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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adaleh untuk mengetahui pengaruh jenis ubi jalar dan
campuran ubi jalar:kacang hijau terhadap kualitas nasi ubi jalar instan yang disukai
konsumen. Metoda penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap pola
faktorial dengan dua faktor dan dua kali ulangan. Faktor pertama adalah jenis ubi jalar
(putih, kuning, ungu) dan faktor kedua campuran ubi jalar:kacang hijau (100:0, 90:10,
80:20, 70:30, 60:40). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik yaitu pada
kombinasi perlakuan jenis ubi jalar kuning dan campuran ubi jalar dengan kacang hijau
. 70:30 (A2B4). Produk tersebut mempunyai kadar air 7,10%, abu 2.55%, protein 11,16%,
lemak 0,86%, serat kasar 2,61%, karbohidrat 75,72%, daya serap air 94,60%, waktu
rehidrasi ± 4 menit dan skor kesukaan warna 3,85 (suka), rasa 3,90 (suka) dan tekstur
3,90 (suka).

Kata kunci: ubi jalar, kacang hijau, nasi instan

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the effect of the variety of sweet
potato and the composition of sweet potato to mung beans to the quality of instant
sweet potato rice in terms of consumers taste. The method used in this research
was the Complete Random Design (CRD) method with two factors and two
repetitions. The first factor was the Variety of sweet potato (white, yellow, purple)
and the second factor was the ratio of composition of sweet potato to mung bean
(100: 0; 90: 10; 80: 20; 70: 30; 60: 40). The research showed that the best
treatment was the yellow sweet potato with a ratio of sweet potato to mung bean
of 70 : 30 (A2B4). The product had a water content of 7.10%, an ash content of
2.55%, a protein content of 11. 16%, a fat content of 0.86%, a carbohydrate
content of 75.72%, a water absorption capacity of 94.60%, a rehydration time of ±
4 minutes and a hedonic scale for co1.Qrof 3.85 (like), fla.vor of 3.90 (like) and
texture of 3.90 (like),
Keywords: sweet potato, mung bean, instant rice
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PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan
dasar
bagi
kehidupan
manusia.
Tingginya kebutuhan Indonesia terhadap
beras sebagai makanan pokok cukup
memprihatinkan, jumlah penduduk yang
terus
bertambah
menyebabkan
pemerintah
harus mengimpor dari
Negara lain. Ubi jalar (Ipomoea batatas)
merupakan salah satu bahan makanan
pokok yang cukup penting setelah padi
dan jagung. Sampai tahun 2010
diperkirakan peran ubi jalar semakin
penting dalam sistim ketahanan pangan
sejalan dengan penurunan produksi padi
yang mengakibatkan deficit pasokan
beras. Implikasi dari kondisi tersebut
adalah peningkatan permintaan bahan
makanan untuk mensubstitusi beras.
Menurut Undang-Undang No 7
Tahun 1996 tentang Pangan, disebutkan
bahwa Ketahanan Pangan adatah
kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik dalam jumlah
maupun mutunya, aman, merata dan
te~angkau.
Bahan
pangan
yang
dimaksud adalah bahan pangan pokok
yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat.
Bahan pangan pokok itu antara lain
biasanya diperoleh dari beras, jagung,
ubi jalar, ubi kayu, garut dan sebagainya.
Untuk mengurangi ketergantung
an Indonesia terhadap beras dan
gandum diperlukan suatu upaya dengan
mencari altematif bahan pangan lainnya
dari sumber-sumber lokal Indonesia,
