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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Ubi Jalar (Ipomoea batatas L) 

 

Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) termasuk ke dalam family Convulceae.  Pola 

pertumbuhan ubi jalar ada dua yaitu berbentuk tegak dan menjalar.  Tanaman ubi 

jalar dapat beradaptasi luas terhadap lingkungan tumbuh karena daerah 

penyebarannya terletak pada 30
o
LU dan 30

o
LS.  Daerah yang paling ideal untuk 

mengembangkan ubi jalar adalah daerah bersuhu antara 21-27
o
C yang mendapat 

sinar matahari 11-12 jam/hari, berkelembaban udara (RH) 50-60%, dengan curah 

hujan 150 mm-750 mm per tahun (Lingga et al., 1986).  Pertumbuhan dan 

produksi yang optimal untuk usaha tani ubi jalar tercapai pada musim kemarau.  

Tingkat produksi ubi jalar di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 2386729.00 ton 

dengan areal panen seluas 161,850.00 Ha (BPS, 2013).  Sedangkan produsi ubi 

jalar di Lampung pada tahun 2013 mencapai 45.141 ton dengan luas panen 4.630 

Ha (BPS, 2013). 

 

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

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

banyak mengandung pati (Lingga et al., 1986).  Umbi tanaman umbi jalar 

dibentuk dari penebalan lapisan akar yang dekat dengan batang dan berada di 

http://www.regionalinvestment.com/sipid/id/area.php?ia=18
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dalam tanah atau bongkol yang tertinggal di dalam tanah.  Umbi tanaman ubi jalar 

adalah akar yang membesar untuk menyimpan cadangan makanan, dengan bentuk 

antara lonjong sampai agak bulat.  Warna daging ubi jalar tergantung dari pigmen 

yang terkandung di dalamnya.  Ubi jalar kuning memiliki pigmen β-carotene dan 

ubi jalar ungu memiliki pigmen antosianin (Yamakawa, 1998).   

 

Ubi jalar memiliki kandungan air yang cukup 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). 

 

Komposisi kimia ubi jalar terutama terdiri dari karbohidrat, sebagai sumber kalori.  

Ubi jalar juga sumber vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan beberapa mineral 

(Tabel 1).  Beberapa enzim dalam ubi jalar antara lain α-amilase, β-amilase, dan 

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

1994).  Selama penyimpanan akan terjadi perubahan aktivitas enzim dan 

karbohidrat, tergantung kultivar ubi jalar (Takahata et al., 1995).  Pada kultivar 

tertentu diakhir penyimpanan terjadi peningkatan sukrosa, dekstrin, α-amilase, 

dan sucrose synthase (Takahata et al., 1995). 

 

Ubi jalar ditanam terutama untuk dimanfaatkan umbinya.  Umbi ubi jalar dapat 

dimanfaatkan untuk pengganti makanan pokok sebagai makanan ringan.  

Beberapa cara pemasakan ubi jalar yang umum adalah direbus, dikukus, digoreng, 

dan dibakar.  Makanan ringan dari ubi jalar antara lain keripik goreng, getuk 

goreng, pilus, carang emas, kroket, dan kolak (Lingga et al., 1986).  Selain 
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digunakan umbinya dari ubi jalar juga dapat dimanfaatkan daunnya yang masih 

muda untuk sayuran.  Pengolahan ubi jalar secara komersial dapat menghasilkan 

tepung ubi jalar, pati ubi jalar, alkohol, chip dan ubi jalar kaleng, sirup fruktosa, 

sirup glukosa, dan pektin. 

 

Tabel 1. Komposisi nilai gizi ubi jalar/100 gram 

 

No Nama Zat Nilai Satuan 

1 Protein 1,10 Gram 

2 Lemak 0,40 Gram 

3 Karbohidrat 32,30 Gram 

4 Kalori 136 Kal 

5 Kalsium 57 Gram 

6 Fosfor 0,052 Gram 

7 Besi 0,0007 Gram 

8 Vitamin A 900 SI 

9 Vitamin B 0,0001 Gram 

10 Vitamin C 0,035 Gram 

 

Sumber: (Lingga et al., 1986). 

