupan, tanpa matahari tanda-tanda dari 
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kehidupan tidak akan dijumpai. Karbohidrat  banyak ditemukan 

pada  serealia (beras, gandum, jagung, kentang dan 

sebagainya), serta pada biji-bijian yang tersebar luas di alam 

(Hutagalung, 2004). 

 

2.5.4 Kadar Air 

Kadar air saat umbi-umbi dipanen biasanya mencapai ± 

65%. Kadar air yang tinggi ini menyebabkan umbi mudah rusak 

bila tidak segera dilakukan penanganan. Jika umbi segar telah 

di panen tidak segera diproses, maka akan terjadi perubahan 

visual yang ditandai dengan timbulnya bercak berwarna biru 

kehitaman, kecoklatan (browning), lunak, umbi berjamur dan 

akhirnya menjadi busuk. Hal ini akan menyebabkan kehilangan 

hasil dan kemerosotan harga yang tajam pada saat panen raya 

di daerah sentra produksi (Suismono, 2001). 

  

2.5.5 Kadar Abu 

  Kadar abu merupakan campuran dari komponen 

anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan 

pangan. Bahan panagan terdiri dari 96% bahan anorganik dan 

air, sedangakan sisanya merupakan unsur – unsur mineral. 

Unsur juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Kadar 

abu tersebut dapat menunjukan total mineral dalam suatu bahan 

pangan. Bahan – bahan organik dalam proses pembakaran 

akan terbakar tetapi komponen anorganiknya tidak, karena 
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itulah disebut sebagai kadar abu. Penentuan kadar abu total 

dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk 

menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan, mengetahui 

jenis bahan yang digunakan, dan sebagai penentu parameter 

nilai gizi suatu bahan makanan (Astuti, 2011) 

 

2.6 Pengeringan 

 Bahasa ilmiah pengeringan adalah penghidratan, yang 

berarti menghilangkan air dari suatu bahan. Proses pengeringan 

atau penghidratan berlaku apabila bahan yang dikeringkan 

kehilangan sebahagian atau  keseluruhan air yang 

dikandungnya. Proses utama yang terjadi pacta proses 

pengeringan adalah penguapan. Penguapan terjadi apabila air 

yang dikandung oleh suatu bahan teruap, yaitu apabila panas 

diberikan kepada bahan tersebut. Panas ini dapat diberikan 

melalui berbagai sumber, seperti kayu api, minyak dan gas, 

arang baru ataupun tenaga surya. Pengeringan juga dapat 

berlangsung dengan cara lain yaitu dengan memecahkan ikatan 

molekul-molekul air yang terdapat di dalam bahan. Apabila 

ikatan molekulmolekul air yang terdiri dari unsur dasar oksigen 

dan hidrogen dipecahkan, maka molekul tersebut akan keluar 

dari bahan. Akibatnya bahan tersebut akan kehilangan air yang 

dikandungnya (Hasibuan, 2005). 



19 
 

 
 

Dalam proses pengeringan, terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan yakni faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi pengeringan bahan ( Buckle et all., 1992): 

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, 

kelembapan, dan kecepatan udara). 

4. Karakteristik alat pengering. 

 Pengeringan bahan pangan merupakan salah satu 

penanganan pascapanen yang sangat penting. Pengeringan 

merupakan tahapan operasi rumit yang meliputi perpindahan 

panas dan massa secara transien serta beberapa laju proses, 

seperti transformasi fisik atau kimia, yang pada gilirannya 

menyebabkan perubahan mutu hasil maupun mekanisme 

perpindahan panas dan massa. Proses pengeringan dilakukan 

sampai pada kadar air seimbang dengan keadaan udara 

atmosfir normal (Equilibrium Moisture Content) atau pada batas 

tertentu sehingga aman disimpan dan tetap memiliki mutu yang 

baik sampai ke tahap proses pengolahan berikutnya 

(Widyotomo and Mulato, 2005). 

 Pengeringan adalah cara pengawetan pangan yang 

paling tua dan paling luas digunakan. Pengeringan pangan 

merupakan penerapan panas dalam kondisi terkendali untuk 
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mengeluarkan sebagian besar air dari dalam bahan pangan 

melalui proses evaporasi (pada pengeringan umum) dan 

sublimasi (pengeringan beku). Pengeringan pada bahan pangan 

bertujuan (Thahjadi, 2011): 

1. Pengawetan 

2. Mengurangi berat dan volume 

3. Menekan biaya pengangkutan dan penyimpanan karena 

berat dan volume produk berkurang 

4. Menghasilkan produk yang siap saji atau cepat saji 

antara lain produk-produk instant, kopi instant, sari buah 

bubuk dan lain-lain. 