salah
satunya
deng-an
cara .....
·
penganekaragaman pangan. Menurut
50enardi (2002). penganekaragaman
pangan dalam rangka memantapkan
ketahanan
pangan
mempunyai
konsekwensi
tersedianya
beragam
pangan secara cukup, baik dari segi
jumlah maupun mutu. Selain itu, harus
merata dalam pendistribusian, harga
te~angkau, dan aman dikonsumsi oleh
masyarakat. Adanya penganekaragaman
pangan ini memunculkan pemikiran
untuk mengganti makanan pokok nasi
dengan bahan pangan lainnya yang juga
berfungsi sebagai sumber karbohidrat.
Beberapa produk makanan yang
mungkin dapat menggantikan beras atau
jagung antara lain ubi jalar, singkong,
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talas atau umbi-umbian lain. Bahan
pangan ini masih belum dimanfaatkan
sepenuhnya
untuk
konsumsi
masyarakat. Kendala yang dihadapi
antara lain tidak tahan lama sehingga
harus diolah terlebih dahulu untuk
memperpanjang umur simpannya. 5elain
itu, adanya persepsi masyarakat yang
menyebutkan bila mengkonsumsi bahan
pangan lain selain beras dianggap belum
makan dan kurang bergengsi.
Mengubah kebiasaan mengkonsumsi nasi dengan makanan lain tidaklah
mudah bila hanya mengganti nasi diganti
dengan bahan lain sementara laukpauknya tetap seperti untuk menemani
nasi (Soenardi, 2002).
Hingga saat ini, masyarakat
belum sepenuhnya memanfaatkan ubi
jalar sebagai bahan pangan altematif
pengganti beras atau jagung sebagai
makanan pokok. Hanya di beberapa
daerah saja seperti pedalaman Papua
yang memanfaatkan umbi ini sebagai
makanan pokok. Oleh karena itu dirasa
perlu untuk terus memasyarakatkan
berbagai kelebihan dan kegunaan ubi
jatar untuk memperkuat ketahanan
pangan dalam negeri.
Ubi jalar (Ipomoea batatas (L)
Lamb) merupakan sumber karbohidrat
yang dapat dipanen pada umur 3-8
bulan. Selain karbohidrat, ubi jalar juga
mengandung vitamin A, C dan mineral
serta antosianin yang sangat bermanfaat
bagi kesehatan. Luas panen ubi jalar di
Indonesia sekitar 230.000 ha dengan
produktivitas " sekitar
10
ton/ha
(Anonim,2004). Berdasarkan penelitian
Marsono dkk (2002) dalam Iwan
Budiman, ubi jalar sebagai sumber
karbohidrat memiliki indeks glikemik 54.
Nilai indeks glikemik (IG) < 55 termasuk
kelompok yang rendah, IG 55-70
sedang, dan >70 tinggi, jadi IG ubi jalar
termasuk rendah. Ubi jalar juga
mengandung berbagai antioksidan: ubi
jalar putih mengandung betakaroten 260
mkg (869 51), vitamin C 28,68 mg/100g,
antosianin 0,06mg/100g; ubi jalar kuning
mengandung betakaroten 2900 mkg
(9675 51), vitamin C 29,22 mg/100g dan
antosianin 4,56 mg/100g sedangkan ubi
jalar ungu mengandung betakaroten
9900 mkg (32967 51), vitamin C 21,43
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mg/100g, antosianin 110,51 mg/100g
dan vitamin A 7700 mg/100g. Oari ketiga
jenis ubi jalar itu yang paling tinggi kadar
antosianinnya adalah ubi jalar ungu. Ubi
jalar ungu merupakan umbi-umbian yang
mengandung senyawa antioksidan yang
paling komplit. Makin pekat warna
jingganya,
makin
tinggi
kadar
betakaroten yang merupakan bahan
pembentuk vitamin A dalam tubuh.
Kandungan betakaroten ubi jalar adalah
yang paling tinggi diantara padi-padian,
umbi-umbian dan hasil olahannya.
Pembuatan nasi ubi jalar instan
dapat disubstitusi dengan kacangkacangan untuk meningkatkan kandung
an proteinnya. Salah satu kacangkacangan yang dapat digunakan sebagai
bahan pencampur dalam pembuatan