 

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 pengolahan yang 

melibatkan fermentasi misalnya pikel.  Panda et al. (2007) menyatakan pikel yang 

dibuat dari ubi jalar kuning yang difermentasi dengan Lactobacillus plantarum 

menghasilkan pikel yang disukai tekstur, rasa, dan aromanya. 
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2.2 Pikel 

 

Fermentasi berperan penting dalam proses pengawetan pangan.  Fermentasi asam 

laktat merupakan salah satu metode dalam proses pengawetan makanan yang 

dikombinasikan dengan garam untuk menyeleksi mikroorganisme.  Jika proses ini 

diaplikasikan pada sayur dan buah, maka disebut pikel (Joshi et al., 2009).  

Menurut Kamus Inggris Indonesia, pikel berarti acar, asinan, dan asam-asaman 

(Echols dan Shadily, 2000).  Acar adalah sayuran atau buah yang diawetkan 

dalam larutan garam yang kemudian dilakukan fermentasi asam laktat (Astuti, 

2006).  

 

Pikel dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan garam dan proses persiapan 

serta pembuatannya.  Menurut Vaughn (1982) pikel terbagi menjadi tiga jenis 

yaitu : 

1. Dill pickle yaitu pikel yang difermentasi dalam larutan berkadar garam rendah 

dan diberi daun dan rempah-rempah sebagai penambah citarasa, pikel ini 

dapat langsung dikonsumsi tanpa harus diolah lagi. 

2. Salt stock pickle yaitu pikel yang difermentasi dalam larutan berkadar garam 

tinggi, dapat langsung dikonsumsi atau dilakukan proses desalting supaya 

tidak terlalu asin  dan diolah kembali menjadi pikel manis atau pikel asam.  

3. Dry salting pickle yaitu pikel yang difermentasi menggunakan kristal garam 

dengan konsentrasi rendah. 

Menurut Archuleta (2009), pikel dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu : 

1. Pikel yang difermentasi (fermented pickles), sering disebut brine pickles, 

difermentasi dan diawetkan sekitar 3 minggu. 
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2. Fresh pack, pembuatan pikel secara cepat dengan tidak diasinkan atau 

diasinkan hanya untuk beberapa jam, kemudian dikeringkan dan 

dikombinasikan dengan cuka buah dan bumbu-bumbu. 

3. Pikel buah (fruit pickes), buah dipanaskan dalam sirup yang diasamkan 

dengan cuka buah atau jus lemon. 

4. Relishes, potongan atau hancuran buah atau sayur diberi bumbu dan dimasak 

dengan cuka buah. 

 

Sedangkan menurut Anonim (2009
a
), pikel dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Pikel yang diasinkan atau yang difermentasi (Brined or fermented pickles) 

Pikel ini dibuat dengan cara direndam dalam larutan garam selama 3 sampai 6 

minggu.  Selama perendaman, bakteri asam laktat yang tahan terhadap garam 

akan mengubah karbohidrat dalam bahan baku menjadi asam laktat.  Adanya 

asam laktat dapat membuat pikel menjadi awet dan dapat memberikan aroma 

yang baik. 

2. Pikel yang dibuat secara cepat (Fresh pack pickles) 

Pikel yang dibuat secara cepat ini sangat populer. Pikel ini biasanya direndam 

dalam larutan garam hanya beberapa jam.  

 

Pikel umumnya terbuat dari buah, sayur, atau umbi dengan menggunakan bahan 

garam NaCl dan diawetkan dengan asam, dengan atau tanpa penambahan gula dan 

rempah-rempah sebagai bumbu (Vaughn, 1982).  Beberapa contoh penelitian 

pikel dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Pembuatan pikel wortel dimulai dengan persiapan awal yang terdiri dari 

pemilihan bahan, pengupasan, pemotongan, dan pencucian bahan.  Setelah itu 
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bahan direndam dalam larutan CaCl2 0,2% selama 2 jam.  Kemudian bahan 

ditiriskan dan diblansir pada suhu 77
o
C selama 3 menit.  Lalu bahan dimasukkan 

dalam wadah yang telah disterilisasi dan diberi campuran garam dan bumbu-

bumbu sesuai perlakuan (Wulan, 2004). 

 

Tabel 2. Beberapa penelitian pikel. 

