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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ubi Jalar Ungu 

1. Produksi dan Pengohan Ubi Jalar Ungu 

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L. Poir) merupakan salah satu jenis ubi jalar 

yang banyak ditemui di Indonesia selain berwarna putih, kuning dan merah. Ubi 

jalar ungu jenis  Ipomoea batatas L. Poir memiliki warna yang ungu yang cukup 

pekat pada daging ubinya sehingga banyak menarik perhatian. Dalam sistematika 

(taksonami) tumbuhan yang dikutip dari Iriyanti (2012), tanaman ubi jalar dapat 

di klasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantea 

Devisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotylodonnae 

Ordo  : Convolvulales 

Famili  : Convolvulaceae 

Genus  : Ipomoea 

Spesies  : Ipomoea Batotas 

Ubi jalar ungu telah dikembangkan di berbagai negara seiring dengan semakin 

berkembangnya permintaan pasar terhadap makanan sehat. Ubi jalar ungu seperti 
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jenis Yamagawamurasaki dan Ayamurasaki telah dikembangkan di Jepang dan 

dipergunakan di berbagai produk-produk komersial juga sebagai pewarna alami 

pangan contohnya pada pengolahan mie, jus, roti, selai dan minuman fermentasi 

(Truong et al., 2012). Nutrisi yang terkandung di dalam ubi jalar ungu adalah 

vitamin A, C, serat pangan, zat besi, potasium dan protein (Mais, 2008). 

Indonesia sebagai negara yang cocok untuk ditanami ubi jalar ungu mengalami 

peningkatan dalam penanaman  ubi jalar ungu. Sentra penanaman ubi jalar ungu 

tersebar di Pandeglang (Banten), Malang dan Banyuwangi (Jawa Timur), Sleman 

(Yogyakarta), dan jalur pantura Jawa mulai Subang (Jawa Barat) hingga Brebes, 

Tegal, hingga Pemalang (Jawa Tengah). Produktivitas ubijalar ungu lebih rendah 

daripada ubijalar kuning. Namun, petani memilih untuk terus menanam karena 

harga jual ubi jalar ungu lebih tinggi Rp500-Rp1.000 per kg daripada ubi jalar 

kuning (Ipur, 2012). 

Produksi ubi jalar selama kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat rata-rata 

6,78 % per tahun dari 1,8 juta ton pada tahun 2008 menjadi 2,4 juta ton pada 

tahun 2012 (ARAM II) sedangkan laju peningkatan produktivitas sedikit dibawah 

angka laju produksi yaitu mencapai 5,85 % per tahun, namun laju pertumbuhan 

luas panennya baru mencapai 0,89 % per tahun (Anonim, 2013). 

Pengolahan ubi jalar ungu juga semakin bervariasi seiring makin meningkatnya 

produksi ubi jalar ungu. Pengolahan menjadi tepung adalah salah satu bentuk 

produk olahan yang dapat meningkatkan kemandirian bangsa dengan mengurangi 

penggunaan tepung terigu import. Presentase minat industri untuk mencoba 

tepung ubi jalar, yaitu sekitar 68,41% perusahaan berminat untuk mencoba dan 
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hanya sekitar 31,58% perusahaan yang tidak berminat untuk mencoba (Djami, 

2007). Kandungan nutrisi di dalam tepung ubi jalar ungu dapat dilihat di Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan gizi tepung ubi jalar per 100 g 

No. Parameter 
Tepung Ubi 

Jalar Putih  

Tepung Ubi 

Jalar Orange  

Tepung Ubi 

Jalar Ungu  

1. Kadar air (%) 10,99 6,77 7,28 

2. Kadar abu (%) 3,14 4,71 5,31 

3. Protein (%) 4,46 4,42 2,79 

4. Lemak (%) 1,02 0,91 0,81 

5. Karbohidrat (%) 84,83 83,19 83,81 

6. Serat (%) 4,44 5,54 4,72 

Sumber : Djami (2007) 

2.  Aktivitas Antioksidan Ubi Jalar Ungu 

Warna ungu dari ubi jalar ungu berasal dari pigmen alami yang terkandung di 

dalamnya. Pigmen hidrofilik antosianin termasuk golongan flavonoid yang 

menjadi pewarna pada sebagian besar tanaman, yaitu warna biru, ungu dan merah. 

Hingga saat ini telah ditemukan 23 jenis pigmen antosianidin basis (aglikon) dan 

6 yang umum ditemukan di tanaman adalah pelargonidin, cyanidin, peonidin, 

delphinidin, petunidin dan malvidin (Kim et al., 2012). Kandungan antosianin 

yang tinggi di dalam umbi akarnya yaitu antosianidin utamanya berupa sianidin 

dan peonidin (Jiao et al., 2012).  

Konsentrasi antosianin inilah yang menyebabkan beberapa jenis ubi ungu 

mempunyai gradasi warna ungu yang berbeda (Hardoko et al.,  2010). Ubi jalar 

ungu yang berbeda kultivar memiliki kandungan antosianin yang berbeda pula. 

