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II. TINJUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Ubi Jalar  

 

2.1.1 Komposisi Kimia Ubi Jalar 

 

Ubi jalar (Ipomea batatas) merupakan komoditas sumber karbohidrat utama 

setelah padi, jagung, dan ubi kayu. Ubi jalar mempunyai peranan penting dalam 

penyediaan bahan pangan, bahan baku industri maupun pakan ternak (Zuraida dan 

Suprapti, 2001). 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).   

 

Ubi jalar memiliki kandungan air yang tinggi sehingga bahan kering yang 

terkandung relatif rendah. Kandungan rata-rata bahan kering ubi jalar sebesar 30% 

dan sangat bervariasi tergantung pada beberapa faktor yaitu kultivar, lokasi, iklim, 

tipe tanah, serangan hama dan penyakit, dan cara menanamnya (Lingga et al., 

1986). Ubi jalar dikonsumsi sebagai bahan makanan tambahan atau sampingan 

kecuali Irian Jaya dan Maluku digunakan sebagai makanan pokok. Kandungan 

gizi  ubi jalar dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Kandungan gizi pada ubi jalar per 100 gram 

 

Kandungan  Gizi Nilai Satuan 

Energi 136 Kal 

Protein 1,1 G 

Lemak 0,4 G 

Karbohidrat 32,3 G 

Kalsium 57,0 G 

Vitamin A 900,0 SI 

Vitamin B1 0,10 Mg 

Vitamin C 35,0 Mg 

Air 68,5 G 

Serat Kasar 1,4 G 

Abu 0,3 G 

Kadar Gula 0,3 G 

 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI (1993) 

 

Beberapa enzim yang terdapat dalam ubi jalar yaitu α-amilase, β-amilase, dan 

fosforilase yang terdistribusi dalam jaringan umbi ubi jalar (Hagenimana et al., 

1992). Ubi jalar mempunyai jenis yang bermacam-macam pada bentuk, ukuran, 

warna daging umbi, warna kulit, daya simpan, komposisi kimia, sifat pengolahan 

dan umur panen (Rozi dan Krisdiana, 2005). Bentuk ubi biasanya bulat sampai 

lonjong dengan permukaan rata sampai tidak rata. Berdasarkan warna daging 

umbi, ubi jalar dibedakan menjadi tiga golongan yaitu ubi jalar putih (yakni jenis 

ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna putih), ubi jalar kuning (yakni ubi 

jalar yang memiliki daging umbi berwarna kuning muda) dan ubi jalar ungu 

(yakni jenis ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna ungu muda) 

(Soemartono, 1984).  

 

Pada umumnya ubi jalar dibagi dalam dua golongan, yaitu ubi jalar yang berumbi 

lunak karena banyak mengandung air dan ubi jalar yang berumbi keras banyak 

mengandung pati (Lingga et al., 1986). Penggunaan ubi jalar di Indonesia 
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biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar yaitu dibuat menjadi makanan kecil 

seperti ubi rebus, ubi kukus, ubi panggang, ubi goreng, keripik ubi, dan kolak ubi.  

Di beberapa daerah Irian Jaya dan Maluku, ubi jalar digunakan sebagai makanan 

pokok pengganti nasi karena memiliki sumber kalori yang efisien. Ubi jalar 

mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi yang sangat bermanfaat bagi 

kesehatan tubuh manusia. Pemanfaatan ubi jalar untuk menganekaragamkan 

olahan lainnya adalah diolah menjadi tepung.  

 

2.2 Tepung Ubi Jalar  

 

Penggunaan ubi jalar di Indonesia biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar yaitu 

dibuat menjadi makanan kecil seperti ubi rebus, ubi kukus, ubi panggang, ubi 

goreng, keripik ubi, dan kolak ubi. Di beberapa daerah Irian Jaya dan Maluku, ubi 

jalar digunakan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Pemanfaatan ubi jalar 

untuk menganekaragamkan olahan lainnya adalah diolah menjadi tepung. 

Pengolahan ubi jalar menjadi tepung memiliki kelebihan yaitu tepung yang 

dihasilkan lebih luwes, lebih tahan lama, dapat digunakan sebagai bahan baku 

industri dan sebagai bahan substitusi terigu, dalam pengolahan berbagai produk 

kue kering maupun basah (Murwati, 2005), roti, gorengan, mie kering dan mie 

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

2003), memberikan nilai tambah dan menciptakan industri kecil, serta 

meningkatkan mutu produk (Darmadjati et al., 1996). 

