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Nesoro Mohqsswa,ndonesio

Untuk Somokon Misi Mcniodi Koder Beto Negqro
UpN Veteran Jawa Timur semakin menunjukkan 

F."* t r]ffiron Khususeksistensinya sebagai KAMPUS BELA NEGARA, ,{-..--E 
.,Srr",o*"no,o,AjonsMohosiswoGoliporensi$umberDoyohal ini bisa dilihat dari banyaknya kegiata" y;;; '1""'"" 
TLoronuporenpriorrosdiJowoTimur

mengusung tema Bela Negara di tahun 2017 ' outbondBeloNegoroMohosirwounrukMontopkon

seperti kegiatan Perinsatan Hari prr,r.*.n, ili'il.il:ll)*:H:ilXx;ff';"/;l,"un*l[0"n",Ziarah ke Taman Makam pahlawan dan perguruon Iinggi Negeri pencetok Koder Beto Negoro TerbonyokPeringatan Hari Bera Negara. puncaknya. upN "Bl t!x.
veteran Jawa Timur kembalimeraih Rekor'MUR; I ry,nomiko Kompus
sebagai "Perguruan Tinggi Negeri p"n."irt t '{:;;ffi[f,!:BunsoHoriPohrowon,RektorookMqhosiswq

Kader Bela Negara Terbanyak selama satu - pengukuhon euru BesorBidong pertonion don Ekonomitahun" SekaligUS melakSanakan kegiatan untuk(omoiuonTriDhormoperguruonringgi

Pelayaran Kebangsaan Bela Negara ttnahJsiswa flffi:1"tilil:Pemudo:BerqniBersotuunrukKemoiuonlndonesia 2017 bersama 656 mahasiswa dari :F,iir .s24 Perguruan Tlnggi Negeri dan politeknik di ln_ . =.= S+[(e/donesia' 
$ &+g$tonsunl(orokterGenerqsi Mitentot Menghodopi EroDigitot

Disruplion Untuk Moso Depon lndonesio Lebih Boik

sementara itu, peran UPN Veteran Jawa Timur "..*,.* 
-."*,1not'swodonPembentukonKoroklerBongso

menjalankan Tridharrna perguruan Tingei ''.d fl",&r,rto,
semakin dikuatkan dengan adanya pengukuha-n 

=# t$"qs"konDovolohonTubuhdiMusimponeo,obo
Guru Besar ke 12 dan 13 bidang pertaiian dan s*su _ N
Ekonomi. Diharapkan UpN Veteran Jawa Timur ,{ E€eg,bersama civitas akademika r"rafain ".*J€@ihKelenonsonHidupdengonHoriyongHokiki

berkembang dalam berinovasi, Uerprestasi Jan .=<i 
p.foofogimeraih sukses dimasa depan. 
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Potensi "Umbi Udara" Sebagai Pangan Alternatif
Oleh: Dr. lr. Sri Winarti, MP

Staf Pengajar ProdiTeknologi Pangan, Fakultas Teknik; UPN "Veteran" Jawa Timur

I

Pangan dan gizi meruPakan
salah satu faktor Penentu
peningkatan produktivitas dan
daya saing bangsa dalam
percaturan global. Penyediaan,
distribusi dan konsumsi pangan

dengan jumlah, keamanan dan
mutu gizi yang memadai
haruslah terjamin. Pola makan
dan keinginan masyarakat di

berbagai wilayah lndonesia
sangat beragam sehingga perlu
penggalian potensi pangan

lokal di setiap wilayah agar
masyarakat hidup sehat dan
aktif.

Mengenal Umbi Udara

lndonesia sangat kaya akan
ragam pangan lokal yang
sudah berakar dan membudaya
di masyarakat. Pangan lokal
mempunyai peran strategis dan
potensi yang luar biasa,
flamun saat ini terdapat
kecenderungan masyarakat
mengabaikan sumkr pangan

lokal dan lebih suka pangan

impor. Generasi muda bahkan
mungkin sudah banyak yang
tirJak rnengenal Iagi pangan

lokal di daerahnya. Pqdahal
apabila kita teliti pangan lokal -

banyak mengandung khasiat
kesehatan yang tidak kalah dari
pangan impor dan memPunYai
p6ran strategis serta banYak
manfaat untuk kesehatan.
Salah satu sumber Pangan
lokal yang terabaikan adalah
umbi udara (Air potato).

Umbi udara (air potato) Yaitu'
umbiyang tumbuh pada batang
tanaman, yang berada di atas
tanah dari genus Dioscorea
spp. (kelompok uwi-uwian)"
Tidak semua jenis/genus

tanaman tersebut memiliki umbi
udara" Beberapa jenis

Dioscorea spp. yang memiliki
umbi udara antara lain
Dioscorea batatas, Dioscorea
bulbifera (gembolo) dan
Dioscorea alata dan Dioscorea
penthaphylla. Pada tanaman
Dioscorea, umbi udara berfung-
si sebagai salah satu organ
perkembang biakan/memPer-
banyak diri.

