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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1  Latar Belakang dan Masalah 

 

Ubi jalar (Ipomoea batatas L) merupakan salah satu hasil pertanian yang 

mengandung karbohidrat dan sumber kalori yang cukup tinggi, sumber vitamin 

(A, C, B1, dan B2), mineral (Fe, P, dan Ca), protein, lemak, dan serat kasar.  

Kandungan ubi jalar tersebut terdiri atas air (71,1%), pati (22,4%), protein (1,4%), 

lemak (0,2%), vitamin A (0,01-0,69/100g), dan sumber mineral yang cukup 

memadai (Bradbury, 1988). Berdasarkan kandungan ubi jalar tersebut, ubi jalar 

berpotensi untuk dikembangkan menjadi tepung yang kemudian digunakan 

sebagai bahan baku industri makanan seperti roti, kue tradisional (talam, risoles), 

kue modern (cake, tart, pizza, kue kering, biskuit), gorengan, mie (kering dan 

basah), pengental saos tomat, dan stabilizer pada pembuatan es krim (Suprapti, 

2003).  

 

Pengolahan ubi jalar menjadi tepung memberikan keuntungan antara lain 

meningkatkan daya guna dan nilai ekonomis ubi jalar, bersifat stabil, tahan lama, 

praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan. Selain itu  pengolahan ubi jalar 

menjadi tepung dapat dimanfaatkan sebagai substitusi tepung terigu pada 

pembuatan produk roti dan mie sehingga dapat mengurangi konsumsi tepung 

terigu dan mengurangi impor.  
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Ginting dan Suprapto (2004), melaporkan bahwa tingkat substitusi pati ubi jalar 

sampai 40% menghasikan roti manis dengan sifat fisik dan sifat sensoris relatif 

sama seperti roti manis yang diolah dari 100% tepung terigu, cukup disukai oleh 

panelis, dan telah memenuhi SNI (1995).  Namun pada tingkat substitusi pati ubi 

jalar sebanyak 50% menghasilkan warna roti yang lebih gelap, aroma yang tidak 

disukai, tekstur yang agak keras, rasa yang tidak disukai, dan penurunan kadar 

protein. Dengan demikian, meningkatnya substitusi pati ubi jalar menyebabkan 

penurunan kadar protein dan sifat sensoris roti manis. Ali dan Fortuna (2009), 

melaporkan bahwa mie kering dengan tingkat substitusi tepung ubi jalar sampai 

20% secara keseluruhan telah memenuhi standar mutu mie kering (SII 0178-90) 

tetapi aroma dan rasa mie masih kurang disukai. Sugiyono dkk (2011), 

melaporkan bahwa mie kering yang dibuat dari pati ubi jalar menghasilkan mie 

dengan kualitas baik namun warna mie yang dihasilkan lebih gelap dan tekstur 

mie yang dihasilkan lunak dan cenderung lengket. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut maka perlu dilakukan modifikasi proses pengolahan terhadap ubi jalar 

supaya menghasilkan tepung ubi jalar yang lebih baik jika diaplikasikan menjadi 

produk seperti roti dan mie.   

 

Modifikasi proses pengolahan ubi jalar dapat dilakukan dengan fermentasi dengan 

memanfaatkan bakteri asam laktat (BAL) seperti pada ubi kayu yang disebut 

MOCAF (Modified Cassava Flour).  Subagio et al (2008), melaporkan bahwa 

pada saat fermentasi,  ubi kayu mengalami perubahan sifat tepung yang dihasilkan 

berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, kemudahan 

melarut, dan aroma serta rasa yang disukai konsumen.  Dengan dasar modifikasi 
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pada ubi kayu ini maka modifikasi pada ubi jalar diduga akan didapat hasil yang 

sama.   

 

Modifikasi pada tepung ubi kayu telah dilakukan dan dimanfaatkan sebagai bahan 

baku industri makanan.  Namun modifikasi pada tepung ubi jalar secara 

fermentasi spontan masih belum banyak diketahui hasilnya.  Fermentasi spontan 

adalah fermentasi yang tidak ditambahkan inokulum atau starter dari luar.  

Fermentasi secara spontan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi garam dan lama 

fermentasi.  Dalam hal ini, masalah utama yang dihadapi adalah belum diketahui 

pengaruh konsentrasi garam dan lama fermentasi terhadap karakteristik tepung 

ubi jalar fermentasi yang dihasilkan. Data yang dihasilkan diharapkan dapat 

menjadi informasi jika tepung ubi jalar ini diaplikasi untuk produk roti dan mie, 

dan menghasilkan karakteristik yang lebih baik dibandingkan tanpa fermentasi. 