 

Pembuatan tepung ubi jalar dapat dilakukan dengan mudah menggunakan 

peralatan dan teknologi yang sederhana dan dapat dilakukan dalam skala industri 

rumah tangga ataupun industri kecil (Heriyanto, 2001). Cara pembuatan tepung 
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ubi jalar dapat dilakukan dengan cara biasa dan modifikasi. Cara pembuatan 

tepung ubi jalar dengan cara biasa dapat dilakukan dengan mengupas dan mencuci 

ubi jalar sampai hilang semua kotoran yang melekat pada bahan, selanjutnya 

dilakukan tahap pemotongan dengan menggunakan pisau membentuk chips. 

Chips direndam dalam larutan Natrium Metabisulfit kemudian chips dijemur atau 

dioven pada suhu 60
o
C selama 18 jam (Heriyanto, 2001). Cara pembuatan tepung 

dengan menggunakan modifikasi prinsipnya sama seperti cara biasa, tetapi 

dilakukan proses modifikasi yaitu secara kimia, fisik, dan mikrobiologi atau 

fermentasi.  

 

Tepung ubi jalar yang dimodifikasi secara fermentasi adalah tepung yang diproses 

menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi secara fermentasi oleh bakteri asam 

laktat (BAL) yang mendominasi selama berlangsungnya fermentasi tersebut. 

Mikroba yang tumbuh menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik yang dapat 

merusak dinding sel ubi sehingga terjadi pembebasan granula yang menyebabkan 

perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, 

kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut (Zubaidah dan 

Irawati, 2013). Pada proses pengolahan dengan fermentasi, semakin lama 

fermentasi maka kadar pati semakin menurun, hal ini disebabkan karena pada 

proses fermentasi terjadi pemecahan pati oleh aktivitas mikroorganisme menjadi 

gula-gula sederhana Anggraeni et al (2014). Selama fermentasi juga terdapat 

aktivitas mikroba yang menyebabkan terjadinya degradasi pati disertai 

pembentukan gula-gula sederhana yang digunakan untuk energi dalam 

pertumbuhan dan aktivitasnya.  
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Karakteristik tepung ubi jalar dapat dipengaruhi oleh varietas, proses pengolahan, 

umur tanaman, dan lama penyimpanan setelah panen. Kadar pati tepung ubi jalar 

fermentasi yang diperoleh berkisar antara 16,37%-23,55 %. Semakin lama 

fermentasi tingkat kecerahan, nilai indeks penyerapan air dan indeks kelarutan air 

tepung ubi jalar terfermentasi semakin meningkat. Kadar air tepung ubi jalar yang 

diproses secara biasa berkisar 6,77–10,99%, kadar lemak rata-rata mencapai 

0,75%, kandungan abu rata-rata mencapai 4,17%, dengan kisaran antara 2,58–

5,31%, kadar protein rata-rata mencapai 3,18% dengan kisaran antara 2,11–4,46% 

(Ambarsari et al., 2009).  

 

Daya serap air dan kelarutan tepung ubi jalar ditunjukkan sebagai indeks 

penyerapan air (IPA) dan indeks kelarutan air (IKA). Indeks penyerapan air 

tepung ubi jalar berkisar antara 2,89-7,90 sedangkan indeks kelarutan air berkisar 

antara 0,01-0,05 g/mL tergantung pada ada tidaknya proses perlakuan awal dan 

metode pengeringan yang dilakukan (Honestin, 2007). Menurut Gujska dan Khan 

(1991) indeks penyerapan air dipengaruhi oleh adanya denaturasi protein, 

gelatinisasi pati, dan pembengkakan serat kasar yang terjadi selama pengolahan 

menjadi tepung. Sedangkan menurut Gomez dan Aguilera (1983), indeks 

penyerapan air tergantung pada ketersediaan grup hidrofilik dan kapasitas 

pembentukan gel dari makromolekul yaitu pati yang tergelatinisasi dan 

terdekstrinasi. Semakin banyak pati yang tergelatinisasi dan terdekstrinisasi, 

semakin besar kemampuan produk menyerap air.  
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2.3 Sifat Fisiko Kimia Tepung 

 

2.3.1  Pembentukan Gel  

 

Pembentukan gel adalah suatu fenomena penggabungan atau pengikatan silang 

rantai-rantai polimer sehingga terbentuk suatu jala tiga dimensi bersambungan. 

Selanjutnya jala ini menangkap atau mengimobilisasikan air didalamnya dan 

membentuk struktur yang kuat dan kaku. Sifat pembentukan gel ini beragam dari 

satu jenis hidrokoloid ke jenis lain, tergantung pada jenisnya. Gel mempunyai 

sifat seperti padatan, khususnya sifat elastis dan kekakuan (Samsuari, 2006). 

Konsentrasi terbentuknya gel dipengaruhi oleh kandungan amilosa, besarnya kandungan 

lemak, gula, protein, garam dan mineral tepung.  