 

Bahan 

baku 
Fermentasi 

Konsentrasi 

garam 
Karakteristik Sumber 

Wortel 
Spontan 

6, 8, 10 hari 

8%, 10%, 

12% 

pH 3,7; TA 0,77%, 

konsentrasi garam 10% 

lebih disukai 

Wulan, 2004 

Wortel 
Penambahan 

BAL, 6 hari 

2%, 2,5%, 

3% 
TA 1,40% 

Joshi et al., 

2007 

Durian 
Spontan, 10 

hari 

0%, 1%, 

2%, 3% 

pH 3,96-4,08: TA 2,8%-

3,64% 

Konsentrasi garam 2% 

lebih disukai 

Amin et al., 

2004 

Lada hijau 

Spontan, 5, 

10, 15, 20 

hari 

 

2%, 4%, 

6%, 8% 

pH 4,425; TA 2,45% 

Konsentrasi garam 8% 

lebih disukai 

Palgunadi, 

1996 

Rebung 

betung 

Spontan 

3, 6, 9, 12 

hari 

8% - 11% 
pH 4,19; Konsentrasi 

garam 9% lebih disukai 

Subagia, 

1994 

Ubi jalar 

kuning 

Penambahan 

BAL; 7, 14, 

21, 28 hari 

2% - 10% 

Konsentrasi garam 8% - 

10% 

lebih disukai. pH 2.9–3.0 

Panda et al., 

2007 

Pepaya 
Spontan; 0, 2, 

4, 6, 8 hari 
3% 

pH 3,34, TA 0,36 

 

Vongsawasdi 

et al., 2000 

Buncis 

Spontan; 15 

hari 

 

12,5%; 

15%; 17% 

Konsentrasi garam 

terbaik 15% 
Astuti, 2006 

Carambola 
Spontan; 

8 minggu 

5%, 10%, 

15% 

Konsentrasi garam 10% 

lebih disukai 

Francis et 

al., 

2007 

 

Menurut Brock dan Brock (1988), fermentasi pikel secara umum dibagi menjadi 3 

tahap yaitu: tahap awal 2-3 hari kebanyakan tumbuh bakteri, jamur, dan ragi; 

tahap intermediet L. mesenteroides yang merupakan BAL heterofermentatif lebih 
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dominan, mikroba yang tak diinginkan mulai berkurang dan ketika total asam 

naik, pH turun, tumbuh lebih banyak BAL homofermentatif; tahap akhir lebih 

didominasi oleh Lactobacilus dengan total asam 0,5-1% dan pH ± 3,5.  Diantara 

BAL homofermentatif yang paling dominan adalah Lactobacillus plantarum, 

walau sering juga terdapat Pediococcus ssp. dalam jumlah tidak lebih dari 10% 

(Nout dan Roumbauts, 2000).  Masalah atau kerusakan yang dapat terjadi pada 

pikel dapat dilihat pada Tabel 3 : 

 

Tabel 3. Masalah atau kerusakan yang dapat terjadi pada pikel. 

 

No Masalah Penyebab 

1 Pikel mengapung  Pertumbuhan gagal atau terlalu matang 

   Fermentasi terlalu cepat 

  

 Timun terlalu lama disimpan sebelum 

difermentasi 

   Suhu fermentasi terlalu tinggi 

2 Pikel menjadi gelap  Penggunaan rempah-rempah yang kasar 

   Terlalu banyak menggunakan rempah-rempah 

   Sedikit menggunakan garam beryodium 

  

 Mineral dari alat-alat yang digunakan 

khususnya besi 

   Terlalu matang 

3 Bintik-bintik kecil 

coklat pada pikel 

 Timun terlalu lama disimpan sebelum 

difermentasi 

4 Pikel berkerut/kisut  Penggunaan larutan garam, gula, atau cuka buah 

yang   tinggi saat memulai proses pembuatan 

pikel 

   Terlalu matang 

   Proses pembuatan terlalu panjang 

5 

Abnormal, pikel 

berwarna hijau cerah 

 Disiapkan dalam alat-alat yang terbuat dari 

tembaga 

 Penambahan pewarna makanan berwarna hijau 

6 Pelunakan pikel  Garam atau asam terlalu sedikit 

  

 Timun tidak tertutup dengan larutan garam 

selama fermentasi 

  