produk pangan adalah kacang hijau.
Menurut
Rasyid
Marzuki,dkk
(2005), kacang hijau mempunyai nilai
gizi yang cukup baik yaitu mengandung
vitamin B1 cukup tinggi 150-400 IU dan
vitamin A 9 IU. Kandungan protein
kacang hijau mencapai 24%. Kandungan
asam amino esensial seperti isoleusin,
teusin, lisin, metionin, fenilatanin, treonin,
triptofan dan valin. Kacang hijau
mengandung karbohidrat sekitar 58%.
Kandungan lemaknya merupakan lemak
tak jenuh, sehingga aman dikonsumsi
oleh orang-orang yang mempunyai
kelebihan berat badan.
Salah satu bahan baku yang
dapat digunakan dalam pembuatan
produk instan adalah patL Pati yang
mengalami
gelatinisasi.
setelah
dikeringkan molekulnya dapat lebih
mudah menyerap air kembali dalam
jumlah besar (Winarno,2002). Sifat inilah
yang digunakan pada pembuatan produk
instan
agar
produk instan yang
dihasilkan dapat menyerap air kembali
dengan
mudah
yaitu
dengan
menggunakan pati yang telah mengalami
gelatinisasi.
Produk instan dapat dihasilkan
dari
hasit
modifikasi
pemasakan
sehingga dapat diubah menjadi produk
yang siap dikonsumsi dengan cepat,
yaitu
dengan
cara
merehidrasi
menggunakan
air
panas
selama
beberapa
saat
(Pamularsih,2006).
Pemasakan
bertujuan agar terjadi
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gelatinisasi dan pengembangan granula
patL Sedangkan' pengeringan dilakukan
agar .struktur produk bersifat porous.
Struktur porous ini hanis dihasilkan
setelah pengeringan sehingga. akan
memudahkan air untuk meresap kembali
ke dalam produk saat direhidrasi
(Satyagraha,2005).
Tujuan dari penelitian ini adalah
. untuk mendapatkan teknologi proses
pembuatan nasi ubi jalar instan dengan
menentukan kombinasi perlakuan terbaik
antara jenis ubi jalar dan campuran ubi
jalar dengan kacang hijau sehingga
dihasilkan nasi ubi jalar instan dengan
kualitas baik dan disukai konsumen.
Adapun hipotesa dari penelitian ini
adalah diduga jenis ubi jalar dan
campuran ubi jalar dengan kacang hijau
berpengaruh terhadap kualitas nasi ubi
jalar instan yang dihasilkan.
BAHAN DAN METODA
Bahan
Bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah ubi jalar putih, ubi
jalar kuning, ubi jalar ungu dan kacang
hijau kupas
Peralatan
Peralatan yang digunakan adalah
dandang, alat penggiling, baskom,
loyang, timbangan, oven dan peralatan
untuk analisa
Metoda Penelitian
Pembuatan nasi ubi jalar instan kering:
Ubi jalar disortasi dari hama boleng,
kemudian ditimbang dan dicuci
Oikukus selama 30 menit, kemudian
dikupas kulitnya
Kacang hijau dicuci
kemudian
direndam selama 1 jam lalu dikukus
selama 30 menit
Ubi jalar dan kacang hijau dicampur
sesuai perlakuan kemudian digiling
dan dicetak
Dlkeringkan dengan alat pengering
pada suhu 60°C
Nasi ubi jalar instan kering yang
dihasllkan dikemas dalam kantong
plastik
Rancangan Penelitian
Penelitian
ini
menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang
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disusun secara faktorial dengan 2 faktor
dan diulang sebanyak 2 kali.
Faktor I: Jenis ubi jalar
A1 = ubi jalar putih
A2 = ubi jalar kuning
A3 = ubi jalar ungu
Faktor 11: campuran ubi jalar : kacang
hijau
B, 100: 0
B2=90: 10
B3 = 80: 20
B4 = 70: 30
B5 60: 40
Data yang diperoleh dianalisa
dengan menggunakan analisa sidik
ragam dan bila ada perbedaan antar
perlakuan dilanjutkan dengan uji DMRT
5% (Gaspersz, 1991).