 

Pembentukan gel  diawali dengan pembengkakan granula pati akibat penyerapan 

air. Pati mentah yang dimasukkan kedalam air dingin, granulanya akan menyerap 

air dan mulai membengkak namun terbatas sekitar 30% dari berat tepung. Jika 

dilanjutkan dengan proses pemanasan akan menyebabkan granula semakin 

membengkak karena penyerapan air semakin banyak. Selanjutnya pengembangan 

granula pati juga disebabkan karena air di granula terperangkap pada susunan 

molekul-molekul penyusun pati (Widjanarko, 2008). Peningkatan volume granula 

pati terjadi di dalam air pada suhu 55
o
C- 65

o
C dan setelah pembengkakan ini 

granula pati dapat kembali ke kondisi semula.  
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2.3.2 Swelling Power 

 

Swelling power merupakan suatu sifat yang mencirikan daya kembang suatu 

bahan, dalam hal ini kekuatan tepung untuk mengembang (Miller et al., 1997). 

Swelling power terjadi pertambahan volume dan berat maksimum yang dialami 

pati dalam air (Balagopalan et al., 1988). Swelling power terjadi karena adanya 

ikatan non kovalen antara molekul-molekul pati. Granula pati dipanaskan dalam 

air maka granula tersebut mulai mengembang (swelling). Swelling terjadi pada 

daerah amorf granula pati. Ikatan hidrogen yang lemah antar molekul pati pada 

daerah amorf akan terputus saat pemanasan sehingga terjadi hidrasi air oleh 

granula pati. Granula pati akan terus mengembang sehingga viskositas meningkat 

hingga volume hidrasi maksimal yang dapat dicapaioleh granula pati (Swinkels, 

1985). Faktor-faktor yang mempengaruhi Swelling power antara lain 

perbandingan amilosa-amilopektin, panjang rantai dan distribusi berat molekul 

(Be Miller et al., 1997). Kadar amilosa lebih tinggi maka pati akan bersifat kering, 

kurang lekat dan cenderung menyerap air banyak (higroskopik). Besarnya 

swelling power untuk setiap tepung berbeda, karena swelling power sangat 

menentukan sifat dan kegunaan dari tepung tersebut.  

 

Swelling power dapat diukur pada kisaran suhu terbentuknya pasta pati, yaitu 50-

95
o
C dengan interval 5

o
C (Swinkels, 1985). Pengukuran swelling power dapat 

dilakukan dengan membuat suspensi pati dalam botol sentrifuse kemudian 

dipanaskan selama 30 menit pada suhu pengukuran yang ditentukan. Supernatan 

yang dihasilkan dipisahkan dari endapan. Swelling power diukur sebagai berat 

pati yang mengembang (endapan) per berat pati kering. (Balagopalan et al., 
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1988). Pati ubi jalar memiliki derajat pembengkakan 20-27 mL/g dan 

tergelatinisasi pada suhu 75-88
o
C untuk granula berukuran kecil (Moorthy, 2000). 

 

Swelling power tepung ubi jalar ungu yang diproses pada berbagai tingkat lama 

pemanasan mengalami peningkatan seiring penggunaan suhu pengukuran yaitu 

dari suhu 60ºC-90ºC. Nilai swelling power yang dihasilkan berkisar antara 4,45-

15,95% (Hernanto, 2014). Peningkatan persentase swelling power diduga 

disebabkan oleh sifat hidrofilik pada granula pati, sehingga mampu berikatan 

dengan hidrogen pada molekul air. Semakin lama pemanasan semakin tinggi sifat 

hidrofilik pada granula pati. 

 

2.3.3 Kelarutan 

 

Kelarutan merupakan indikator banyaknya amilosa yang keluar dari granula pati. 

Ketika pati dipanaskan dalam air, sebagian amilosa akan keluar dari granula pati 

dan larut dalam air. Persentase pati yang larut dalam air ini dapat diukur dengan 

mengeringkan supernatan yang dihasilkan saat swelling power. Ketika molekul 

pati sudah terhidrasi, molekul-molekul tersebut mulai menyebar ke media yang 

diluar dan yang pertama keeluar adalah molekul-molekul amilosa yang memiliki 

rantai pendek. Semakin tinggi suhu maka semakin banyak molekul pati yang akan 

keluar dari granula pati. Selama pemanasan akan terjadi pemecahan granula pati 

sehingga pati dengan kadar amilosa yang lebih tinggi, granula akan lebih banyak 

mengeluarkan amilosa. Kelarutan pati semakin tinggi dengan meningkatnya suhu 

(Pomeranz, 1991). Pati ubi jalar memiliki kelarutan 15-35% tergelatinisasi pada 

suhu 75-88
o
C untuk granula berukuran kecil (Moorthy, 2000).  
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Hasil penelitian Widyasaputra (2013), menunjukkan nilai kelarutan pada tepung 

ubi jalar fermentasi dengan  lama fermentasi yang dilakukan cenderung berubah-

ubah, hal ini terjadi karena semakin lama fermentasi maka semakin banyak 

molekul pati yang dihidrolisis menjadi gula sederhana kemudian dihidrolisis 

kembali menjadi asam-asam organik. Nilai kelarutan tepung ubi jalar pada lama 

fermentasi 12 jam sebesar 0,018 g/mL, pada 24 jam sebesar 0,019 g/mL, dan 36 

jam sebesar 0,010 g/mL.  