Antosianin memberikan efek kesehatan yang sangat baik yaitu sebagai 

antioksidan dan antikanker karena defisiensi elektron pada struktur kimianya 
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sehingga bersifat reaktif menangkal radikal bebas (Jiao et al., 2012). Antosianin 

yang diekstrak dari ubi jalar ungu juga dapat menangkal secara signifikan 

pembentukan peroksida lemak. Pada penelitian terhadap ekstrak ubi jalar ungu 

telah ditemukan sebanyak 16 jenis antosianin dengan menggunakan teknik HPLC-

DAD (Jiao et al., 2012). Antosianin dapat terdegradasi karena beberapa faktor 

yaitu: pH, suhu, struktur, cahaya, oksigen, pelarut, enzim dan  

ion logam (He et al., 2010). Shan et al. (2009) melaporkan bahwa antosianin ubi 

jalar ungu berfungsi sebagai antioksidan alami. 

Aktivitas antioksidan dari antosianin ubi jalar ungu dihitung menggunakan 

metode DPPH (α-diphenyl-β-picrilhydrazyl) (Molyneux, 2004). Metode ini 

didasarkan kepada reaksi pemberian ion hidrogen dari bahan pangan yang 

mengandung antioksidan sehingga mengurangi warna ungu DPPH-radikal bebas, 

menjadi DPPH-H warna kuning yang tidak lagi bersifat radikal bebas (Kumaran 

dan Karunakaran, 2005). Pengurangan jumlah absorpsi DPPH (yang diukur 

menggunakan panjang gelombang 517 nm) menunjukkan kemampuan anti radikal 

bebas bahan pangan sumber antioksidan (Jiao et al., 2012). 

Tingkatan suhu dan lama pemanasan memiliki pengaruh yang kuat pada stabilitas 

antosianin (Patras et al., 2010). Brownmiller et al.( 2008) melaporkan bahwa 

perlakuan suhu tinggi yaitu blanching  (95
0
C selama 3 menit) yang dikombinasi 

dengan pasteurisasi dalam pengolahan buah blueberry menjadi  puree 

mengakibatkan hilangnya 43 % total antosianin monomer akan tetapi nilai warna 

polimer ternyata meningkat dari 1% sampai 12 % , dibandingkan dengan tingkat 

asli yang ditemukan di buah segar.  
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Patras et al. (2010) melaporkan bahwa pemanasan dapat menyebabkan 

pengurangan kerja enzim polifenol oksidase. Kirca et al. (2006) melaporkan 

bahwa antosianin dari wortel hitam  cukup stabil selama pemanasan pada 70-

80
0
C,  yang sesuai dengan data kinetik pada penelitian Rhim (2002) bahwa 

stabilitas termal antosianin wortel hitam terdapat pada suhu 70 - 90
0
C. Jiao et al. 

(2012) dan Terahara (2004) memaparkan bahwa aktivitas antioksidan tepung ubi 

jalar ungu mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan konsentrasi yang 

diujikan pada metode DPPH-radikal bebas. Yudiono (2011) memaparkan bahwa 

aktivitas antioksidan ubi jalar ungu adalah 72,64%. 

B.   Pati 

Pati dapat ditemukan di sebagian besar tumbuhan. Pati tersebut terdapat di 

organ/bagian tumbuhan tersebut  misalnya pada biji, daun, batang, jaringan kayu, 

akar, umbi, rimpang, buah, daun dan perikarp, kotiledon, embrio dan endosperm 

benih tumbuhan (Whistler et al., 1984). Pati adalah polisakarida yang tersusun 

dari unit-unit glukosa yang saling berikatan membentuk rangkaian yang panjang. 

Jumlah molekul glukosa yang terdapat pada pati bervariasi dari lima ratus sampai 

ribuan molekul tergantung jenis pati. Pati tersimpan sebagai sumber energi 

tumbuhan, seperti glikogen pada hewan. Pati terdiri atas granula dengan ukuran 

yang bervariasi antara 2 – 130 mikron. Ukuran dan bentuk granula pati 

dipangaruhi oleh jenis tumbuhan asal dari granula pati tersebut. Struktur granula 

pati berbentuk sedemikian rupa sehingga terlihat melingkar (Lineback, 1984). 

Bentuk granula pati dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Pati alami memiliki dua komponen penyusun utama yaitu amilosa dan 

amilopektin.   Amilosa mempunyai struktur lurus yang dominan dengan ikatan -

(1,4)-D-glukosa, sedangkan amilopektin selain memiliki struktur lurus juga 

memiliki polimer bercabang dengan ikatan -(1,6)-D-glukosa (Whistler et al., 

1984). Karakteristik amilosa dan amilopektin dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

 

 

Gambar 1. Bentuk granula pati  

      Sumber : Lineback (1984) 

 

Tabel 2. Karakteristik amilosa dan amilopektin 

Karakter Amilosa Amilopektin 

Struktur umum Linier / lurus Bercabang 

Warna ketika ditambah iodin Biru tua Ungu 

Afinitas Iodin  650 nm  540 nm 

Rata-rata panjang ikatan 

(residu glukosa) 
100 – 10.000 20 – 30 

Derajat polimerisasi 

(residu glukosa) 
100 – 10.000 10.000 – 100.000 

Kelarutan di air Tidak tetap Selalu larut 

Kestabilan di dalam larutan Retrogradasi Stabil 

Pembentukan menjadi maltosa 

oleh kristal -amilase 
 70%  55% 

Sumber : Whistler et al. (1984) 

Struktur amilosa dan amilopektin dapat dilihat pada Gambar 2. Sifat fungsional 

pati yang penting adalah kemampuan mengentalkan dan membentuk gel (Rapaille 

dan Vanhelmerijk, 1994). Sifat pengental pati ditunjukkan dengan kemampuan 

pati mencapai viskositas yang tinggi. Thickening power dilihat dari viskositas 

Amilosa 
Amilopektin 
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maksimum yang mampu dibentuk oleh pati tersebut selama pemanasan (Swinkels, 

1985 dalam Honestin, 2007). 