=

=

Pengujian
Analisa yang dilakukan terhadap
bahan baku (ubi jalar dan kacang hijau)
meliputi kadar air, abu, protein, lemak,
serat kasar dan karbohidrat sedangkan
untuk produk nasi ubi jalar instan kering
dilakukan analisa kadar air, abu, protein,
lemak, serat kasar, karbohidrat, daya
serap air dan waktu rehidrasi. Untuk uji
organoleptik nasi ubi jalar instan kering

dilakukan rehidrasi kemudian dilakukan
uji organoleptik warna, rasa dan tekstur.
Uji Organoleptik
Uji organoleptik dilakukanoleh 20
orang panelis tidak terJatih terhadap nasi
ubi jalar
instan
berdasarkan
uji
penerimaan. Panelis diminta untuk
menilai berdasarkan tingkat kesukaan
yang meliputi warna, rasa dan tekstur.
Penilaian kesukaan sesuai skala hedonik
(Soekarto,S.T.,1993). Skor skala hedonik
yang digunakan untuk warna, rasa dan
tekstur adalah 5 (sangat suka), 4 (suka),
3 (cukup suka), 2 (kurang suka) dan 1
(tidak suka).
Data hasil uji organoleptik yang
meliputi parameter warna, rasa dan
tekstur selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan
uji
Friedman
(Rosida,2006). Adapun tujuan dari
analisis tersebut untuk mengetahui ada
tidaknya pengaruh perJakuan penelitian
terhadap tingkat kesukaan konsumen
pada parameter warna, rasa dan tekstur
nasi ubi jalar instan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisa Kimia Bahan Baku

Tabel1 Hasil analisa ubi jalar dan kacang hijau
Ubi lalar putih
Ubi Jalar kuning
Komponen
68,51 68,78*
63,24 62,24*
(%)
Air
1,24
0,82
0,93*
0,99*
(%)
Abu
1,08
0,91
0,89*
0,49*
Protein(%)
0,97
0,77*
0,78
0,68*
Lemak (%)
2,30
2,50*
2,88.
2,79*
Serat (%)
2578 24,47*
Karbohidrat(% )
30,78 28,79*
Sumber: *Oewa Ngurah Suprapta (2003)
** Suprapto (1992)

Perbedaan hasil analisa (Tabel1) ini
dapat terjadi karena beberapa faktor
yaitu: umur tanaman, tempat tumbuh,
masa panen, musim dan lain - lain.
Hasil Analisa Kimia Nasi Ubi Jalar Instan
Kadar Air dan Kadar Abu
Berdasarkan hasil analisis ragam,
menunjukkan bahwa antara jenis ubi

Berita Litbang Industri

Ubi jalar unau
68,07 70,46*
0,84
0,84*
0,82
0,77*
0,97
0,94*
2,26
.3,00*
26,49 12,64*

Kacang hijau
10,06,85
3,11
24,64 22,2**
1,22 1,260,83
6335 62,9**

jalar dan campuran ubi jalar : kacang
hijau tidak terdapat interaksi yang nyata
(p :S 0,05)
dan masing - masing
perlakuan tidak berbeda nyata (p s 0,05)
terhadap kadar air dan kadar abu nasi
ubi jalar instan.
Nilai rata-rata kadar air dan kadar
abu nasi ubi jalar instant dari perlakuan
jenis ubi jalar dan campuran ubi jalar :
kacang hijau dapat dilihat pada Tabel 2.
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Nilai rata-rata kadar air dan kadar abu nasi ubi jalar instan

Kadar air (%)
Kadar abu (%)
Jenis ubi ialar
8,06
Putih (A1)
2,62
7,40
Kuning (A2)
2,51
Unau-(A.,)
802
2.71
Kadar air (%)
Kadar abu (%)
Ubi jalar:kacana hiiau
8,26
100: 0 (B1)
2,43
8,04
90: 10 (B2)
2,57
7,90
80: 20 (B3)
2,50
7,53
70 :30 (B4)
2,69
7,41
60: 40 (B4)
2,87
Keterangan: tn menyatakan tJdakberbeda nyata

=

Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan
jenis
ubi
jalar
tidak
memberikan
pengaruh yang nyata terhadap kadar air
dan kadar abu nasi ubi jalar instan.
Perlakuan campuran ubi jalar : kacang
hijau tidak memberikan pengaruh yang
nyata terhadap kadar air dan kadar abu
nasi ubi jalar instan.
Nasi instan belum memiliki SNI
dan yang paling mendekati
dengan
produk nasi instan adalah mi instan.
Menurut SNI 01- 3551- 2000 kadar air mi
instan
dengan
metode
pengeringan
maksimal 14,5% (bIb). Kadar air produk
nasi ubi jalar instan berkisar antara
7,40% sampai 8,26% juga leblh rendah
dari beras (kadar air 13%) (Departemen
Kesehatan RI, 2005). Jadi kadar air pada
produk nasi ubi jalar instan masih berada
dalam batas aman.
Abu
merupakan
residu yang
tertinggal setelah suatu bahan pang an
dibakar
hingga
bebas karbon. Abu

