
Ubijalar 

Ubi jalar atau ketela rambat atau “sweet potato” diduga berasal dari benua Amerika. Para 

ahli botani dan pertanian memperkirakan daerah asal tanaman ubijalar adalah Selandia Baru, 

Polinesia, dan Amerika bagian tengah. Ubijalar menyebar ke seluruh dunia terutama negara-

negara beriklim tropika, diperkirakan pada abad ke-16. Orang-orang Spanyol dianggap berjasa 

menyebarkan ubijalar ke kawasan Asia terutama Filipina, Jepang dan Indonesia (Direktorat 

Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, 2002). 

Sistematika (taksonomi) tumbuhan, tanaman ubijalar diklasifikasikan sebagai berikut 

(Rukmana, 1997): 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledonae  

Ordo  : Convolvulales 

Famili  : Convolvulaceae 

Genus  : Ipomoea 

Spesies : Ipomoea batatas 

Ubijalar adalah tanaman yang  tumbuh baik di daerah beriklim panas dan lembab, dengan 

suhu optimum 27°C dan lama penyinaran 11-12 jam per hari. Tanaman ini dapat tumbuh sampai 

ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut. Ubijalar tidak membutuhkan tanah subur untuk 

media tumbuhnya. Di Jepang, ubijalar adalah salah satu sumber karbohidrat yang cukup populer. 

Beberapa varietas ubi Jepang cukup dikenal hingga ke Indonesia. Selanjutnya beberapa varietas 

yang diusahakan tersebar secara luas di Indonesia, diantaranya varietas ibaraki, beniazuma, dan 

naruto (Hartoyo, 2004).  

 

 

 



Jenis-Jenis Ubijalar 

Ubijalar sebagai bahan baku pada pembuatan tepung mempunyai keragaman jenis yang 

cukup banyak, yang terdiri dari jenis-jenis lokal dan beberapa varietas unggul. Jenis-jenis 

ubijalar tersebut mempunyai perbedaan yaitu pada bentuk, ukuran, warna daging umbi, warna 

kulit, daya simpan, komposisi kimia, sifat pengolahan dan umur panen (Antarlina dan Utomo, 

1999). 

Bentuk ubi biasanya bulat sampai lonjong dengan permukaan rata sampai tidak rata. 

Kulit ubi berwarna putih, kuning, ungu atau ungu kemerah-merahan, tergantung jenis 

(varietas)nya. Daging ubi berwarna putih, kuning atau jingga sedikit ungu (Rukmana, 1997). 

Menurut Woolfe (1992), kulit ubi maupun dagingnya mengandung pigmen karotenoid dan 

antosianin yang menentukan warnanya. Kombinasi dan intesitas yang berbeda-beda dari 

keduanya menghasilkan warna putih, kuning, oranye, atau ungu pada kulit dan daging ubi. 

 

                

Gambar 1. Ubijalar Oranye dan Ubijalar Ungu 

                               Sumber: Anonymous (2006
a
) 

 

Suhartina, (2005), melaporkan varietas-varietas ubijalar yang pernah dilepas oleh 

pemerintah Indonesia antara lain: Daya (1977), Borobudur (1982), Prambanan (1982), Mendut 

(1989), Kalasan (1991), Muara Takus (1995), Cangkuang (1998), Sewu (1998). Sedangkan 

varietas-varietas yang baru dilepas tahun 2001 antara lain: Cilembu yang berasal dari Sumedang 



Jawa Barat dengan warna daging umbinya krem kemerahan/kuning, Sari yang berasal dari 

Persilangan Genjah Rante dan Lapis dengan warna daging umbi kuning, Boko yang merupakan 

hasil persilangan antara no.14 dan Malang 1258 dengan warna daging umbinya krem, Sukuh 

yang berasal dari persilangan klon induk betina AB 940 dengan warna daging umbi putih, Jago 

yang berasal dari famili klon B 0059-3 dengan warna daging umbi kuning muda, Kidal yang 

berasal dari persilangan bebas induk Inaswang dengan warna daging umbi kuning tua  

 

Komposisi Kimia Ubijalar Segar 

Ubijalar merupakan sumber karbohidrat dan sumber kalori yang cukup tinggi. Ubi jalar 

juga merupakan sumber vitamin dan mineral, vitamin yang terkandung dalam ubijalar antara lain 

vitamin A, vitamin C, thiamin (vitamin B1), dan riboflavin. Sedangkan mineral dalam ubijalar 

diantaranya adalah zat besi (Fe), fosfor (P), dan kalsium (Ca). Kandungan lainnya adalah protein, 

lemak, serat kasar dan abu (Kumalaningsih, 2006). Adapun komposisi kimia beberapa jenis 

ubijalar dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Ubijalar Segar 

Komposisi Kimia 

Jenis Warna Daging Umbi 

Oranye
1 

Putih2 Ungu
2
  

Air (%) 79,28 62,24 70,46 

Abu (%) 1,09 0,93 0,84 

Pati (%) 15,18 28,79 12,64 

Protein (%) - 0,89 0,77 

Gula reduksi (%) 1,69 0,32 0,3 

Serat kasar (%) 0,84 2,5 3 

Lemak (%) - 0,77 0,94 

Vitamin C (mg/100 mg) - 28,68 21,43 

Sumber: 
1 

Dewi (2007) 
                     2 

Suprapta (2003) dalam Arixs (2006) 

 