Pembentukan gel merupakan salah satu bukti kemampuan molekul linier pati 

terlarut untuk berasosiasi. Apabila larutan pati encer dibiarkan beberapa lama 

maka akan terbentuk endapan, sedangkan bila larutan pati memiliki konsentrasi 

tinggi maka akan terbentuk gel. Gel ini terbentuk setelah terjadi ikatan hidrogen 

antara grup hidroksil rantai linier yang berdekatan (Pomeranz, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur amilosa dan amilopektin 

Sumber : Swinkels (1985) dalam Beynum dan Roeis (1985) 

1. Pati Ubi Jalar Ungu 

Pati ubi jalar memiliki sifat lain diantara pati kentang dan pati jagung atau pati 

tapioka. Granula pati ubi jalar berdiameter 2-25 μm. Granula pati ubi jalar 

berbentuk polygonal dengan kandungan amilosa dan amilopektin berturut-turut 

adalah 20% dan 80% (Swinkels, 1985 dalam Beynum dan Roels, 1985). Pati ubi 

jalar memiliki derajat pembengkakan 20-27 ml/g, kelarutan 15-35%, dan 

Amilopektin 

Amilosa 
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gelatinisasi  pada suhu 75-88
o
C untuk granula berukuran kecil (Moorthy  dan 

Balagopalan, 2010). 

Pati ubi jalar ungu memiliki kekentalan tinggi dan kemampuan membuat gel yang 

rendah. Hal ini disebabkan karena kemampuan pembengkakan (swelling) dan 

kelarutan pati ubi jalar ungu serta ukuran granula pati ubi jalar ungu (Moorthy dan 

Balagopalan, 2010). Komponen kimia yang terkandung di dalam pati ubi jalar dan 

beberapa jenis pati lain dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan komponen kimia beberapa jenis granula pati 

Sumber Pati 
Kelembaban 

65% RH, 20
o
C 

Lemak Protein Abu Fosfor 

Jagung 13 0,6 0,35 0,1   0,015 

Kentang 19   0,05 0,06 0,4 0,08 

Gandum 14 0,8    0,4   0,15 0,06 

Singkong 13 0,1    0,1 0,2 0,01 

Tepung Jagung 13 0,2 0,25   0,07   0,007 

Sorghum 13 0,7    0,3   0,08 - 

Beras - 0,8 0,45 0,5     0,1 

Sagu - 0,1    0,1 0,2     0,02 

Amylomaize 13 0,4 - 0,2     0,07 

Ubi jalar 13 - - 0,1 - 

Sumber : Beynum dan Roels (1985) 

2. Gelatinisasi Pati 

Pati alami memiliki karakteristik tertentu yang tidak selalu diinginkan oleh 

konsumen. Pati yang digunakan dengan konsentrasi yang tinggi terkadang 

memiliki viskositas (kekentalan) yang terlalu tinggi. Pati juga memiliki sifat tidak 

larut pada air yang bersuhu dingin (Yuliana, 2011). Faktor-faktor kekurangan 

pada sifat pati tersebut menyebabkan perlu dilakukan modifikasi terhadap struktur 
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pati. Pati dimodifikasi antara lain secara fisik, kimia atau enzimatis untuk 

mengubah salah satu atau lebih sifat fisik atau kimianya yang penting. 

Modifikasi pati dapat dilakukan secara fisik melalui beberapa cara, antara lain 

pengeringan, ekstrusi, pemanasan, pendinginan, pemasakan maupun perlakuan 

fisik lainnya. Proses modifikasi pati juga dapat dilakukan secara kimia melalui 

cross linking, substitusi atau kombinasi keduanya dengan menggunakan bahan 

kimia sebagai bahan pembantu reaksi selama proses pengolahan. Secara enzimatis 

dapat dilakukan dengan bantuan enzim seperti enzim -amilase dan -amilase 

(Yuliana, 2011). 

Gelatinisasi sebagian merupakan salah satu metode modifikasi pati secara fisik. 

Gelatinisasi pati didukung oleh beberapa faktor yaitu air serta suhu tinggi/ panas. 

Air dan suhu yang tinggi akan menyebabkan pecahnya sebagian (gelatinisasi 

sebagian) atau seluruh granula pati (gelatinisasi sempurna). 