 

Kelarutan tepung ubi jalar ungu yang diproses pada berbagai tingkat lama 

pemanasan mengalami peningkatan seiring penggunaan suhu pengukuran yaitu 

dari suhu 60ºC-90ºC. Nilai kelarutan tepung ubi jalar ungu berkisar antara 

22,325%-41,10% (Hernanto, 2014). Peningkatan terjadi disebabkan oleh panas 

yang dapat menyebabkan granula pati pecah, sehingga amilosa akan keluar. 

Semakin tinggi suhu pengukuran yang digunakan maka akan semakin banyak 

jumlah amilosa yang keluar dan amilosa akan larut dalam air. 

 

2.3.4 Rehidrasi 

 

Rehidrasi tepung menunjukkan kemampuan tepung dalam menyerap air (Suarni, 

2009). Rehidrasi merupakan berat endapan yang diperoleh dari satu gram produk 

kering sesudah dilarutkan dalam air, disentrifuse, dan dituang supernatannya (Hui, 

1992). Hasil penelitian Widyasaputra (2013), rehidrasi pada tepung ubi jalar 

berkisar antara 1,26-1,66 g/g pada ketebalan chips 1 mm, sedangkan pada 

ketebalan chips 3 mm kisaran antara 1,66-1,75 g/g. Nilai rehidrasi tertinggi pada 

ketebalan chips 1 mm terdapat pada lama fermentasi 36 jam, sedangkan nilai 

terendah terdapat pada lama fermentasi 24 jam. Nilai rehidrasi tertinggi pada 
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ketebalan chips 3 mm terdapat pada lama fermentasi 24 jam, sedangkan nilai 

terendah terdapat pada lama fermentasi 36 jam.  

 

2.3.5 Viskositas  

 

Viskositas merupakan resistensi atau ketidakmauan bahan mengalir. Viskositas 

panas merupakan viskositas yang diukur pada saat pasta mengalami gelatinisasi. 

Viskositas panas diukur pada suhu 70-80
o
C. Viskositas dingin merupakan 

viskositas yang diukur pada saat pati telah mengalami gelatinisasi dan berada 

pada suhu ruang. Viskositas dingin dingin diukur pada saat pasta mencapai suhu 

27-30
o
C. Viskositas panas dan dingin diukur untuk mengetahui profil kekentalan 

pasta tepung setelah mengalami fermentasi. Berdasarkan hasil penelitian 

Widyasaputra (2013), viskositas panas dan dingin mengalami peningkatan 

disebabkan karena pati kehilangan sebagian amilosa. Hal ini terjadi granula pati 

yang semakin meningkat volume awalnya selama fermentasi 12 jam dan 36 jam. 

Viskositas panas yang dihasilkan sebesar 1153-4147 cP pada ketebalan chips 1 

mm, sedangkan pada ketebalan chips 3 mm sebesar 1153-1753 cP. Peningkatan 

volume awal mengakibatkan pembengkakan yang semakin besar selama 

gelatinisasi, pembengkakan ini mengakibatkan viskositas yang semakin besar. 

Menurut Hegenbart (1996), granula pati yang besar cenderung membuat 

viskositas yang lebih besar serta pembengkakan granula yang lebih cepat.  

 

2.3.6 Warna dan Aroma 

 

Warna adalah atribut kualitas paling penting seperti tekstur dan rasa. Warna 

berperan dalam penentuan tingkat penerimaan suatu makanan. Warna merupakan 
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salah satu profil visual yang menjadi kesan pertama konsumen dalam menilai 

bahan makanan (Kartika, 1997). Hasil penelitian Widyasaputra (2013), 

menyatakan bahwa semakin lama fermentasi maka derajat kecerahan cenderung 

meningkat. Kenaikan tingkat kecerahan dan penurunan derajat kuning tepung 

disebabkan hilangnya pigmen warna kuning selama fermentasi. Warna tepung ubi 

jalar pada fermentasi 12 jam dengan ketebalan chips 1 mm panelis menyatakan 

tidak menyukai dengan skor 3,70. Namun pada tepung ubi jalar fermentasi 36 jam 

dengan ketebalan chips 3 mm panelis menyatakan menyukai dengan skor 2,45 dan 

menghasilkan tepung dengan tingkat kecerahan yang baik.  

