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Pengaruh Konsentrasi Garam Dan Lama Fermentasi Spontan  

Terhadap Pembengkakan Granula, Kelarutan, Nilai Rehidrasi,  

Konsentrasi Terbentuknya Gel,  Warna,  

dan Aroma Tepung Ubi Jalar Putih 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi garam, lama 

fermentasi dan kombinasi keduanya terhadap pembengkakan granula, kelarutan, 

nilai rehidrasi, konsentrasi terbentuknya gel, warna, dan aroma tepung ubi jalar 

putih terfermentasi. Percobaan 2 faktorial disusun dalam Rancangan Acak 

Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 3 kali ulangan, terdiri dari dua faktor 

perlakuan. Faktor pertama adalah konsentrasi garam dengan tiga taraf yaitu 1%, 

3%, dan 5%.  Faktor kedua adalah lama fermentasi dengan lima taraf yaitu 0 hari, 

2 hari, 4 hari, 6 hari, dan 8 hari. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa untuk 

semua perlakuan konsentrasi garam nilai pH ubi jalar pada hari ke-0 berkisar 

antara 5,7-5,8, sedangkan pada hari ke-8 berkisar antara 3,51-3,64. Nilai pH 

hampir serupa pada hari ke-4, ke-6, dan ke-8 namun berbeda pada hari ke-2. Nilai 

pH pada hari ke-2 berkisar antara 3,5-3,8. Pembengkakan granula tepung ubi jalar 

putih terfermentasi pada suhu 60
o
C berkisar antara 3,08-4,24 g/g. Pada suhu 70

o
C 
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berkisar antara 3,89-5,93 g/g. Pada suhu 80
o
C berkisar antara 4,50-6,96 g/g. 

Kelarutan tepung ubi jalar putih terfermentasi pada suhu 60
o
C berkisar antara 

8,65-26,20%. Pada suhu 70
o
C berkisar antara 3,23-10,29%. Pada suhu 80

o
C 

berkisar antara 2,28-10,15%. Tepung yang diproduksi melalui fermentasi selama 

0 dan 2 hari tidak dapat membentuk gel, akan tetapi tepung yang dilakukan 

fermentasi 4, 6 dan 8 hari dapat membentuk gel pada konsentrasi 10%. Skor 

warna tepung ubi jalar putih terfermentasi berkisar antara 2,02 (putih kekuningan) 

sampai 3,48 (putih krem). Skor aroma tepung ubi jalar putih terfermentasi berkisar 

antara mendekati 2,32 (agak asam) sampai 4,17 (agak khas ubi jalar). 

 

Kata kunci : tepung ubi jalar putih terfermentasi, konsentrasi garam, 
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