Pati tidak larut air ketika dipanaskan di bawah suhu gelatinisasi. Ketika 

pemanasan dilakukan mencapai kisaran suhu gelatinisasi maka pati akan 

mengalami hidrasi sehingga membengkak lebih besar dari ukuran aslinya. Selain 

itu pati akan kehilangan sifat birefringence serta menjadi lebih jernih. Apabila 

dilakukan pendinginan maka akan terbentuk pasta. Ketika suhu meningkat granula 

pati tidak mengalami gelatinisasi secara bersamaan, ada yang lebih awal ada yang 

di akhir. Oleh karena itu suhu gelatinisasi ditetapkan dalam kisaran suhu 

(Swinkles, 1985 dalam Beynum dan Roels, 1985).  
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Faktor yang mempengaruhi terjadinya gelatinisasi pati adalah suhu, ketersediaan 

air serta lama pemanasan (Beynum dan Roels, 1985). Ketika suhu meningkat 

granula pati tidak mengalami gelatinisasi secara bersamaan. Oleh karena itu suhu 

gelatinisasi ditetapkan dalam kisaran suhu. Kisaran suhu gelatinisasi ubi jalar 

adalah antara 58 - 72
o
C (Swinkles, 1985 dalam Beynum dan Roels, 1985).  

Chung et al. (2006) melaporkan bahwa ketika proses pengolahan bahan pangan 

yang mengandung pati jumlah air dan panas tidak mencukupi, tidak seluruh pati 

di dalam bahan pangan tersebut mengalami gelatinisasi atau terjadi gelatinisasi 

sebagian. Gelatinisasi sebagian pada umumnya disebabkan oleh ketersediaan air 

dan suhu yang rendah. Hidayat et al. (2009) meneliti tepung singkong gelatinisasi 

sebagian menggunakan suhu 90
o
C selama 90 menit.  

Proses gelatinisasi sebagian menyebabkan terbentuknya lapisan (film) karena 

perubahan pada amilosa dan amilopektin granula pati (Piyada et al., 2013). 

Gelatinisasi sebagian menyebabkan sebagian granula pati tepung ubi jalar ungu 

rusak dan amilosa yng bersifat mudah larut di dalam air (Kearsley dan Dziedzic, 

1995). Amilopektin memiliki gugus hidroksil yang bersifat hidrofilik (Winarno, 

1992) sehingga dapat menyerap molekul air. Amilosa yang keluar dari granula 

pati akan menyelimuti granula pati seperti membentuk film/lapisan. 

Penelitian terhadap stabilitas antosianin bunga rosella menggunakan turunan pati 

yang dipanaskan sebagai bahan lapisan pelindung (enkapsulasi) yang melapisi 

antosianin rosella. Turunan pati tersebut mengalami pemanasan terlebih dahulu 

sehingga dapat membentuk lapisan pelindung antosianin. Hasil penelitian 

menunjukkan umur simpan lebih panjang dan kerusakan antosianin berkurang. 
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Suhu yang optimum untuk mendapatkan efek positif tersebut adalah 60-80
o
C 

(Idham et al., 2012). 

Menurut hasil penelitian Richana dan Widaningrum (2009), lama pemanasan ubi 

jalar ungu varietas Ayamurazaki untuk mencapai gelatinisasi adalah 36 menit. 

Sedangkan penelitian Ginting dan Suprapto (2005) menunjukkan bahwa lama 

pemanasan yang dibutuhkan untuk terjadinya gelatinisasi pada ubi jalar adalah 39 

menit. 

C.   Umur Simpan 

Umur simpan produk pangan adalah selang waktu antara saat produksi hingga 

konsumsi di mana produk berada dalam kondisi yang memuaskan berdasarkan 

karakteristik penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi (Institute of Food 

Science and Technology, 1974). Mutu produk pada saat baru diproduksi dianggap 

dalam keadaan 100% dan akan menurun sejalan dengan lamanya penyimpanan 

atau distribusi. Selama penyimpanan dan distribusi, produk pangan akan 

mengalami kehilangan bobot, mutu, nilai uang, daya tumbuh, dan kepercayaan 

(Rahayu et al., 2003). 

 

Hasil percobaan penentuan umur simpan diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang umur simpan pada kondisi ideal, umur simpan pada kondisi tidak ideal, 

dan umur simpan pada kondisi distribusi dan penyimpanan normal dan 

penggunaan oleh konsumen. Suhu normal untuk penyimpanan yaitu suhu yang 

tidak menyebabkan kerusakan atau penurunan mutu produk. Suhu ekstrim atau 
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tidak normal akan mempercepat terjadinya penurunan mutu produk dan sering 

diidentifikasi sebagai suhu pengujian umur simpan produk (Hariyadi,  2004). 

Titik kritis ditentukan berdasarkan faktor utama yang sangat sensitif serta dapat 

menimbulkan terjadinya perubahan mutu produk selama distribusi, penyimpanan 

hingga siap dikonsumsi. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap penurunan 

mutu produk pangan adalah perubahan kadar air dalam produk. Aktivitas air (aw) 

berkaitan erat dengan kadar air, yang umumnya digambarkan sebagai kurva 

isotermis, serta pertumbuhan bakteri, jamur dan mikroba lainnya. Makin tinggi aw 

pada umumnya makin banyak bakteri yang dapat tumbuh. Mikroorganisme 

menghendaki aw minimum agar dapat tumbuh dengan baik, yaitu untuk bakteri 

0,90, kamir 0,80−0,90, dan kapang 0,60−0,70 (Winarno, 1992). 

