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BAB VIII.

UWI (Dioscorea alata L.)

Gambar 8.1. Umbi Uwi

Uwi atau ubi kelapa (Dioscorea alata L. syn. D. atropurpurea Roxb.) merupakan 

sejenis umbi-umbian pangan. Banyak kultivarnya yang memiliki umbi berwarna ungu 

sehingga dalam bahasa Inggris dikenal sebagai purple yam. Dalam bahasa Melayu

dikenal sebagai ubi saja dan bersifat generik, sehingga nama bahasa Indonesia

diambil dari nama bahasa Jawa untuk membedakannya dari jenis-jenis ubi yang lain.

Uwi adalah tumbuhan merambat yang dapat mencapai panjang 10m. Daun

berbentuk mata panah. Tumbuhan memiliki bunga tersusun majemuk, tumbuh dari 

ketiak daun, berumah satu. Bunga jantan tersusun rapat 1-3 cm; bunga betina tersusun 

jarang, lebih panjang, 15-20 cm; mahkota berwarna ungu dengan panjang 2 mm. Ia 

dapat diperbanyak secara vegetatif menggunakan bonggol umbi atau umbi udara. 

Bonggol umbinya dapat berukuran sangat besar, dengan panjang lebih dari satu 

meter.
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Nama-nama lain

Dalam bahasa internasional dikenal sebagai water yam atau winged yam.

 Filipina dikenal sebagai ube

 India: ratalu, Kand, violet yam, Moraga Surprise

 Tonga: ʻufi, dianggap sebagai makanan raja

 Hawaii: uhi

 Tahiti: uhi

 Sumatera dan Semenanjung Malaya: ubi

 Pasundan: huwi

 Jawa: uwi

 Madura: ubi

 Sulawesi Selatan: same (Makassar dan Bugis)

 Maluku: lutu (bahasa Banda)

A. TAKSONOMI UWI

Kerajaan : Plantae

Filum : Magnoliophyta

Kelas : Liliopsida

Ordo : Dioscoreales

Famili : Dioscoreaceae

Genus : Dioscorea

Spesies : Dioscorea spp
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Merupakan sejenis umbi- umbian pangan. Banyak kultivarnya yang memiliki 

umbi berwarna ungu sehingga dalam bahasa Inggris dikenal sebagai purple yam. 

Dalam bahasa Melayu dikenal sebagai ubi saja dan bersifat generik, sehingga nama 

bahasa Indonesia diambil dari nama bahasa Jawa untuk membedakannya dari jenis-

jenis ubi yang lain.

Uwi adalah tumbuhan merambat yang 

dapat mencapai panjang 10m. Daun 

berbentuk mata panah. Tumbuhan memiliki 

bunga tersusun majemuk, tumbuh dari ketiak 

daun, berumah satu. Bunga jantan tersusun 

rapat 1-3cm; bunga betina tersusun jarang, 

lebih panjang, 15-20cm; mahkota berwarna 

ungu dengan panjang 2mm.                                  Gambar 8.2. Tanaman Uwi

Ia dapat diperbanyak secara vegetatif menggunakan umbi akar (akar yang 

membesar) atau umbi udara (umbi yang keluar dari ruas batang). Umbi akarnya dapat 

berukuran sangat besar.

Uwi-uwian termasuk terna merambat yang memerlukan tanaman lain sebagai 

panjatan dengan cara membelit. Kemampuan memanjat uwi bisa sampai 20 m ke arah 

puncak tajuk dari tanaman keras yang ditumpanginya. Hanya dengan cara inilah uwi 

yang tumbuh di keteduhan tajuk kebun atau hutan bisa memperoleh energi sinar 

matahari. Batang uwi-uwian ada yang berbentuk bulat, Uwi-uwian umumnya berdaun 

tunggal berbentuk jantung dengan variasi memanjang atau membulat. Tetapi ada pula 
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yang berdaun majemuk. Tulang daun tampak nyata dan searah dengan pinggiran 

daun. 

B. MORFOLOGI UWI

     Warna daun hijau tua sampai muda. Bunga tumbuh bergerombol kecil-kecil. 

Kadang-kadang menghasilkan buah. Hampir semua jenis uwi-uwian memiliki umbi 

gantung, yakni umbi yang tumbuh di ketiak daun. Umbi-umbi kecil ini akan jatuh 

apabila tanaman telah mati, dan selanjutnya akan tumbuh menjadi individu tanaman 

baru jika keadaan memungkinkan. Bentuk umbi uwi beragam dari bulat, panjang 

hingga bercabang menjari, umbi uwi ini mengandung banyak getah sehingga 

teksturnya lengket umbi yang berada dalam tanah, bentuk, karakter serta warna 

daging umbinya sangat bervariasi.