 

2.6.1 Pengering Tipe Rak 

 

 

Gambar 4.  Bagian Dalam Pengering Tipe Rak   

              Sumber : (Hasil Penelitian) 
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Pengeringan bahan makanan dapat dilakukan 

denganbeberapa cara, antara lain dengan penjemuran serta 

menggunakan alat pengering buatan seperti pengering rak. 

Pengering rak memiliki kelebihan dibandingkan dengan 

penjemuran karena suhu dapat diatur sehingga waktu 

pengeringan dapat ditentukan dengan tepat dan kebersihan 

dapat diawasi (Winarno dkk, 2004). Prinsip kerja alat pengering 

rak adalah panas yang berasal dari elemen elektrik dibawa oleh 

medium pembawa panas yaitu udara. Laju aliran udara panas 

ke ruang pengering diatur oleh blower. Selanjutnya pada ruang 

pengering terjadi proses pengeringan bahan oleh panas yang 

dibawa udara tersebut. Bahan yang akan dikeringkan diletakkan 

di atas rak kawat nyamuk ukuran 20 cm x 30 cm. Mesin 

pengering ini mempunyai bentuk persegi dan didalamnya berisi 

rak-rak yang dipakai sebagai tempat bahan yang akan di 

keringkan. Bahan diletakkan diatas rak atau baki yang terbuat 

dari bahan yang konduktivitasnya baik dan alat yang berlubang. 

Lubang-lubang yang berfungsi memperbesar kemungkinan 

perpindahan panas (konduksi) udara panas dan uap air (Nuris, 

2011).  

Rak-rak yang ditempatkan dalam ruang tertutup (terbuat 

dari bahan konduktor) dan hanya disediakan lubang untuk 

saluran udara masuk, saluran ke uap air yang ditekan blower. Di 

dalam ruang mesin pengering tipe ini sekaligus terdapat unit 

pengering (pemanas atau heater) sendiri, untuk memanaskan 



22 
 

 
 

udara segar dari luar sebelum disuplai ke baki-baki melalui 

heater tadi. Bersamaan dengan penarikan udara panas, uap air 

yang dengan sendirinya dari daerah makin tertekan keluar 

ruang pengering (Suharto, 1991). 

 

2.7 Uji Proksimat 

 Dalam pengolahan makanan, kendali kualitas 

merupakan syarat yang harus dipenuhi. Salah satu penentuan 

kualitas bahan makanan dan kaitannya dengan kebutuhan 

obyektif teknologi pengolahan maupun nilai gizi dapat dilakukan 

melalui analisis kadar makronutrien dan mikronutrien. Analisis 

makronutrien dapat dilakukan dengan analisis proksimat, yaitu 

merupakan analisis kasar yang meliputi kadar abu total, air total, 

lemak total, protein total dan karbohidrat total, sedangkan untuk 

kandungan mikronutrien difokuskan pada kandungan provitamin 

A. Analisis vitamin A dan provitamin A secara kimia dalam buah-

buahan dan produk hasil olahan dapat ditentukan 2 dengan 

berbagai metode diantaranya kromatografi lapis tipis, 

kromatografi kolom absorpsi, kromatografi cair kinerja tinggi, 

Kolorimetri dan spektrofotometri sinar tampak. Pada penelitian 

ini penetapan kadar melalui analisis secara spektrofotometri 

sinar tampak  (Winarno, 2004). 

 

 

 



23 
 

 
 

2.8 SNI Pada Tepung 

 Bahan yang terkandung dalam tepung harus sesuai 

dengan standar ketentuan yang berlaku. 

 

Tabel 3. Standar Mutu pada Tepung Beras 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1.1 Bentuk - serbuk halus 

1.2 Bau - normal 

2 Benda Asing - Tidak boleh 

3 Kehalusan, lolos ayakan 

80 mesh (b/b) 

% min. 90 

4 Kadar air (b/b) % maks. 13 

5 Kadar abu (b/b) % maks. 1.0 

6 Belerang dioksida (SO2) - tidak boleh ada 

7 Silikat (b/b) % maks 0.1 

8 pH - 5-7 

Sumber : (SNI, 2009) 

 

  

 


