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ABSTRAK 
 

Ubi jalar (Ipomea batatas (L.) Lam.) merupakan salah satu pangan fungsional yang dapat mempertahankan dan 
meningkatkan kesehatan tubuh manusia. Tekstur ubi jalar merah yang keras menyebabkannya tidak dapat 
langsung dikonsumsi sehingga memerlukan berbagai macam proses pemasakan, agar ubi jalar merah tersebut 
menjadi lebih layak untuk dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek berbagai metode pemasakan 
terhadap karakteristik proksimat dan organolpetik ubi jalar merah. Metode penelitian yang dilakukan meliputi 
pemasakan ubi jalar merah melalui perebusan, penggorengan, pemanggangan, pengukusan, dan satu perlakuan 
tanpa proses pemasakan (segar) digunakan sebagai kontrol. Hasil penelitian menunjukkan pemasakan 
berpengaruh nyata terhadap hampir semua parameter pengujian, kecuali kadar abu. Ubi jalar hasil pemanggangan 

memiliki nilai kadar air yang paling rendah (38,75) dan nilai kadar gula total sebagai gula pereduksi yang paling 

tinggi (17,17). Hasil pengujian organoleptik menunjukkan bahwa ubi jalar yang paling disukai adalah ubi jalar 
hasil penggorengan.  
 
Kata kunci: kualitas sensori, pemasakan, proksimat, ubi jalar merah 

 

ABSTRACT 
 

Sweet potato (Ipomea batatas (L.) Lam.) is one of functional foods that can maintain and improve human health. 
Due to the very hard texture of red sweet potato, it cannot be consumed directly. Therefore, it requires various 
cooking methods in order to be more suitable for consumption. This study aimed at determining effects of various 
cooking methods on the proximate and sensory properties of red sweet potato. The research covers various 
cooking methods of red sweet potato through boiling, frying, baking, steaming, and one treatment without cooking 
process (fresh) which was used as a control. The results show that various cooking methods affect almost all 
testing parameters significantly, except for ash content. Baked red sweet potato has the lowest moisture content 

(38,75) and the highest sugar value as sucrose (17,17). Sensory properties test results show that the most 
preferred red sweet potato is  fried red sweet potato. 
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PENDAHULUAN 
 

Definisi pangan fungsional menurut BPOM-RI 
(2005) adalah pangan yang secara alami maupun 
telah mengalami proses (produk olahan) mengandung 
satu atau lebih komponen fungsional yang berdasar-
kan kajian ilmiah memiliki fungsi fisiologis tertentu, 
terbukti tidak membahayakan, dan bermanfaat bagi 
kesehatan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 
diet atau asupan makanan memiliki peranan penting 
untuk kesehatan manusia. Salah satu pangan fung-
sional yang relatif mudah diperoleh adalah ubi jalar 
yang mengandung berbagai macam zat gizi dan 
komponen bioaktif lain yang sangat bermanfaat bagi 
tubuh (Islam 2006). Warna ungu dan merah yang 
tampak pada ubi jalar menunjukkan adanya antosia-

nin dan β-karoten yang tinggi; yang mana karotenoid 
dan antosianin termasuk senyawa flavanoid dapat 
bersifat sebagai antioksidan (Blessington et al. 2010). 
Bolivar dan Luis (2004) menyatakan bahwa terdapat 
jumlah pigmen antosianin yang tinggi dalam ubi jalar 
ungu dan bersifat lebih stabil dibandingkan dengan 
tanaman berwarna ungu-merah lainnya. Kestabilan 
antosianin dipengaruhi oleh pH, cahaya, oksigen, 
aktivitas enzim, konsentrasi, asam askorbat, dan gula 
(Patras et al. 2010; Cavalcanti et al. 2011).  

Tekstur ubi jalar merah yang keras menyebabkan-
nya tidak dapat langsung dikonsumsi oleh beberapa 
kalangan masyarakat sehingga memerlukan berbagai 
macam proses pemasakan agar ubi jalar merah 
tersebut lebih layak untuk dikonsumsi. Pemasakan 
dapat diartikan sebagai berbagai macam cara dalam 
mentransformasi bahan pangan mentah menjadi 
suatu bentuk lain yang memiliki keunggulan tertentu. 
Proses transformasi tersebut dipicu dengan adanya 
panas, sehingga perpindahan energi panas dari suatu 
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