 

1.2. Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi garam terhadap pembengkakan granula, 

kelarutan, nilai rehidrasi, konsentrasi terbentuknya gel, warna, dan aroma 

tepung ubi jalar putih terfermentasi. 

2. Mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap pembengkakan granula, 

kelarutan, nilai rehidrasi, konsentrasi terbentuknya gel, warna, dan aroma 

tepung ubi jalar putih terfermentasi. 

3. Mengetahui pengaruh interaksi keduanya (konsentrasi garam dan lama 

fermentasi) yaitu mengetahui apakah pengaruh konsentrasi garam terhadap 

karakteristik tepung bergantung pada lama fermentasi.  
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1.3. Kerangka Pemikiran  

 

Penambahan konsentrasi garam dalam fermentasi pikel ubi jalar dapat 

mempengaruhi karakteristik pikel ubi jalar yang dihasilkan. Garam berperan 

sebagai penyeleksi mikroorganisme yang diinginkan untuk tumbuh yaitu bakteri 

pengkonversi karbohidrat menjadi asam laktat tetapi menghambat pertumbuhan 

bakteri pembusuk (Desroisier, 1988). Perbedaan penambahan konsentrasi garam 

berpengaruh pada kecepatan tumbuh bakteri asam laktat sehingga akan 

berpengaruh pada asam organik, enzim amilase yang dihasilkan, perbedaan 

hidrolisis amilosa dan amilopektin dan produksi enzim pektinolitik dan sellulolitik 

yang dapat menghancurkan dinding sel ubi yang difermentasi.   

 

Konsentrasi garam sangat mempengaruhi hasil fermentasi pada fermentasi 

spontan, selain sebagai media fermentasi, penambahan garam akan menyebabkan 

pengeluaran air dan zat-zat gizi dari jaringan yang akan melengkapi subtrat untuk 

pertumbuhan bakteri asam laktat (Sinaga et al., 1995). Garam akan berperan 

sebagai penghambat selektif pada mikroorganisme pencemar tertentu.  

Konsentrasi garam yang rendah (sampai 6%) berpengaruh pada mikroorganisme 

pembusuk atau proteolitik dan pembentuk spora.  Pada konsentrasi garam 3%-

10% dalam kondisi anaerobik, organisme-organisme pembentuk asam laktat 

berkembang menyebabkan terhambatnya organisme-organisme pembusuk pada 

jangka waktu tertentu  (Buckle et al., 1987). Hasil penelitian Octarini (2010) 

menunjukkan bahwa konsentrasi garam sebesar 5%-6% selama 12 hari 

menghasilkan pikel ubi jalar ungu dengan sifat organoleptik terbaik, sedangkan 

pada hasil penelitian Setiawan (2012) penggunaan konsentrasi garam 3% selama 

12 hari menghasilkan karakteristik mikrobiologi dan kimia pikel ubi jalar ungu 
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terbaik. Penelitian oleh Wulan (2004), Subagia (1996), dan Palgunadi (1996) 

menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi garam menyebabkan penurunan 

pH, kenaikan total asam, penurunan total mikroba (termasuk total BAL dan total 

mikroba pencemar).   

 

Selain konsentrasi garam, faktor yang mempengaruhi hasil fermentasi adalah lama 

fermentasi.  Perbedaan lama fermentasi pada ubi jalar diduga akan menentukan 

tingkat degradasi granula pati yang akan mempengaruhi karakteristik tepung yang 

dihasilkan. Selama fermentasi, bakteri asam laktat akan tumbuh dan menghasilkan 

asam-asam organik terutama asam laktat. Asam laktat akan berpengaruh terhadap 

total asam, pH, total bakteri, rasa, tekstur, aroma, dan warna pikel ubi jalar 

(Octarini, 2010), (Setiawan, 2012), (Yuliana et al., 2013) dan (Yuliana et al., 

2014). Pertumbuhan dan aktivitas bakteri asam laktat akan berbeda seiring lama 

fermentasi sehingga lama fermentasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

total asam tertitrasi, pH, total bakteri, rasa, tekstur, aroma, dan warna. Semakin 

lama fermentasi maka konsentrasi asam meningkat terutama asam laktat sehingga 

pH turun (Adriani, 1995). Hasil penelitian Widyasaputra et al (2013), melaporkan 

bahwa selama fermentasi terjadi penurunan pH tepung ubi jalar putih sehingga 

menimbulkan aroma asam. Aroma asam akan bercampur dengan tepung sehingga 

ketika tepung diolah akan menghasilkan aroma dan citarasa khas yang dapat 

menutupi aroma dan citarasa ubi segar (Subagio, 2007).   