Secara garis besar umur simpan dapat ditentukan dengan menggunakan metode 

konvensional (Extended Storage Studies, ESS) dan metode akselerasi kondisi 

penyimpanan (Accelerated Shelf Life Testing, ASLT) (Hariyadi, 2004). Penentuan 

umur simpan produk dengan ESS, yang juga sering disebut sebagai metode 

konvensional, adalah penentuan tanggal kedaluwarsa dengan cara menyimpan 

satu seri produk pada kondisi normal sehari-hari sambil dilakukan pengamatan 

terhadap penurunan mutunya (usable quality) hingga mencapai tingkat mutu 

kedaluwarsa. Metode ini akurat dan tepat, namun pada awal penemuan dan 

penggunaan metode ini dianggap memerlukan waktu yang panjang dan analisis 

parameter mutu yang relatif banyak serta mahal. Metode ESS sering digunakan 

untuk produk yang mempunyai masa kedaluwarsa kurang dari 3 bulan. 
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Metode ASLT (Accelerated Shelf Life Testing) menggunakan pendekatan kadar 

air kritis untuk menduga umur simpan tepung ubi jalar ungu. Penentuan umur 

simpan produk dengan metode ASLT dilakukan dengan menggunakan parameter 

kondisi lingkungan yang dapat mempercepat proses penurunan mutu (usable 

quality) produk pangan. Salah satu keuntungan metode ASLT yaitu waktu 

pengujian relatif singkat (3−4 bulan), namun ketepatan dan akurasinya tinggi 

(Herawati, 2008). 

Penentuan umur simpan produk dengan metode akselerasi dapat dilakukan dengan 

pendekatan kadar air kritis dengan teori difusi dengan menggunakan perubahan 

kadar air dan aktivitas air sebagai kriteria kedaluwarsa. Prinsip utama dari model 

ini adalah menentukan kadar air kesetimbangan tepung ubi jalar ungu yang 

disimpan pada berbagai RH. Selain itu ada jenis pendekatan lain yaitu dengan 

pendekatan semi empiris dengan bantuan persamaan Arrhenius, yaitu dengan teori 

kinetika yang pada umumnya menggunakan ordo nol atau satu untuk produk 

pangan. 

Tahapan penentuan umur simpan dengan ASLT meliputi penetapan parameter 

kriteria kedaluwarsa, pemilihan jenis dan tipe pengemas, penentuan suhu 

pengujian, prakiraan waktu dan frekuensi pengambilan contoh, plotting data 

sesuai ordo reaksi, analisis sesuai suhu penyimpanan, dan analisis pendugaan 

umur simpan sesuai batas akhir penurunan mutu yang dapat ditolerir (Herawati, 

2008).  

Amalia (2012) menyatakan bahwa prinsip utama metode ASLT adalah 

menentukan kadar air kesetimbangan (Me) produk yang disimpan pada berbagai 
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RH. Kurva sorpsi isotermis akan dihasilkan dari hubungan data kadar air 

kesetimbangan produk pangan dengan RH penyimpanan. Kurva dapat digunakan 

untuk mengetahui pola penyerapan uap air produk dari lingkungan, sehingga umur 

simpan produk dapat ditentukan menggunakan persamaan Labuza. Persamaan 

untuk menghitung umur simpan (Labuza, 1982) sebagai berikut:   

 gain = 

 

Keterangan :   = Waktu perkiraan umur simpan (hari) 

me = Kadar air kesetimbangan (%bk) 

mi = Kadar air awal (%bk) 

mc = Kadar air kritis (%bk) 

Ws = Berat kering bahan (g) 

A = Luas permukaan kemasan (m
2
) 

k/x = Permeabilitas uap air kemasan (g/m
2
.hari.mmHg) 

Po = Tekanan uap air jenuh (mmHg)  

b = Kemiringan (slope) kurva isotherm sorpsi 

1.   Kadar Air Kritis 

Kadar air kritis merupakan besarnya kandungan air yang dimiliki oleh suatu 

produk pada kondisi kritisnya.  Kondisi kritis sendiri diartikan sebagai kondisi 

dimana produk telah berada pada batas penerimaan konsumen, dengan kata lain 

telah mulai ditolak (Labuza, 1982).  Tepung ubi jalar ungu disimpan sampai 

kondisi kritis yaitu kondisi saat tepung mengalami penurunan mutu sehingga tidak 

disukai oleh panelis secara uji organoleptik. Ambarsari et al. (2009) telah 

melakukan penelitian terhadap penentuan standar mutu ubi jalar. Karakter fisik 

tepung ubi jalar adalah warna yang normal, butiran tepung tidak menggumpal, 
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95% butiran tepung harus lolos di ayakan berukuran 80 mesh dan kadar air 

maksimal 10%. Tepung dikatakan mulai mengalami penurunan mutu apabila 

warna tepung dinilai tidak ungu normal dan butiran tepung mulai menggumpal 

atau kurang dari 95% tepung ubi jalar ungu tidak lolos ayakan 80 mesh. 

 

SNI 01-3751-2000 tentang standar tepung terigu kadar air maksimumnya sebesar 

14% sedangkan SNI 01-3451-1994 tentang standar tepung tapioka kadar air 

maksimum sebesar 17%. Kadar air maksimal tepung ubi jalar adalah 10% 

(Ambarsari et al., 2009). 