Notasi
tn
tn
tn
Notasi
tn
tn
tn
tn
tn

adalah
zat
anorganik
sisa
hasil
pembakaran suatu bahan organik. Kadar
abu yang terkandung
dalam bahan
pangan menunjukkan jumlah kandungan
mineralnya. Semakin besar kadar abu
suatu bahan pangan, semakin tinggi pula
mineral dalam bahan pangan tersebut.
Kadar abu nasi ubi jalar instan berkisar
antara 2,43% sampai 2,87%.
Kadar Protein
Berdasarkan hasil analisis ragam,
menunjukkan
bahwa antara jenls ubi
jalar dan campuran ubi jalar : kacang
hijau terdapat interaksi yang nyata (p s
0,05) dan masing-maslng
perlakuan
berpengaruh nyata (p s 0,05) terhadap
kadar protein nasi ubi jalar instan.
Nilai rata-rata kadar protein nasi
ubi jalar instan dari perlakuan jenis ubi
jalar dan campuran ubi jalar : kacang
hijau dapat dilihat pada Tabel3.

. nasi. u b"I la Iar In
. stan
Ta be I 3 N'I'
I al ra t a-ra t a ka dlar pro t em
Kadar protein (%)
Perlakuan
Notasi
DMRT5%
4,66
0,7078
a
A1B1
5,88
0,7280
b
A1~
7,66
0,7571
c
A1B3
9,94
0,7694
e
A1B4
11,32
0,7728
f
A1B5
4,44
0,6742
a
A2B1
7,10
0,7526
c
A2B2
9,33
0,7661
e
A2B3
11,16
0,7717
f
A2B4
13,60
0,7739
A2BS
9
4,16
a
A3B1
6,94
0,7414
c
~B2
8,50
0,7616
d
~B3
9,88
0,7683
e
~B4
A.,Bs
11,11
07706
f

-

..

Keterangan: Nllal rata-rata yang dldamp,"gl huruf yang berbeda
menyatakan terdapat perbedaan yang nyata.
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Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai ratarata kadar protein nasi ubi jalar instan
berkisar antara 4,44%
13,60%.
PerJakuan jenis ubi jalar .putih dan
campuran ubi jalar : kacang hijau = 100 :
o (A1B1) menuniukkan kadar protein
terendah (4,44%) sedangkan perlakuan
jenis ubi jalar kuning dan campuran ubi
jalar : kacang hijau = 60 : 40 (A2Bs)
menunjukkan kadar protein tertinggi
(13,60%). Jenis ubi jalar kuning dan
penambahan kacang hijau yang semakin
tinggi maka kadar protein nasi ubi jalar
instan
akan
semakin
meningkat.
Meningkatnya kadar protein tersebut
disebabkan kadar protein pada ubi jalar
kuning lebih tinggi dibandingkan kedua
jenis ubi jalar lainnya, kadar protein ubi
jalar kuning 1,08% (Tabel 1).

Penambahan kacang hijau yang
semakin meningkat akan meningkatkan
kadar protein. Hal ini disebabkan karena
dari hasil analisa awal bahwa kacang
hijau mempunyai kandungan protein
tinggi yaitu 24,64% (Tabel 1).
Kadar Lemak
Berdasarkan analisis
ragam,
menunjukkan bahwa antara jenis ubi
jalar dan campuran ubi jalar : kacang
hijau terdapat interaksi yang nyata (p s
0,05) dan masing-masing perJakuan
berpengaruh nyata (p s 0,05) terhadap
kadar lemak nasi ubi jalar instan.
Nilai rata-rata kadar lemak nasi
ubi jalar instan dari perJakuan jenis ubi
jala'r dan campuran ubi jalar : kacang
hijau dapat dilihat pada Tabel4.

I Ins
. tan
Tabe I 4 N·I·
I al rata-rata kadar emak nasi. ub··
I Jaar
Kadarlemak(%)
Perlakuan
DMRT5%
Notasi
0,57
a
A1B1
0,62
0,1138
a
A1B2
0,65
0,1210
a
A1B3
0,88
0,1240
b
A1B4
1,16
0,1244
c
A1BS
0,63
0,1170
a
A2B1
0,68
0,1217
a
A2B2
0,70
0,1224
b
A2B3
0,86
A2B ••
0,1238
b
0,93
0,1242
b
A2BS
0,60
0,1084
a
~B1
0,64
0,1192
a
~B2
0,70
0,1231
b
~~
0,77
0,1235
b
~B4
081
01237
b
~Bs
Keterangan:NJlalrata-ratayangdldamplnglhurufyangberbeda
menyatakanterdapatperb.e.~aan
yangnyata.