 Buih tidak hilang dari larutan garam selama 

fermentasi 

   Pemberian pemanasan tidak cukup 

   Segel tidak kedap udara 
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   Jamur dari bawang putih atau rempah-rempah 

   Aktivitas mikrobiologi 

7 Bau tidak enak  Adanya mikroorganisme yang tidak diinginkan 

untuk tumbuh dalam larutan garam 

8 Endapan putih  Garam mengandung anti-caking agent 

  

 Yeast tumbuh pada permukaan pikel dan turun 

kebagian bawah botol 

9 Blue or purple garlic  Bawang putih belum matang 

     Adanya tembaga dalam air 

 

Sumber : Anonim, 2009
b
 

 

Beberapa faktor dapat mempengaruhi mutu pikel diantaranya persiapan bahan 

baku pikel, konsentrasi garam, lama fermentasi, konsentrasi gula, dan suhu 

fermentasi. 

 

a. Persiapan bahan baku 

 

Persiapan bahan baku juga dapat mempengaruhi mutu pikel.  Jika bahan baku 

terlalu lama disimpan sebelum difermentasi dapat menyebabkan bintik-bintik 

kecil coklat pada pikel.  Tingkat kematangan bahan baku juga harus diperhatikan 

karena bahan baku yang belum matang misalnya pada pikel bawang putih dapat 

menyebabkan pikel menjadi berwarna biru atau ungu (Anonim, 2009
b
). 

 

b. Konsentrasi garam 

 

Konsentrasi garam berperan penting dalam proses pembuatan pikel seperti 

menyeleksi mikroorganisme yang diinginkan untuk tumbuh dan menghambat 

mikroorganisme yang tidak diinginkan.  Konsentrasi garam yang terlalu rendah 

dapat menyebabkan mikroorganisme yang tidak diinginkan dapat tumbuh, 

menyebabkan kerusakan pada pikel seperti menyebabkan pikel ketimun menjadi 
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gelap dan bau tidak enak.  Konsentrasi garam yang terlau tinggi dapat membunuh 

bakteri asam laktat (Anonim, 2009
a
).  Selain konsentrasi garam, jenis garam juga 

mempengaruhi mutu pikel.  Pikel yang difermentasi atau yang tidak difermentasi 

disarankan untuk menggunakan garam baik yang beriodium atau tidak beriodium.  

Garam yang mempunyai densitas bervariasi (flake salt) tidak direkomendasikan 

dalam pembuatan pikel.  Sedangkan garam yang yang dikurangi kandungan ion 

Na
+
 nya (Lite salt) dapat digunakan untuk membuat pikel yang diproses cepat 

(Fresh pack pickles), tetapi tidak disarankan penggunaan garam ini untuk pikel 

yang difermentasi (Anonim, 2010). 

 

c. 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 pikel 

mengapung dan jika fermentasi telalu lama dapat menyebabkan pikel menjadi 

berkerut atau kisut (Anonim, 2009
b
). 

 

d. Gula 

 

Larutan gula yang ditambahkan ke dalam medium pikel biasanya ditujukan untuk 

penambahan citarasa, mempertahankan warna dan bentuk buah.  Larutan gula ini 

akan mengisi ruangan yang kosong antar pikel yang satu dengan yang lain di 

dalam medium larutan (Desrosier, 1988).  Adanya gula dalam medium 

menyebabkan difusi oksigen ke dalam bahan akan berkurang karena kontak 
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langsung oksigen dengan produk terhalang oleh molekul-molekul gula, sehingga 

perubahan warna dapat dihindari (Winarno, 1988).  Penambahan gula yang terlalu 

banyak dapat menyebabkan pikel menjadi berkerut atau kisut (Anonim, 2009
b
), 

sedangkan penambahan gula pada konsentrasi rendah akan menginisiasi 

pertumbuhan mikroba. 

 

e. Suhu fermentasi 

 

Suhu fermentasi yang optimal berkisar 25-30
o
C, jika terlalu tinggi atau terlalu 

rendah akan menyebabkan proses tidak efektif dan efisien serta hasil kurang baik.  