 

Industri tepung memandang penggumpalan yang terjadi pada tepung adalah 

masalah yang serius. Penggumpalan akan menyebabkan terjadinya oksidasi 

lemak, perubahan aroma, menurunkan kelarutan dan aktivitas enzim. Konsumen 

juga berpendapat penggumpalan merupakan indikator penurunan mutu dan 

keamanan tepung (Arpah et al., 2002). 

 

2.  Aktivitas air (water activity / aw) 

Menurut derajat keterikatan air, air terikat dapat dibagi atas empat tipe 

(Kusnandar, 2010; Winarno, 1992) : 

- Tipe I, adalah molekul air yang terikat pada molekul-molekul lain melalui 

suatu ikatan hidrogen yang berenergi besar. Molekul air membentuk hidrat 

dengan molekul-molekul lain yang mengandung atom-atom O dan N 

seperti karbohidrat, protein, atau garam. Air tipe ini tidak dapat membeku 

pada proses pembekuan, tetapi sebagian air ini dapat dihilangkan dengan 
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cara pengeringan biasa. Air tipe ini terikat kuat dan sering kali disebut air 

terikat dalam arti sebenarnya. 

- Tipe II yaitu molekuk-molekul air yang berada dalam permukaan bahan 

pangan yang bersifat hidrofilik membentuk monolayer atau multilayer. Air 

jenis ini lebih sukar dihilangkan dan penghilangan air tipe II akan 

mengakibatkan penurunan a
w 

(water activity). Bila sebagian air tipe II 

dihilangkan, pertumbuhan mikroba dan reaksi-reaksi kimia yang merusak 

bahan makanan seperti reaksi browning, hidrolisis, atau oksidasi lemak 

akan dikurangi. Jika air tipe II dihilangkan seluruhnya, kadar air bahan 

akan berkisar antara 3 − 7%, dan kestabilan optimum bahan makanan akan 

tercapai, kecuali pada produk-produk yang dapat mengalami oksidasi 

akibat adanya kandungan lemak tidak jenuh. 

- Tipe III, adalah air yang secara fisik terikat dalam jaringan matriks bahan 

seperti membran, kapiler, serat, dan lain-lain. Air tipe III inilah yang 

sering kali disebut dengan air bebas. Air tipe ini mudah diuapkan dan 

dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroba dan media bagi reaksi-

reaksi kimiawi. Apabila air tipe III ini diuapkan seluruhnya, kandungan air 

bahan berkisar antara 12 − 25% dengan aw (water activity) kira-kira 0,8 

tergantung dari jenis bahan dan suhu. 

- Tipe IV, adalah air yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan tetapi 

hanya pada permukaan bahan  dan tidak terikat sama sekali pada matriks 

bahan. Air jenis ini biasa disebut air murni  
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Air terikat dengan derajat yang berbeda-beda. Semakin kuat air terikat dalam 

matriks bahan pangan maka akan semakin sulit dipergunakan untuk aktivitas 

mikroba, aktivasi enzim juga reaksi kimia. Parameter yang digunakan dalam 

menentukan kualitas air untuk aktivitas organisme adalah aktivitas air atau water 

activity (aw). Aktivitas air adalah jumlah air yang terdapat dalam bahan pangan 

atau larutan. Air tersebut digunakan oleh mikroorganisme untuk menjalankan 

aktivitas kehidupannya (Buckle et al., 1987). Air murni memiliki nilai aw = 1,0. 

Aktivitas air ini juga dapat didefinisikan sebagai kelembaban relatif keseimbangan 

(Equilibrium Relatif Humidity, ERH) dibagi dengan 100 (Arpah, 2007):     

    

Aktivitas air (aw) menunjukkan sifat bahan itu sendiri sedangkan ERH 

menggambarkan sifat lingkungan di sekitarnya yang berada dalam keadaan 

seimbang dengan bahan tersebut. Peranan air dalam bahan pangan biasanya 

dinyatakan dalam kadar air dan aktivitas air sedangkan peranan air di udara 

dinyatakan dalam kelembaban relatif dan kelembaban mutlak (ERH). Bertambah 

atau berkurangnya kandungan air suatu bahan pangan pada suatu keadaan 

lingkungan sangat tergantung pada ERH lingkungannya (Indah, 2011). 

3. Kurva Sorpsi Isotermis 

Kurva sorpsi isotermis adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara 

kandungan air dalam bahan pangan dengan aktivitas air (aw) atau kelembaban 

relatif (RH) penyimpanan dalam ruang penyimpanan yang memiliki suhu yang 

sama. Ketika disimpan dalam waktu tertentu di ruangan yang tertutup maka kadar 
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air di dalam sampel dengan lingkungannya akan mengalami perpindahan dari 

kadar air yang tinggi ke kadar air yang rendah. Menurut Henderson and Perry 

(1976) suatu bahan dalam keadaan seimbang apabila laju kehilangan air dari 

bahan ke udara sekelilingnya sama dengan laju penambahan air ke bahan dari 

udara di sekelilingnya. Kadar air kesetimbangan yang sudah diketahui diplotkan 

dengan nilai aktivitas air (aw) sehingga akan membentuk kurva sorpsi isotermis air 

(Labuza, 1982). 