-

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai ratarata kadar lemak nasi ubi jalar instan
berkisar
antara 0,57%
1,16%.
PerJakuan jenis ubi jalar putih dan
campuran ubi jalar : kacang hijau = 100 :
o (A1B1) menunjukkan kadar lemak
terendah (0,57%) sedangkan perJakuan
jenis ubi jalar putih dan campuran ubi
jalar : kacang hijau = 60 : 40 (A1Bs)
menunjukkan kadar lemak tertinggi
(1,16%). Dengan semakin meningkatnya
penambahan kacang hijau maka kadar
lemak nasi ubi jalar instan akan semakin
meningkat. Peningkatan kadar lemak
tersebut dikarenakan kacang hijau
Berita Litbang Industri

mempunyai kandungan lemak lebih
tinggi yaitu 1,22% (Tabel 1). Lemak pada
beras sebesar 0,66% (Anonim,2011).
Jadi nasi ubi jalar instan memiliki kadar
lemak mendekati beras.
Kadar Serat Kasar
Berdasarkan analisis ragam ,
menunjukkan bahwa antara jenis ubi
jalar dan campuran ubi jalar : kacang
hijau terdapat interaksi yang nyata (p s
0,05) dan masing-masing perlakuan
berpengaruh nyata (p s 0,05) terhadap
kadar serat kasar nasi ubi jalar instan.
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Ni/ai rata-rata kadar serat kasar
nasi ubi jalar instan dari perlakuan jenis

ubi jalar dan campuran ubi jalar : kacang
hijau dapat dilihat pada Tabel5,

I al rata-rata kadar seratk asar nasI, Ub'"
I la ar 'Inst an
a e 5 N'"
Tb'
Kadarseratkasar (%)
Perlakuan
DMRT5%
Notasi

A,B,
A,B2
A,B3
A,B4
A,B5
A2B,
A2B2
A2B3
A2B4
A2B5
~B,
~B2
~B3
~B4
~B5
,
,

2,60
2,28
1,32
0,77
0,59
3,55
3,71
3,28
2,61
1,92
2,42
2,38
2,16
2,14
209

0,2508
0,2482
0,2307
0,2197

-

0,2519
0,2522
0,2515
0,2511
0,2372
0,2504
0,2497
0,2467
0,2453
02416

c
c
b
a
a
e
e
d

c
c
c
c
c
c
c

Keterangan:Nllal rata-ratayangdldamplnglhurufyang berbeda
menyatakanterdapatperbedaanyangnyata.
Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai ratarata kadar serat kasar nasi ubi jalar
instan berkisar antara 0,59% - 3,71%,
Perlakuan jenis ubi jalar putih dan
campuran ubi jalar : kacang hijau = SO :
40 (A1B5) menunjukkan kadar serat
kasar terendah (0,59%) sedangkan
perlakuan jenis ubi jalar kuning dan
campuran ubi jalar : kacang hijau = 90 :
10 (A2B2) menunjukkan kadar serat
kasar tertinggi (3,71%), Jenis ubi jalar
kuning akan meningkatkan kadar serat
kasar nasi ubi jalar instan. Hal ini
disebabkan karena jenis ubi jalar kuning
mengandung serat kasar yang lebih
tinggi
yaitu
2,88%
(Tabel . 1)
dibandingkan jenis ubi jalar putih dan
ungu. Semakin tinggi penambahan
kacang hijau maka kadar serat kasar
nasi ubi jalar instan semakin menurun,
hal ini dikarenakan kacang hijau
mempunyai kandungan serat yang lebih
rendah yaitu 0,83% (TabeI1).
Menurut Muchtadi (2005), serat
kasar ada'ah residu bahan makanan

