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Bab I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan hidup manusia akan bahan pangan 

semakin meningkat. Salah satu jenis tanaman pangan 

yang memegang peran penting dalam memenuhi 

kebutuhan pangan manusia, dan bertindak sebagai 

salah satu sumber nutrisi adalah ubi jalar (Ipomoea 

batatas).  

Ubi jalar sangat populer di kalangan masyarakat 

Indonesia, khususnya masyarakat Desa Oelbubuk 

Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah 

Selatan (TTS)-Provinsi NTT. Di Kabupaten TTS, ubi jalar 

merupakan komoditas yang banyak diusahakan oleh 

para petani sebagai tanaman penyangga pangan pada 

musim kemarau (Budianto dkk. 2009). 

Beberapa varietas lokal ubi jalar yang berasal 

dari Desa Oelbubuk antara lain adalah ubi jalar putih 

(lauk loil muti), ubi jalar kuning (lauk loil molo), dan ubi 

jalar oranye (lauk loil kanalu). Dalam ketiga varietas 

lokal ubi jalar tersebut, terdapat senyawa makronutrien 

dan mikronutrien penting yang bermanfaat dan 

memiliki nilai gizi bagi manusia. 

Umumnya dalam ubi jalar putih, kuning dan 

oranye terkandung komponen senyawa makronutrien 
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yang sama, antara lain terdiri atas karbohidrat, protein, 

lemak, abu, dan air (Simbolon 2008), sedangkan untuk 

senyawa mikronutrien yang berperan penting dalam 

pemberian warna (pigmen) pada umbi ubi jalar putih, 

kuning dan oranye adalah karotenoid. Komponen 

utama dari karotenoid pada ubi jalar putih, kuning dan 

oranye adalah β-karoten (Hidayati 2008). Kandungan β-

karoten pada ubi jalar oranye lebih tinggi dibandingkan 

ubi jalar kuning dan ubi jalar putih (Yanggen & Nagujja 

2005; Meludu 2010).  

β-karoten merupakan provitamin A dan dapat 

diubah menjadi vitamin A, sehingga mempunyai peran 

yang sangat penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh manusia, fungsi sistem 

kekebalan tubuh, dan  menjaga kesehatan mata. Selain 

itu β-karoten memiliki sifat sebagai antioksidan yang 

membantu menetralkan radikal bebas yang dapat 

merusakkan lipid pada membran sel, serta materi 

genetik dalam sel. Adanya kerusakan lipid maupun 

materi genetik akan menyebabkan perkembangan 

kanker (Supriyono 2008). 

Adanya berbagai kandungan nutrisi makro dan 

mikro dalam  ubi jalar putih, kuning dan oranye ini 

sebenarnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 

pemerintah daerah Kabupaten TTS untuk lebih 

dikembangkan tidak saja hanya menjadi suatu produk 
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pangan, tetapi juga memiliki potensi sebagai sumber 

pigmen β-karoten alami yang aman untuk dikonsumsi 

oleh masyarakat.  

Oleh karena itu, untuk mengetahui kandungan 

mikronutrien yang terdapat dalam ketiga varietas lokal 

ubi jalar tersebut, perlu dilakukan penelitian guna 

menganalisis seberapa besar kandungan mikronutrien. 

Fokus pada penelitian ini adalah pada kandungan β-

karoten, dengan analisis secara komatografi cair kinerja 

tinggi (KCKT). 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kandungan β-karoten pada ketiga varietas 

lokal ubi jalar asal Desa Oelbubuk Kecamatan Mollo 

Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)-Provinsi 

Nusa Tenggara Timur.  

  

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan informasi ilmiah yang tepat 

kepada masyarakat dan lembaga pemerintahan 

mengenai kandungan β-karoten dari ketiga 

varietas lokal ubi jalar, asal Desa Oelbubuk 

Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten TTS 
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sehingga lebih selektif dalam pemilihan suatu 

produk pangan. 

2. Sebagai salah satu tanaman pangan yang 

mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat dan 

dapat dimanfaatkan tidak hanya dalam hal 

pangan, tetapi juga dalam hal kesehatan dan 

industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