 

Aroma dianggap penting karena dapat memberikan hasil penilaian terhadap 

produk. Timbulnya aroma ini dikarenakan zat tersebut volatil (mudah menguap). 

Hasil penelitian Widyasaputra (2013), menyatakan bahwa semakin lama 

fermentasi dan ketebalan chips nilai aroma yang diberikan panelis cenderung 

meningkat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tepung ubi jalar semakin tidak 

disukai oleh panelis. Hal ini terjadi karena selama fermentasi, aroma yang 

dihasilkan semakin asam. Meningkatnya produksi asam dan penurunan pH selama 

fermentasi bakteri asam laktat dapat meningkatkan keasaman produk (Mc feeters, 

2004). Fermentasi selama 12 jam menghasilkan asam-asam organik yang tidak 

terlalu banyak sehingga masih memenuhi batas kewajaran aroma tepung sehingga 

panelis masih menyukai aroma tersebut. Namun pada fermentasi 24 dan 36 jam 

panelis menyatakan tidak menyukai aroma asam tersebut. 
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2.3.7 Gelatinisasi  

 

Gelatinisasi merupakan proses pembengkakan granula pati ketika dipanaskan 

dalam media air. Granula pati tidak tidak larut dalam air dingin, namun granula 

pati dapat mengembang dalam air panas. Naiknya suhu pemanasan akan 

meningkatkan pembengkakan granula pati. Pembengkakan granula pati 

menyebabkan terjadinya penekanan antara granula pati dengan lainnya. Mula-

mula pembengkakan granula pati bersifat reversible (dapat kembali ke bentuk 

awal), namun ketika suhu tertentu sudah terlewati pembengkakan granula pati 

menjadi irreversible (tidak dapat kembali ke bentuk awal). Kondisi 

pembengkakan granula pati yang bersifat irreversible ini disebut gelatinisasi 

(Pomeranz, 1991). 

 

Gelatinisasi merupakan fenomena kompleks yang tergantung pada ukuran 

granula, persentase amilosa, bobot molekul, dan derajat kristalisasi dari molekul 

pati didalam granula. Proses gelatinisasi melibatkan hidrasi dan pengembangan 

granula, hilangnya sifat birefringent, peningkatan kejernihan, peningkatan 

konsistensi dan pencapaian viskositas puncak, pemutusan molekul-molekul linier 

dan penyebaran dari granula yang telah pecah (Pomeranz, 1991). Suhu gelatinisasi 

tergantung pada konsentrasi dan pH larutan pati. Makin kental larutan, suhu 

gelatinisasi makin sulit tercapai. Pada pH terlalu tinggi pembentukan gel semakin 

cepat tercapai tetapi cepat turun. Pembentukan gel optimum pada pH 4-7. 

Penambahan gula berpengaruh terhadap kekentalan gel yang terbentuk. Hal ini 

terjadi karena gula akan menurunkan kekentalan, karena gula dapat mengikat air 

sehingga pembengkakan butir-butir pati menjadi lebih lambat maka suhu 

gelatinisasi yang tercapai semakin tinggi. Adanya gula akan menyebabkan gel 
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lebih tahan terhadap kerusakan mekanik (Winarno, 2002). Proses gelatinisasi pada 

pati dapat dilihat pada gambar berikut (Apnin, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pati yang mengalami proses gelatinisasi 

 

2.3.8 Kandungan Pati dan Rasio Amilosa-Amilopektin 

 

Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik.  Pati terdiri dari 

butiran-butiran kecil yang disebut granula.  Granula pati terdiri dari dua fraksi 

yang dapat dipisahkan dengan air panas.  Kedua fraksi tersebut adalah amilosa 

dan amilopektin.  Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi yang tidak terlarut 

disebut amilopektin (Winarno, 2002). Amilosa memiliki struktur lurus yang 

terdiri dari molekul-molekul glukosa yang berikatan α-1,4-D-glukosa.  Panjang 

polimer dipengaruhi oleh sumber pati dan akan mempengaruhi berat molekul 

amilosa.  

 

Pada umumnya amilosa dari umbi-umbian mempunyai berat molekul yang lebih 

besar dibandingkan dengan berat molekul amilosa serealia, dengan rantai polimer 

lebih panjang dari pada rantai polimer amilosa serealia (Moorthy, 2004).  Menurut 

Taggart (2004), amilosa memilki kemampuan membentuk kristal karena struktur 
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rantai polimernya yang sederhana. Strukturnya yang sederhana ini dapat 

membentuk interaksi molekular yang kuat. Interaksi ini terjadi pada gugus 

hidroksil molekul amilosa.  Pembentukan ikatan hidrogen ini lebih mudah terjadi 

pada amilosa dari pada amilopektin.  Pada dasarnya, amilopektin sama seperti 

amilosa dapat membentuk kristal tetapi tidak sereaktif amilosa.  Perbedaannya ada 

pada tingkat percabangan yang tinggi dengan ikatan α-(1,6)-D-glukosa dan bobot 

molekul yang besar.  Hal ini terjadi karena adanya rantai percabangan yang 

menghalangi terbentuknya kristal (Taggart, 2004). 