Pada produk sauerkraut (kubis asam) jika suhu >30
o
C maka flavor yang 

dihasilkan kurang baik dan terlalu asam karena BAL yang berperan didominasi 

oleh BAL homofermentatif. Jika suhu <25
o
C maka flavor dan warna sangat baik 

karena komposisi BAL sesuai tetapi proses fermentasi memakan waktu yang lama 

dapat mencapai 1 tahun (Buckle et al., 1985).  Joshi et al. (2009) pada pembuatan 

pikel wortel menggunakan suhu 26
o
C.  Suhu fermentasi yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan pikel mengapung (Anonim, 2009
b
).  Selain suhu saat difermentasi, 

suhu persiapan larutan garam yang ditambahkan juga berpengaruh terhadap 

tekstur pikel.  Misal, pada pikel ketimun yang diberi perlakuan suhu larutan garam 

98
o
C dan 65

o
C.  Tekstur pikel yang diberi perlakuan 98

o
C lebih baik daripada 

yang diberi perlakuan 65
o
C (Yoo et al., 2006). 

 

2.3 Fermentasi Asam Laktat 

 

Fermentasi asam laktat yaitu aktivitas fermentasi oleh bakteri asam laktat yang 

hasil akhirnya adalah asam laktat.  Fermentasi yang melibatkan bakteri asam 
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laktat 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.  

Glukosa terutama dikonversi menjadi asam laktat (homofermentatif) atau menjadi 

asam laktat, karbon dioksida, etanol atau asam asetat (heterofermentatif) (Jenie, 

1996). Sifat-sifat umum bakteri asam laktat dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Beberapa bakteri asam laktat yang terdapat pada pikel antara lain Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus brevis, dan Leuconostoc mesenteroides.  Sesuai dengan 

pendapat Luh dan Woodroof (1988) dan Brock dan Brock (1988) bahwa L. 

plantrum yang merupakan BAL homofermentatif tumbuh pada akhir fermentasi 

dan memiliki kemampuan untuk memproduksi asam laktat dalam jumlah besar.  

L. plantarum pada umumnya mendominasi pertumbuhan pada akhir fase 

fermentasi (> 6 hari). 

 

Tabel 4. Sifat-sifat umum bakteri asam laktat* 

 

  Morfologi Toleransi NaCl (%) Suhu opt. (
o
C) pH 

Klas fisiologi     

1. Homofermentatif     

    Genus     

    A. Lactobacillus  Batang 3,0 - 6,0 37- 45  

        Spesies     

         

       1. thermobacterium  

 

3,0 - 6,0 

 

37 - 45  

      2. streptobacterium  9,0 28 - 32 4,0 - 7,4 

   B. Pediococcus Kokus  25 - 32  

       Spesies     

       1. cerevisiae  10,0   

       2. demnosus  4,0  4,2 - 8,8 

       3. halophilus  10,0 - 18,0   

       4. parbulus  6,5   
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  C. Streptococcus Kokus    

      Spesies     

      1. enterococcus  6,5 37 4,6 - 9,6 

      2. lactis  2,4 30 4,2 - 9,2 

      3. pyogenes  6,5 37 4,6 

      4. viridans  2,4 37 4,0 

2. Heterofermentatif     

    Genus     

    A. Lactobacillus Batang    

        Spesies     

        1. betabacterium  6,8 28 - 40 3,2 - 7,2 

   B. Leuconostoc Kokus    

       Spesies     

       1. cremoris  3,0 20 - 25  

       2. mesenteroides   6,5 20 - 25   

 

* Sumber: Stamer, 1979 

 

Proses fermentasi sayuran dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain substrat 

(bahan baku), pH, dan suhu.  Substrat yang dibutuhkan selama fermentasi pada 

dasarnya sudah terkandung dalam bahan baku.  Substrat yang dibutuhkan untuk 

media hidup mikroorganisme adalah bahan organik seperti karbohidrat.  

Pengukuran pH merupakan parameter yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

pembentukan produk.  Sebagian besar organisme dapat berfungsi dengan baik 

dalam selang pH antara 3–4.  Karena sangat pentingnya pH, maka sebagian besar 

proses fermentasi dikendalikan dengan cara buffer atau suatu sistem pengendali 

pH.  Biasanya bakteri dapat tumbuh pada pH 4-8.  Khamir biasanya lebih senang 

dalam pH 3-6, kapang pH 3-7 dan sel-sel kariotik pada pH 6,5-7,5 (Judoamidjojo 

et al., 1992). 

3  