Bentuk dari umbi udara
berbeda-beda tergantung dari
genus tanaman yang menghsil-
kan umbi udara tersebut. Umbi
udara dari genus gembolo -

berbentuk bulat agak PiPih
menyerupai bentuk aPel

dengan permukaan halus dan
kulit tipis seperti kentang, umbi
udara dari genus Dioscorea
penthaphylla kecil-kecil
bermentuk bulat tak beatiran,
sedangkan umbi udara dari
Dioscoree allata berbentuk
panjang besar dan tidak
beraturan

Potensi Umbi Udara Sebagai
Pangan Altematif

Di hberapa daerah di Jawa
Timur, sepeil Bojonegoro,
Nganjuk dan Mojokerto, umQi -
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pbt dikukus dan dgadikan
rfrakanan selalcamilan r"pJrti
halnya ubijalaratau talas, Rasa
khas umbi udara mirip dengan
umbi uwiyang tumbuh didalam
tanah, Misalnya umbi Dio-
scorea pinthaphylla yang memi-
liki tekstur lembut dan rasa agak
manis, maka umbi udara dari
genus tersebut juga memiliki
tekstur lembut dan rasa agak
manie jika dikukus, Demikian
juga umbi udara dari tanaman
gembolo memiliki rasa dan tek-
stur yang mirip dengan umbi
gembolo setelah dikukus.

Seperti umbinya dalam tanah,
maka komposisi utama dari
umbi udara adalah pati, Telah
dilakkan penelitian untuk
ekstraksi pati dari umbi udara
oleh Agung, dkk, (2017), hasil
penelitian karakteristik pati umbi
udara dapat dilihat pada table 1.

ffira oleh mmyarakat

frb.l l, liffBhtrirlik psti mbi ndffi$*-ffi
RsBdtmr B&{ .1,71 .0,7t: i6,-rr

a

l. X6&rsh 0,{9r0,Eqi l"3l
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J. &d{.n8ti,* &d{r a&ilo*r
6. l(&l8r rmiloD0lritr :3.068 n 0 rt:.qi
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l fudliermrv* i l.lt * 0-110
o

?8.99 * r.l15
6,31 *0.r7r
l-:C $ 0.1fft

mengandung frakel
bercabang dalam jumlah
ta*entu. Fraksi linier berupa
amilosa, sedangkan sisanya
amilopektin, Kadar amilosa
pada pati umbi udara ssbesar
21,59*1,396% sadangkan
kadar amilopektin pati umbi
udara sebesar Z3,AT*A,51Z}/o.
Kadar amilosa dan amilopektin
sangat berperan pada saat
proses gelatinisasi, retrograda_
si, dan lebih menentukan karak-
tsristik pasta pati (Jane, et al.,
1999 dalam Richana dkk,,
2004),

Apabila ditinjau dari kadar pati
dan karakteristik yang dimiliki
pati umbi udara, maka umbi
udara sangat potensi sebagai
sumber pangan alternative
khususnya sebgai sumber
karbohidrat yang dapat meng-
gantikan sebagaian kebutuhan
pokok beras. Untuk membukti-
kan potensi tersebut perlu
dilakukan inovasi olahan_
olahan pangan yang berbahan
bafy pati sepefii misalnya
aplikasi dalam pembuatan mie,
biscuit atau bahan-bahan
olahan lain.

Salah satu penelitian yang telah
dilakukan untuk pemaniaatan
pati dari mbi udara adalah
dengan pembuatan kemasan
yang dapat dicerna (edible -

bersama-sama dangan bahan
pangan yang dikemas.
Pengembangan edible coating
ini bertujuan untuk mengurangi
limbah kemasan plastik yang
sulit dicerna, disamping itu jugi
untuk memudahkan dalam
mengkonsumsi makanan yang
dikemas yaitu tanpa frarul
mengupas kemasan terlebih
dahulu saat akan dikonsumsi.

Hasil penelitian edible coating
dari pati umbi udara menunjuk-
kan bahwa perlakuan terbaik
yaitu kadar air dengan
perlakuan gliserol konsentiasi
20Yo (G1K2) 14,99 *, 0,522,
elongasi dengan perlakuan sor_
bitol konsentrasi 40% (S1K4)
20,38 * 2,439, kuat tarik dengan
perlakuan sorbitol konsentiasi
10% (SlK1) 1,9S * 0,13, kete-
balan dengan konsentrasi sor-
bitol40% (S1K4) 0,006 mm dan
laju transmisi uap dengan kon_
sentrasi sorbitol 10% (GlK1)
10,14.

salah
yang

Swb*fl AsB dt*. {:01 ,l

Kadar pati merupakan salah
satu kriteria mutu untuk produk
tepung maupun pati. Berdasar-
kan hasil analisa kadar pati
umbi udara menunjukkan hasil '
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