 

Granula pati tidak larut dalam air dingin, namun pati dapat terlarut sempurna pada 

pemanasan dengan tekanan pada suhu 120-150
o
C. Kelarutan pati semakin tinggi 

dengan meningkatnya suhu. Setiap jenis pati memiliki kecepatan peningkatan 

kelarutan tertentu. Apabila granula pati dipanaskan hingga suhu gelatinisasinya, 

granula akan membentuk pasta pati yang kental. Pasta pati bukan berupa larutan 

melainkan berupa granula pati bengkak tak terlarut yang memiliki sifat seperti 

partikel gel elastis. Besarnya viskositas tergantung pada jenis dan konsentrasi pati. 

Semakin tinggi konsentrasi pati maka semakin tinggi viskositas yang dihasilkan 

(Pommeranz,1991).  

 

Pemberian air pada pati akan terjadi gelatinisasi. Mekanisme gelatinisasi pati 

terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama, air berpenetrasi secara bolak balik 

kedalam granula.  Tahap kedua, granula- granula akan mengembang dengan 

cepat, dan tahap ketiga temperatur naik maka molekul-molekul pati akan terdifusi 

dari granula. Pati ubi jalar memiliki sifat (viskositas dan karakteristik lain) 

diantara pati kentang dan pati jagung atau pati tapioka.  Granula pati ubi jalar 
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berdiameter 2-25μm.  Granula pati ubi jalar berbentuk polygonal dengan 

kandungan amilosa dan amilopektin berturut-turut adalah 20% dan 80% 

(Swinkels, 1985).   

 

2.4  Fermentasi  Asam Laktat 

 

Fermentasi merupakan perubahan kimiawi material organik menjadi senyawa 

yang lebih sederhana akibat reaksi enzimatis, katalis organik yang kompleks yang 

diproduksi oleh mikroorganisme seperti jamur, khamir atau bakteri. Fermentasi 

dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi pada substrat 

yang sesuai (Hidayat et al., 2006). Salah satu mikroba yang berperan pada 

fermentasi adalah bakteri asam laktat (BAL). 

 

Fermentasi asam laktat merupakan proses fermentasi yang berlangsung dalam 

keadaan anaerob.  Fermentasi ini melibatkan bakteri asam laktat yang dicirikan 

oleh akumulasi asam-asam organik terutama asam laktat dan asetat, dengan 

penurunan pH.  Bakteri asam laktat bersifat gram positif, tidak membentuk spora 

dan dapat berbentuk koki, kokobasili atau batang. Bakteri asam laktat 

membutuhkan karbohidrat yang dapat difermentasi untuk pertumbuhannya (Jenie, 

1996).  Karbohidrat merupakan sumber energi penting yang dibutuhkan oleh 

bakteri asam laktat dalam melakukan proses fermentasi. Bakteri asam laktat 

umumnya mendapatkan energi dari glukosa walaupun beberapa spesies juga 

menggunakan gula lain seperti laktosa, sukrosa dan xilosa (Sneel, 1952). Dalam 

fermentasi, bakteri asam laktat akan memfermentasikan bahan pangan untuk 

menghasilkan perubahan yang diinginkan dan terbentuknya asam laktat. Asam 

laktat tersebut akan menurunkan pH dari lingkungan pertumbuhannya dan 
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menimbulkan rasa asam. Hal ini akan berakibat menghambat pertumbuhan 

beberapa jenis mikroorganisme patogen lainnya (Daulay dan Rahman, 1992). 

 

Enzim yang berperan selama fermentasi asam laktat yaitu enzim protease, 

pektinolitik, dan amilolitik yang diproduksi oleh bakteri asam laktat. Enzim 

amilolitik mempunyai kemampuan untuk memecah molekul-molekul pati dan 

glikogen. Molekul pati yang merupakan polimer dari α-D-glikopiranosa akan 

dipecah oleh enzim pada ikatan α-1,4- dan α-1,6-glikosida. Secara umum, enzim 

amilolitik dibedakan menjadi tiga berdasarkan hasil pemecahan dan letak ikatan 

yang dipecah, yaitu α-amilase, β-amilase dan glukoamilase (Machovic and 

Janecek, 2008). Enzim glukoamilase menghidrolisis ikatan glikosida α-1,4, tetapi 

hasilnya β-glukosa yang mempunyai konfigurasi berlawanan dengan hasil 

hidrolisis enzim α-amilase. Selain itu, enzim ini dapat pula menghidrolisis ikatan 

glikosida α-1,6 dan α-1,3 dengan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan 

hidrolisis ikatan glikosida α-1,4 (Judoamidjojo et al., 1990). Jenis enzim 

penghasil amilolitik adalah Lactobacillus (L) manihotivorans ((Morlon-Guyot et 

al., 1998). Lactobacillus plantarum , Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 

perolans dan Lactobacillus brevis (Lacerda et al., 2005) 