Kurva sorpsi isotermis berperan untuk memprediksi umur simpan makanan yang 

mempunyai kadar air rendah (Al-Muhtaseb et al., 2002). Kurva sorpsi isotermis 

juga dapat digunakan untuk menentukan faktor-faktor lain yang memungkinkan 

memberi pengaruh terhadap penurunan atau peningkatan aw produk pangan 

(Adawiyah dan Soekarto, 2010). Berbagai penelitian menggunakan kurva sorpsi 

isotermis telah dilakukan. Antara lain penelitian yang dilakukan Ertugay dan 

Certel (2000) tentang karakteristik isotermis sorpsi air gandum, barley, rey, coat 

dan jagung pada suhu penyimpanan yang berbeda. Kemudian penelitian Aini et al. 

(2014) tentang karakteristik kurva sorpsi isotermis air pada tepung jagung instan. 

Wijaya et al. (2014) meneliti karakteristik kurva sorpsi isotermis air dan umur 

simpan pada ledok instan. 

Hubungan antara kadar air bahan dengan kelembaban relatif (RH) kesetimbangan 

pada suhu tertentu dapat terlihat dari kurva sorpsi isotermis karena kurva 

menggambarkan sifat-sifat hidratasi bahan pangan. Sifat-sifat hidratasi bahan 

pangan adalah kemampuan bahan pangan secara alami dapat menyerap air dari 
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udara di sekelilingnya dan sebaliknya dapat melepaskan sebagian air yang 

terkandung di dalamnya ke udara (Wijaya et al., 2014). 

Bentuk kurva sorpsi isotermis air dibagi menjadi tiga tipe (Bell dan Labuza, 2000) 

yaitu:  

- Tipe I adalah bentuk kurva yang khas untuk anti kempal. Bahan ini 

menyerap air pada sisi spesifik dengan energi pengikatan yang tinggi dan 

mampu menahan air dengan jumlah yang cukup besar pada aw rendah. 

Kurva tipe I adalah tipe Langmuir. 

- Tipe II adalah kurva produk pangan terutama produk pangan kering. 

Bentuk kurva pada tipe ini disebabkan oleh kombinasi efek koligatif, 

kapiler dan interaksi air permukaan. Kurva tipe II berbentuk huruf S atau 

kurva sigmoid. 

- Tipe III adalah kurva yang pada umumnya untuk bahan-bahan kristal 

seperti sukrosa. Kurva tipe III (Flory-Huggins) berbentuk seperti huruf J 

(Labuza, 1984). 

Model-model persamaan isotermis sorpsi air yang ada dan sering digunakan 

antara lain persamaan GAB (Guggenheim-Anderson-de Boer), BET (Brunauer- 

Emmett-Teller), Halsey, Handerson dan Oswin (Kaya dan Oner; 1996, Kaya dan 

Kahyaoglu, 2007), Chung Pfost yang dimodifikasi (Basunia dan Abe, 2005). 

Titik-titik kadar air kritis (me) persamaan sorpsi isotermis bahan pangan 

digunakan untuk memperoleh kurva sorpsi isotermis dengan kemulusan kurva 

yang tinggi yaitu menggunakan model persamaan Henderson, Caurie, Oswin, 

Chen Clayton, dan Hasley (Tabel 4). Model persamaan yang memiliki nilai MRD 
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(Mean Relatif Deviation) < 5 yang digunakan untuk mendapat nilai b 

(gradien/kemiringan kurva) sebagai parameter pendukung proses pendugaan masa 

simpan. Rumus perhitungan MRD (Isse et al., 1983) : 

 Keterangan : Mi = Kadar air percobaan 

  Mpi = Kadar air hasil perhitungan 

  n  = jumlah data 

 
Tabel 4. Model-model persamaan sorpsi isotermis bahan pangan 

Model Persamaan 

Chen Clayton 

Henderson 

Hasley 

Caurie 

Oswin 

ln [ln(1/aw)]=5.24-25,97 Me 

log [ln(1/(1-aw]=-3,685+5,945 log Me 

log [ln(1/aw]=-3,801-5,398 log Me 

ln Me= -1,823+0,599 aw 

ln Me=-1,524+0,0110 ln [aw/(1-aw)] 

Sumber: Indah (2011) 

4. Kemasan Bahan Pangan 

Kemasan pangan merupakan bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau 

membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung 

dengan pangan (Anonim, 2012). Selain untuk mewadahi/membungkus pangan, 

kemasan pangan juga mempunyai berbagai fungsi : 

- untuk menjaga pangan tetap bersih serta mencegah terjadinya kontaminasi 

mikroorganisme 

- menjaga produk dari kerusakan fisik 

- menjaga produk dari kerusakan kimiawi (misalnya permeasi gas, 

kelembaban/uap air) 
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- mempermudah pengangkutan dan distrisbusi 

- mempermudah penyimpanan 

- memberikan informasi mengenai produk pangan dan instruksi lain pada 

label 

- menyeragamkan volume atau berat produk dan membuat tampilan produk 

lebih menarik sekaligus menjadi media promosi. 

Beberapa nama plastik yang umum digunakan sebagai kemasan adalah HDPE 

(High Density Polyethylene), LDPE ( Low Density Polyethylene), PP 

(Polypropylene), PVC (Polyvinyl chloride), PS (Polystryrene), dan PC 

(Polycarbonate). PE (Polyethylene) dan PP mempunyai banyak kesamaan dan 

sering disebut sebagai polyolefin. Keterangan mengenai karakteristik plastik 

kemasan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Karakteristik plastik kemasan  

Jenis Plastik Keterangan 

PET, PETE 

(Polyethylene 

terephthalate) 

- Bersifat jernih dan transparan, kuat, tahan pelarut, 

kedap gas dan air, melunak pada suhu 80
o
C. 