. yang tidak dapat dihidrolisis dengan
bahan kimia. Kadar serat kasar nilainya
lebih rendah daripada serat pangan
karena asam sulfat dan natrium
hidroksida mempunyai kemampuan yang
lebih
besar
untuk
menghidrolisis
komponen pangan dibandingkan dengan
enzim. Akan tetapi kadar serat kasar
dalam suatu makanan dapat dijadikan
indeks serat pangan, karena umumnya
dalam serat kasar ditemukan 0,2 - 0,5
bagian jumlah serat makanan.
Kadar Karbohidrat
Berdasarkan
analisis
ragam,
menunjukkan bahwa tidak terdapat
interaksi yang nyata (p =* 0,05) antara
perlakuan jenis ubi jalar dan campuran
ubi jalar : kacang hijau akan tetapi
masing-masing perlakuan berpengaruh
nyata terhadap kadar karbohidrat nasi
ubi jalar instan. Nilai rata-rata kadar
karbohidrat dari nasi ubi jalar instan pada
perlakuan jenis ubi jalar dapat dilihat
pada Tabel S.

T abe I S N'I'
I al rat a-rata kad ar karbohld
I rat nast. ub"I laIar .Instan
Notasi
Kadarkarbohidrat(%)
DMRT5%
Jenisubi ialar
Putih (A,)
79,14
2,0477
a
Kuning(A2)
77,69
a
Unau(~), ,
7820
19505
a
Keterangan:Nllal rata-ratayangdlsertaldenganhurufyangsamaberartl
tidak berbedanyatapadap s 0,05

-
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Nilai rata-rata kadar karbohidrat dari nasi
Nilai rata-rata kadar karbohidrat
ubi jalar instan pada perlakuan jenis ubi
dari nasi ubi jalar instan pada perlakuan
jalar
menunjukkan
bahwa
kadar
campuran ubi jalar : kacang hijau dapat
karbohidrat tidak dipengaruhi oleh jenis
dilihat pada Tabel 7.
ubi jalar.
I mstan
.
T a be 17 N'I'
I al rat a-rat a kadar karb0h'd
I rat nasi. ub"I Jaar
Kadarkarbohidrat(%)
Ubi ialar:kacanahi;au
DMRT5%
Notasi
81,43
100 : 0 (B1)
2,1449
cd
80,14
90: 10 (B2)
2,1060
be
78,16
2,0477
80: 20 (~)
ab
76,78
70: 30 (B4)
1,9505
a
75,21
60: 40 (B5)
a
..
. .
Keterangan:Nllalrata-ratayangdlsertaldenganhurufyangsama berarf tidak
berbedanyatapadap s 0,05

-

Nilai rata-rata kadar karbohidrat dari nasi
ubi jalar
instan
pada perlakuan
campuran
ubi
jalar:kacang
hijau
menunjukkan bahwa semakin besar
rasio ubi jalar yang ditambahkan maka
kadar karbohidrat semakin meningkat.
Hal ini disebabkan karena kandungan
karbohidrat ubi jalar relatif tinggi.

Daya Serap Air
Berdasarkan hasil analisis ragam
menunjukkan bahwa tidak terdapat
interaksi yang nyata (p s 0,05) antara
perfakuan jenis ubi jalar dan campuran
ubi jalar:kacang hijau dan masingmasing perlakuan tidak berbeda nyata
terhadap daya serap air nasi ubi jalar
instan. Nilai rata-rata daya serap air nasi
ubi jalar instan pada perlakuan jenis ubi
ja/ar dan campuran ubi jalar :kacang
hijau dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8 Nilai rata-rata daya serap air nasi ubi jalar instan

Davaseraoair (%)
Jenisubiialar
Putih (A1)
77,70
Kuning(A2)
84,01
Unau-(~)
75,71
Dayaserapair (%)
Ubijalar : kacanghijau
67,46
100: 0 (B1)
72,23
90: 10 (B2)
76,62
80: 20 (B3)
86,14
70: 30 (B4)
60: 40 (Bs)
93,25
Keterangan:tn = menyatakantidakberbedanyataTabel 8 menunjukkan bahwa perlakuan
jenis
ubi jalar tidak memberikan
pengaruh yang nyata terhadap daya
serap nasi ubi jalar instan demikian juga
dengan perlakuan campuran ubi jalar :
kacang hijau tidak memberikan pengaruh
yang nyata terhadap nasi ubi jalar instan.
Waktu Rehidrasi
Waktu rehidrasi adalah waktu
yang diperlukan oleh suatu produk untuk
menyerap air kembali setelah mengalami
proses pengeringan. Waktu rehidrasi
nasi ubi jalar instan cukup cepat yaitu
sekitar ± 4 menit untuk semua perlakuan.
Rehidrasi dilakukan dengan menyeduh
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Notasi
tn
tn
tn
Notasi
tn
tn
tn
tn
tn