 

Enzim protease merupakan enzim yang berfungsi untuk memecah protein dengan 

cara menghidrolisis ikatan peptida kemudian untuk menghasilkan asam-asam 

amino dan monomer peptida yang lain. Enzim dapat dihasilkan oleh mikroba atau 

sudah terdapat pada bahan pangan. Mikroorganisme yang menghasilkan protease 

antara lain bakteri, fungi, yeast, dan Actinomycetes (Madan et al, 2002). Jenis 
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enzim penghasil enzim protease adalah Staphyllococcus sp (Fatoni et al., 2008), 

Lactobacillus acidopillus (Putranto, 2006). 

 

Enzim pektinolitik atau pectinase merupakan sekumpulan enzim yang 

menghidrolisis pektin. Enzim ini merupakan enzim yang penting dalam perluasan 

dinding sel dan pelunakan beberapa jaringan tanaman selama fermentasi. Jenis 

bakteri asam laktat adalah penghasil enzim  pektinolitik adalah Enterobactericeae, 

Bacillus cereus, Bacillus lichonifermis dan Bacillus brevis (Susanti, 2011).  

 

Beberapa faktor dapat mempengaruhi fermentasi asam laktat diantaranya 

konsentrasi garam, lama fermentasi, dan jenis bakteri asam laktat.  

 

2.4.1 Konsentrasi Garam 

 

Garam memegang peranan penting dalam fermentasi asam laktat karena dapat 

menghambat bakteri proteolitik dan pektinolitik, serta merangsang pertumbuhan 

bakteri asam laktat. Air dan padatan terlarut seperti karbohidrat, protein, mineral, 

dan vitamin yang terdapat dalam bahan ditarik keluar oleh garam. Zat-zat nutrisi 

ini digunakan untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Jumlah dan jenis bakteri 

yang tumbuh tergantung dari konsentrasi garam yang digunakan (Buckle et al., 

1987).  

 

Konsentrasi garam berperan penting dalam proses fermentasi spontan seperti 

menyeleksi mikroorganisme yang diinginkan untuk tumbuh dan menghambat 

mikroorganisme yang tidak diinginkan. Selain sebagai media fermentasi, 

penambahan garam akan menyebabkan pengeluaran air dan zat-zat gizi dari bahan 

yang akan digunakan mikroorganisme sebagai pelengkap subtrat untuk 
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pertumbuhan bakteri asam laktat (Sinaga et al., 1995). Garam dan asam dari hasil 

fermentasi akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan, dan 

menunda pelunakan jaringan yang disebabkan oleh enzim (Buckle et al., 1987). 

 

Konsentrasi garam sangat mempengaruhi hasil fermentasi.  Penambahan garam 

3% sampai 10% dalam kondisi anaerob akan merangsang pertumbuhan bakteri 

asam laktat (Buckle et al., 1987).  Penambahan garam 2-2,5% pada fermentasi 

menyebabkan bakteri proteolitik dan bakteri pembusuk tidak toleran terhadap 

media (Winarno dan Fardiaz, 1984).  Konsentrasi garam 2-2,5% dapat 

menghambat dan memungkinkan pertumbuhan berikutnya dari penghasil asam 

utama seperti Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus cerevisiae, Lactobacillus 

brevis, dan Lactobacillus plantarum (Buckle et al., 2009). Penambahan garam 6% 

dapat menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk dan pembentuk spora, 

sedangkan penambahan garam 10-12% dapat menghambat pertumbuhan mikroba 

patogen seperti Clostridium Botulinum. Konsentrasi garam yang terlalu rendah 

juga dapat menyebabkan mikroorganisme yang tidak diinginkan dapat tumbuh, 

menyebabkan kerusakan seperti menyebabkan warna menjadi gelap dan bau tidak 

enak.  Konsentrasi garam yang terlalu tinggi dapat membunuh bakteri asam laktat  

(Vaughn, 1982).   

 

Garam menarik keluar cairan sel jaringan yang mengandung sakarida-sakarida 

sehingga amilosa dan amilopektin dalam jaringan ubi dapat tereduksi yang 

menyebabkan rantai pati menjadi lebih pendek dan mudah menyerap air. 