     Kebanyakan, secara tradisional penanamannya masih dilakukan sambil lalu di 

pinggiran petak tanaman jagung, singkong dan kacang tanah. Biasanya dengan 

menggali lubang pada bekas tanaman uwi sebelumnya. Uwi termaksud tanaman yang 

tidak tahan terhadap genangan dan menghendaki tanah yang gembur. Penanaman 

dilakukan pada saat air mulai surut (menjelang musim kemarau), dimulai pada bulau 

Mei sampai Juli dan dipanen pada bulan Oktober-Desember, lokasi penanaman 

biasanya berada dibawah tegakan pohon yang akan menjadi rambatan uwi. Ke dalam 

lubang tersebut diisi serasah (daun-daun kering). Potongan umbi yang habis dipanen 

langsung ditaruh dalam lubang tersebut dan kemudian ditimbun. Apabila musim 

hujan tiba, potongan umbi itu akan bertunas dan menjadi tanaman baru.

C. PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN UWI BERACUN

1. Pengolahan Uwi Beracun.
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Dioscorea jenis hispida atau gadung mempunyai kadar racun dioscorin tinggi 

karenanya bila dimakan langsung dapat menjadi racun yang fatal. Untuk 

menghilangkan racun tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain 

a. Pengolahan dengan abu atau kapur

Umbi dibersihkan dari tanah yang masih melekat dan langsung dikupas 

kulitnya, pengupasan kulit harus cukup tebal. Setelah dikupas umbi langsung 

dirajang tipis-tipis atau diserut. Hasil rajangan atau serutan dicampur dengan abu, 

Selain abu bisa juga dipergunakan kapur. Pencampuran abu atau kapur dengan 

irisan-irisan umbi dilakukan pada keranjang yang beranyam jarang, kemudian 

remas-remas sampai cairan racun itu keluar. Selanjutnya umbi diperam selama 2 

x 24 jam diatasnya diberi pemberat agar umbi tetap tertekan. Setelah 

diperam,umbi yang bercampur dengan abu atau kapur itu di jemur sampai kering.

Umbi yang telah kering kemudian dibersihkan dengan cara merendamnya 

kedalam air mengalir selama 2 x 24 jam. Setelah itu umbi sudah siap dikukus dan 

kemudian dijemur sampai kering lalu digoreng dan disantap.

b. Pengolahan dengan garam

Umbi dibersihkan dari tanah langsung dikupas kulitnya, pengupasan kulit 

dilakukan setebal mungkin. Kupasan umbi diiris tipis-tipis atau diserut, 

Keranjang bambu atau wadah dilapisi garam, kemudian diberi irisan umbi satu 

lapis, dilapisi garam lagi dan kemudian dilapisi umbi lagi, begitu seterusnya 

sampai keranjang penuh. 

Bagian terakhir dari lapisan ditutup dengan kain lalu diberi pemberat dan 

diperam selama satu minggu. Pekerjaan terakhir umbi dicuci dalam air yang 

mengalir sampai garam dan racunnya hilang. Umbi yang telah bersih dapat 

dicirikan oleh airnya yang jernih dan tidak terasa asin. Umbi siap dimasak atau 

dibuat keripik
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           Umbi dibersihkan dari tanah langsung dikupas kulitnya, Kupasan 

Umbi diiris-iris tipis atau diserut. Hasil serutan dimasukan kedalam tong atau 

ember plastik, masukan garam sebanyak mungkin dan diaduk sampai rata serta 

irisan menjadi lemas, biarkan dalam rendaman garam selama satu malam. Cuci 

rendaman pada air mengalir dan bersihkan sampai garamnya hilang betul/ sampai 

tidak terasa asin.

           Rendam umbi tadi didalam air tawar dan diganti setiap 3 jam sekali 

selama 3 hari; bila direndam di air mengalir atau di bawah pancuran, umbi bisa 

dimasukan kedalam keranjang atau wadah yang berlubang sehingga air dapat 

masuk dan mengalir dengan mudahnya, waktu yang diperlukan dalam 

perendaman sekitar 3 hari, Angkat umbi dari tempat rendaman dan kukus atau 

dijemur sampai kering.