nasi ubi jalar instan menggunakan air
panas. Perbandingan air penyeduh
dengan nasi ubi jalar instan sebesar 4 :
1. Umumnya produk pangan instan
memiliki standar maksimal untuk waktu
rehidrasi selama 3 menit, seperti bihun
instan yang tercantum dalam SNI. Akan
tetapi saJah satu produk nasi instan
komerslal memiliki waktu rehidrasi
selarna ± 8 menit dengan perbandingan
air dan produk sebesar 180 ml untuk 65
9 produk. Jadi waktu rehidrasi produk
nasi ubi jaJar instan lebih cepat daripada
produk komersiaJ, sehingga penyajiannya lebih cepat dan praktis.
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perbandingan air panas dan nasi ubi
jalar instan 4 : 1.
Nilai rata-rata warna, rasa dan
tekstur nasi ubi jalar instan dari
perlakuan jenis ubi jalar dan campuran
ubi jalar : kacang hijau dapat dilihat pada
Tabel9.

Uji Organoleptik
Sebelum
dilakukan
uji
organoleptik terhadap nasi ubi jalar
instan dilakukan rehidrasi terlebih dahulu
yaitu dengan menyeduh nasi ubi jalar
instan dengan air panas dengan

Tabel9 Nilai rata-rata skor kesukaan nasi ubi jalar instan
Perlakuan

Wama

Rasa

Tekstur

A1B1
A1B2
A1B3
A1B.
A1B6
A2B,
A2B2
A2B3
A2B.
A2B6
~B1
~B2
~B3
~B.
~B!l

2,80
2,75
2,75
2,70
2,60
2,95
3,90
3,90
3,85
3,80
3,70
3,75
3,80
3,75
370

2,85
2,90
2,90
3,00
3,00
3,65
3,65
3,75
3,90
3,85
2,85
2,80
2,85
2,80
290

3,60
3,60
3,70
3,80
3,90
3,80
3,80
3,80
3,90
3,90
3,80
3,85
3,90
3,90
390

Keterangan:Semaklnbesarnllalmakasemaklndlsukal
Hasil uji Friedman terhadap warna, rasa
dan tekstur nasi ubi jalar instan
menunjukkan bahwa perlakuan jenis ubi
jalar dan campuran ubi jalar : kacang
hijau tidak berpengaruh nyata. Hal ini
menunjukkan bahwa semua jenis ubi
jalar dan penambahan kacang hijau
dapat diterima oleh konsumen.
Berdasarkan Tabel 9 perlakuan
jenis ubi jalar kuning dan campuran ubi
jalar : kacang hijau 70 : 30 (A2B.)
menghasilkan nilai warna 3,85 (suka),
rasa 3,90 (suka) dan tekstur 3,90 (suka)
tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya.

kombinasi perlakuan jenis ubi jalar
kuning dan campuran ubi jalar : kacang
hijau 70 : 30 (A2B.) yang menghasilkan
nasi ubi jalar instan dengan kadar air
7,10%, abu 2,55%, protein 11,16%,
lemak 0,86%, serat kasar 2,61%,
karbohidrat 75,72%, daya serap air
94,60%, waktu rehidrasi ::t: 4 menit dan
nilai rata-rata organoleptik warna 3,85
(suka), rasa 3,90 (suka) dan tekstur 3,90
(auka).

KESIMPULAN

Terdapat interaksi yang nyata
antara perlakuan jenis ubi jalar dan
campuran ubi jalar : kacang hijau
terhadap kadar protein, lemak dan serat
kasar akan tetapi tidak terdapat interaksi
terhadap kadar air, abu, karbohidrat dan
daya serap air nasi ubi jalar instan.
Sedangkan waktu rehidrasi untuk semua
perlakuan sama yaitu ::t: 4 menit.
Perlakuan terbalk berdasarkan
hasil ujl organoleptik diperoleh dari
Berita Litbang Industri
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