Perendaman garam dapat meningkatkan kelarutan. Hal ini terjadi karena mikroba 

yang tumbuh selama fermentasi menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik 
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yang dapat menghancurkan dinding sel ubi, sedemikian rupa sehingga terjadi 

liberasi granula pati yang menyebabkan granula pati menjadi molekul-molekul 

yang lebih kecil sehingga kelarutan semakin besar (Subagio, 2005).  

 

2.4.2 Lama Fermentasi 

 

Lama fermentasi berpengaruh terhadap total asam dan pH akhir yang dihasilkan, 

semakin lama difermentasi maka konsentrasi asam meningkat terutama asam 

laktat sehingga pH rendah atau turun (Wulan, 2004, Subagia, 1996 dan Palgunadi 

1996).  Jika fermentasi terlalu cepat dapat menyebabkan ubi mengapung dan jika 

fermentasi telalu lama dapat menyebabkan ubi menjadi berkerut atau kisut.   

 

Semakin lama fermentasi maka kadar pati semakin menurun, hal ini disebabkan 

karena selama fermentasi terjadi pemecahan pati oleh aktivitas mikroorganisme 

menjadi gula-gula sederhana. Selama fermentasi terdapat aktivitas mikroba yang 

menyebabkan terjadinya degradasi pati disertai dengan pembentukan gula-gula 

sederhana yang digunakan untuk energi dalam pertumbuhan dan aktivitasnya, 

degradasi pati tersebut menyebabkan turunnya kadar pati. Selain kadar pati yang 

menurun semakin lama fermentasi maka kadar air tepung ubi jalar juga semakin 

menurun, hal ini menyebabkan turunnya kemampuan bahan dalam 

mempertahankan air. Pada proses fermentasi, semakin lama waktu fermentasi 

maka aktivitas enzim dalam mendegradasi pati dalam bahan semakin meningkat 

sehingga semakin banyak jumlah air terikat yang terbebaskan, akibatnya tekstur 

bahan menjadi lunak dan berpori maka menyebabkan penguapan air selama 

proses pengeringan. Dengan demikian kadar air akan semakin menurun dalam 

jangka pengeringan yang sama (Anggraeni et al., 2014). Proses fermentasi dengan 
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lama fermentasi tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap sifat fisiko kimia 

bahan yang difermentasi. Hasil penelitian Aini (2010) menyatakan bahwa 

fermentasi grits jagung selama 30 jam dapat menurunkan suhu gelatinisasi.  

 

2.4.3 Jenis Bakteri Asam Laktat ( BAL ) 

 

Bakteri asam laktat dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan hasil 

fermentasinya yaitu bakteri homofermentatif dan bakteri heterofermentatif.  

Bakteri homofermentatif adalah glukosa difermentasi menghasilkan asam laktat 

sebagai satu-satunya produk, sedangkan bakteri heterofermentatif adalah glukosa 

difermentasikan selain menghasilkan asam laktat juga memproduksi senyawa-

senyawa lainnya seperti etanol, asam asetat, dan CO2.  Menurut Salminen dan 

Wright (1993) yang termasuk bakteri asam laktat adalah Lactobacillus, 

Leuconostoc, Pediococcus dan Streptococcus. Bakteri yang tergolong ke dalam 

kelompok bakteri homofermentatif adalah Leuconostoc plantarum, Pediococcus 

cereviseae, sedangkan bakteri yang tergolong ke dalam kelompok bakteri 

heterofermentatif adalah Leuconostoc mesentriodes dan Laktobacillus brevis 

(Singleton, 1978). Lactobacillus termasuk dalam kedua kelompok tersebut 

(Axelsson, 1998). 

 

Bakteri asam laktat memiliki peranan yaitu asam laktat yang dihasilkan 

memberikan aroma dan flavor, dan mampu berperan sebagai diversifikasi 

pengolah pangan sebab bakteri asam laktat memiliki kemampuan mendegradasi 

gula yang terkandung dalam media pertumbuhannya menjadi gula sederhana, 

serta mendegradasi protein dan peptida menjadi asam amino.  Bakteri asam laktat 

aman untuk pangan, tidak menghasilkan toksik pada makanan, sehingga sering 
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disebut sebagai mikroorganisme yang meningkatkan nilai makanan (food grade 

microorganism), bakteri asam laktat berperan pula sebagai pengawetkan pangan. 

Kemampuan untuk mengubah berbagai senyawa yang terdapat pada media 

menjadi senyawa lain yang lebih sederhana, memberikan flavor dan aroma yang 

khas pada makanan maka BAL akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan 

rasa dan nilai penerimaan produk pangan fermentasi (Buckle et al., 1987). 

 