- Biasanya digunakan untuk botol minuman, minyak 

goreng, kecap, sambal, obat. 

- Tidak untuk air hangat apalagi panas. 

- Untuk jenis ini, disarankan hanya untuk satu kali 

penggunaan dan tidak untuk mewadahi pangan dengan 

suhu >60
o
C. 

HDPE (High 

Density 

Polyethylene) 

- Bersifat keras hingga semifleksibel, tahan terhadap 

bahan kimia dan kelembaban, dapat ditembus gas, 

permukaan berlilin, buram, mudah diwarnai, diproses 

dan dibentuk, melunak pada suhu 75
o
C.  

- Biasanya digunakan untuk botol susu cair, jus, 

minuman, wadah es krim, kantong belanja, obat, tutup 

plastik. 

- Disarankan hanya untuk satu kali penggunaan karena 

jika digunakan berulang kali dikhawatirkan bahan 

penyusunnya lebih mudah bermigrasi ke dalam 

pangan. 

 



27 
 

PVC (Polyvinyl 

chloride) 

- Plastik ini sulit didaur ulang.  

- Bersifat lebih tahan terhadap senyawa kimia. 

- Biasanya digunakan untuk botol kecap, botol sambal, 

baki, plastik pembungkus. 

- Plastik jenis ini sebaiknya tidak untuk mewadahi 

pangan yang mengandung lemak/minyak, alkohol dan 

dalam kondisi panas. 

LDPE (Low Density 

Polyethylene) 

- Bahan mudah diproses, kuat, fleksibel, kedap air, tidak 

jernih tetapi tembus cahaya, melunak pada suhu 70
o
C. 

- Biasanya digunakan untuk botol madu, wadah yogurt, 

kantong kresek, plastik tipis. 

- Plastik ini sebaiknya tidak digunakan kontak langsung 

dengan pangan 

PP (Polypropylene) - Transparan tetapi tidak jernih atau berawan, keras 

tetapi fleksibel, kuat, permukaan berlilin, tahan 

terhadap bahan kimia, panas dan minyak, melunak 

pada suhu 140
o
C. 

- Merupakan pilihan bahan plastik yang baik untuk 

kemasan pangan, tempat obat, botol susu, sedotan. 

PS (Polystyrene) - PS yang kaku biasanya jernih seperti kaca, kaku, 

getas, mudah terpengaruh lemak dan pelarut (seperti 

alkohol), mudah dibentuk, melunak pada suhu 95
o
C. 

Contoh : wadah plastik bening berbentuk kotak untuk 

wadah makanan. 

- PS yang lunak berbentuk seperti busa, biasanya 

berwarna putih, lunak, getas, mudah terpengaruh 

lemak dan pelarut lain (seperti alkohol). Bahan ini 

dapat melepaskan styrene jika kontak dengan pangan. 

Contohnya : styrofoam. 

Other (termasuk 

Polycarbonat, bio-

based plastic, co-

polyester, acrylic, 

polyamide, dan 

campuran plastik ) 

- Bersifat keras, jernih dan secara termal sangat stabil. 

- Bahan Polycarbonat dapat melepaskan Bisphenol-A 

(BPA) ke dalam pangan, yang dapat merusak sistem 

hormone. 

- Biasanya digunakan untuk galon air minum, botol 

susu, peralatan makan bayi. 

- Untuk mensterilkan botol susu, sebaiknya direndam 

saja dalam air mendidih dan tidak direbus.Botol yang 

sudah retak sebaiknya tidak digunakan lagi. 

- Pilih galon air minum yang jernih, dan hindari yang 

berwarna tua atau hijau 

Sumber:  Anonim (2012) 

Faktor yang mempengaruhi konstanta permeabilitas pada kemasan plastik antara 

lain adalah jenis permeabilitas, ada tidaknya ikatan silang (cross linking), suhu, 

bahan tambahan elastis (plasticer), jenis polimer film, sifat dan besar molekul gas, 
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serta kelarutan bahan (Herawati, 2008). Jenis permeabilitas film bergantung pada 

bahan yang digunakan, dan permeabilitas film polyethylene (PE) lebih kecil 

daripada polypropylene (PP). Hal ini menunjukkan bahwa gas atau uap air akan 

lebih mudah masuk pada bahan pengemas jenis PP daripada PE. Ikatan silang 

sangat ditentukan oleh kombinasi bahan yang digunakan.  

Konstanta PE dan biaxiallyoriented polypropylene (BOPP) lebih baik daripada 

konstanta PE pada PP. Peningkatan suhu juga mempengaruhi pemuaian gas yang 

menyebabkan terjadinya perbedaan konstanta permeabilitas. Keberadaan air akan 

menimbulkan perenggangan pada pori-pori film sehingga meningkatkan 

permeabilitas. Polimer film dalam bentuk kristal atau amorphous akan 

menentukan permeabilitas. Permeabilitas low density polyethylene (LDPE) 

mencapai tiga kali permeabilitas high density polyethylene (HDPE). (Herawati, 

2008). 

 