 

Selama fermentasi, enzim amilase akan menghidrolisis pati pada bagian amorf 

yang terdiri dari amilosa rantai pendek dan cabang amilopektin rantai pendek 

sehingga akan menyisakan amilopektin rantai panjang. Menurut Jane dan Chen 
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(1992) amilopektin rantai panjang akan menghasilkan gel yang kuat.  Dengan 

demikian fermentasi dapat meningkatkan elastisitas gel sehingga gel lebih kuat. 

Amilosa akan dihidrolisis oleh enzim amilase menjadi maltosa dan maltotriosa 

yang terjadi secara acak dan terjadi penurunan viskositas, sedangkan amilopektin 

akan dihidrolisis oleh enzim amilase menjadi glukosa, maltosa, dan menyisakan 

ikatan α-1,6 glikosidik (Winarno, 2002).   

 

Hasil penelitian Subagio (2007) menunjukkan bahwa selama fermentasi terjadi 

perubahan-perubahan karakteristik tepung seperti pembengkakan granula pati, 

kelarutan, nilai rehidrasi, aroma, dan warna seperti yang terjadi pada tepung ubi 

kayu termodifikasi (MOCAF).  Semakin lama fermentasi berlangsung maka nilai 

pembengkakan granula pati, kelarutan dan nilai rehidrasi meningkat.  Hal ini 

terjadi karena granula pati tidak larut dalam air dingin tetapi bagian amorf pada 

granula pati dapat menyerap air sampai 30% sehingga terjadi pembengkakan 

granula, selain itu juga terjadi pemecahan granula pati oleh enzim amilase 

sehingga ketika dipanaskan tepung bersifat porous dan mudah menyerap air saat 

rehidrasi. Proses pemanasan suspensi akan menyebabkan granula semakin 

membengkak karena terjadi penyerapan air semakin banyak. Pengembangan 

granula pati disebabkan masuknya air kedalam granula dan terperangkap pada 

susunan molekul-molekul penyusun pati sehingga tepung akan mudah 

mengembang (Zubaidah dan Irawati, 2011).   

 

Bakteri asam laktat (BAL) yang tumbuh selain mampu mendegradasi pati yang 

terkandung dalam media pertumbuhannya menjadi gula sederhana, BAL juga 

dapat mendegradasi protein menjadi asam amino (Buckle et al., 1987). Degradasi 
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protein menyebabkan penurunan kadar protein ubi yang dapat mengakibatkan 

warna kecoklatan saat pengeringan, sehingga warna tepung yang dihasilkan lebih 

putih dibandingkan warna tepung tanpa fermentasi.  Hal ini sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Sobawale  (2007) dan Zubaidah dan Irawati (2011) bahwa pada 

tepung hasil fermentasi reaksi pencoklatan non enzimatis (Maillard) dapat 

dikurangi.  Reaksi pencoklatan non enzimatis (Maillard) terjadi bila gula 

pereduksi bereaksi dengan senyawa-senyawa yang mempunyai gugus NH2 seperti 

protein, asam amino, peptida, dan ammonium (Fardiaz, 1992).   

 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini akan digunakan fermentasi 

spontan menggunakan konsentrasi garam (1%, 3%, dan 5%) dan lama fermentasi 

(0, 2, 4,6, dan 8 hari). Kombinasi perlakuan konsentrasi garam dan lama 

fermentasi pada tepung ubi jalar terfermentasi, diharapkan memiliki karakteristik 

yang dapat  digunakan sebagai substitusi pada produk roti dan mie.  

 

1.4. Hipotesis  

 

1. Konsentrasi garam 5% menghasilkan pembengkakan granula, kelarutan, nilai 

rehidrasi, konsentrasi terbentuknya gel, aroma, dan warna yang meningkat 

dibandingkan dengan konsentrasi garam 1% dan 3%.  

2. Lama fermentasi 8 hari menghasilkan peningkatan pembengkakan granula, 

nilai rehidrasi, konsentrasi terbentuknya gel, aroma, dan warna yang lebih 

tinggi dari 0, 2, 4, dan 6 hari. 

3. Kombinasi konsentrasi garam dan lama fermentasi yang tepat menghasilkan 

konsentrasi terbentuknya gel yang kuat, warna dan aroma yang disukai panelis.  