2. Pengolahan Uwi Dalam Bentuk Makanan

a. Uwi rebus, Kukus dan Goreng

Merebus, mengkukus dan menggoreng merupakan cara pengolahan uwi 

yang paling sederhana. Rasa uwi dominan tawar, sehingga untuk memberi rasa 

pada ubi rebus/kukus/goreng, biasanya ditambahkan gula pasir dan garam.

b. Kolak Uwi (Sumba Barat)

Potongan uwi yang dicampurkan dengan kacang hijau yang telah direbus 

dicampur dengan santan, gula merah dan sedikit garam. Selain konsumsi 

sebagai makanan kudapan/selingan, produk ini juga dikonsumsi sebagai sayur 

(meskipun rasanya manis) bersama dengan nasi dan biasanya ditambah dengan 

ikan asin (ikan kering).

c. Gumpal
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Gumpal adalah olahan uwi berbentuk bulat dan rasanya manis. Cara 

membuatnya sangat sederhana, yaitu uwi diparut, dicampur dengan parutan 

kelapa dan irisan gula merah, kemudian dibentuk bulatan dan digoreng.

d. Sumapan

Sumapan dibuat dari parutan uwi yang diberi sedikit garam, dicetak dalam 

Loyang yang telah diolesi minyak goreng, kemudian dikukus. Setelah masak 

dipotong-potong dan disiram dengan larutan gula merah sebelum dikonsumsi.

e. Roti

Roti dibuat dengan cara sederhana tanpa menggunakan “mixer” dan oven. 

Cara pembuatannya adalah parutan uwi ditambah telur dan gula pasir, 

kemudian dicampur hingga merata. Adonan di masukan dalam cetakan khusus 

yang telah diolesi minyak goreng, kemudian dipanggang di atas api arang. 

Bentuk cetakan bulat pipih berdiameter sekitar 5 cm dan tinggi 1 cm. Roti uwi 

ini rasanya manis.

f. Kolak bubur uwi 

Disebut “kolak bubur” karena bentuknya memang separti bubur. Cara 

pengolahannya unik yaitu uwi setelah dikupas, dipotong-potong dan dikukus 

hingga hancur sehingga memerlukan waktu lama untuk memasaknya. Hancuran 

uwi kukus tersebut , diberi gula merah, sedikit garam dan santan, kemudian 

dimasak kembali hingga menjadi bubur.

g. Lempeng

Lempeng dibuat dari adonan manis dan dicetak tipis. Makanan ini untuk 

makanan kudapan. Cara pengolahannya adalah uwi diparut, ditambah telur, 

gula pasir, kelapa parut, sedikit garam, kemudian dicampur hingga merata. 

Adonan tersebut dimasak dalam wajan yang telah diolesi minyak goreng dan 
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dipipihkan dengan menggunakan sendok . pembuatan lempeng ini kadang-

kadang juga dapat bervariasi dengan penambahan irisan buah pisang kapok.

h. Perkedel

Perkedel adalah jenis masakan yang dibuat dari adonan gurih, dibentuk bulat 

pipih dan di goreng. Cara masyarakat setempat mengolah perkedel uwi berbeda 

dengan perkedel kentang pada umumnya. Cara pembuatan perkedel uwi adalah 

uwi diparut, kemudian diberi bumbu bawang merah, bawang putih, lada, sedikit 

garam yang telah dihaluskan dan dicampur telur, dibentuk dan digoreng.

i. Surabi

Kue surabi diolah dari uwi parut diberi sedikit garam, kemudian dimasak 

dengan wajan yang telah diolesi minyak goreng. Dipersiapkan pula larutan gula 

merah untuk menyiram surabi pada saat hendak dikonsumsi hingga rasanya 

manis.

j. Sayur uwi

Uwi dapat diolah sebagai bahan sayur berkuah, tanpa atau dangan santan, 

yang dicampur dengan bahan-bahan lain yaitu wuluh (labu kuning), kacang 

panjang, bayam, kangkung, jantung pisang, serta disesuaikan dengan selera. 

Bumbu yang digunakan juga bervariasi. Apabila diolah tanpa santan maka 

bumbu yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah, 

kemiri dan garam. 

Namun jika diolah dengan santan maka bumbu-bumbunya adalah lada, 

asam, kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri dan garam. Sayur ini 

dikonsumsi dengan nasi dan sebagai lauknya antara lain ikan segar atau ikan 

asin, telur dan lain-lain serta dilengkapi dangan sambal terasi.
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3. Pengembangan Produk Olahan 

Di samping sebagai bahan pangan lokal, uwi juga memiliki potensi untuk 

digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan pangan. Pengolahan uwi ini 

diharapkan dapat mendukung kecukupan pangan dan menambah sumber pendapatan 

bagi petani. Uwi juga dapat dijadikan alternatif bahan pangan untuk mengurangi 

tingkat konsumsi beras yang terus meningkat.

Sebagai sumber karbohidrat, uwi dapat dikembangkan menjadi berbagai 

bentuk produk olahan yang lebih bervariasi, lebih menarik dalam penampilan dan 

rasa sehingga dapat memenuhi selera masyarakat luas dan mengangkat citra uwi. 

Pengembangan produk olahan uwi dapat dilakukan melaui produk jadi dan produk 

setengah jadi. Produk jadi diolah langsung dari ubi segar menjadi berbagai jenis 

bahan pangan, sehingga dapat langsung di konsumsi. Sementara produk setengah jadi 

dapat di olah lebih lanjut menjadi berbagai produk pangan siap santap (produk jadi).

Pengolahan dapat dilakukan oleh petani, industtri skala kecil/rumah tangga 

hingga industri skala besar yang menggunakan peralatan modern. Pengolahan uwi 

menjadi berbagai produk olahan dapat mendukung upaya diversivikasi pangan, 

substitusi terigu, memberi nilai tambah dan mendorong terciptanya agroindustri. 

Berikut produk olahan uwi yang prospektif untuk dikembangkan pada skala 

agroindustri:

a.        Keripik

Pembuatan keripik uwi dapat di lakukan dengan berbagai metode. Pembuatan 

keripik yang paling sederhana adalah pengirisan ubi, penambahan bumbu dan 

langsung digoreng (keripik matang). Teknik yang lain adalah dengan mengolah 

ubi menjadi keripik setengah jadi. Keripik kering mentah ini dapat digoreng 

apabila akan dikonsumsi. Secara garis besar teknik pembuatan keripik ini adalah 

teknik pengupasan ubi, perendaman dalam larutan kapur, pengukusan, pemberian 
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bumbu dan pengeringan. Karateristik produk kering ini menyerupai kerupuk dan 

tahan lama disimpan.

b.     Tepung

Tepung uwi instan dapat dimanfaatkan seperti halnya tepung lain, yaitu untuk 

bahan baku/ campuran produk kue, roti dan mie. Penggunaannya dapat dicampur 

dengan tepung terigu atau tepung kacang-kacangan untuk meningkatkan nilai 

gizinya (tepung komposit). Komposisi tepung campuran disesuaikan dengan jenis 

kue/roti yang akan dibuat. Tepung uwi tidak mengandung gluten sehingga untuk 

produk-produk olahan tertentu memerlukan pengembangan volume dan tingkat 

elastisitas tinggi, seperti roti tawar dan mie, proporsi tepung terigu yang kaya 

gluten harus lebih besar. Untuk pembuatan kue kering, dapat digunakan 100% 

tepung uwi, namun pembuatan kue basah “(cake)” perlu dicampur dengan tepung 

terigu sebanyak 50%. Pembuatan mie.

c.      Sawut instan

Sawut instan merupakan produk setengah jadi, berbentuk serpihan kering 

dengan kadar air sekitar 10%, tahan lama apabila di simpan dan mudah dalam 

penyajian. Teknik pembuatan sawut sangat mudah dan hanya menggunakan 

peralatan sederhana, sehingga dapat dilakukan oleh petani. Secara garis besar, 

pembuatan sawut adalah pengupasan, penyawutan, pengukusan uwi hingga 

matang dan pengeringan. Sawut dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok 

maupun dikonsumsi sebagai makanan sampingan. 

Cara penyimpanan sawut instan adalah dengan menyiram sawut kering 

dengan air panas , diaduk, kemudian di kukus sekitar 15 menit hingga lunak. 

Sebagai makanan pokok (pengganti nasi), ubi kukus tersebut dikonsumsi bersama 

sayur dan lauk lainnya, seperti ikan, telur, dan lain-lain. Sebagai makanan kecil 

(“snack”), sawut kukus tersebut dapat di campur dengan larutan gula merah. 
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Selain itu, adonan sawut kukus yang telah digiling juga dapat dicampur dengan 

bahan-bahan lain , seperti telur, terigu dan gula, kemudian digoreng atau dikukus.

Pembuatan tepung uwi sangat mudah, dengan menggunakan peralatan 

sederhana sehingga dapat dilakukan oleh petani. Kadar air tepung sekitar 6-8,5 %, 

tahan lama disimpan beberapa bulan dalam kemasan kantong plastik rapat. 

Pembuatan tepung uwi cukup mudah, yakni pengupasan, pengirisan, pengeringan, 

penggilingan/penepungan dan pengayak ***.


