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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ubi jalar (Ipomoea batatas L) adalah produk pangan yang dapat 

dibudidayakan pada daerah dataran rendah maupun daerah dataran tinggi. Di 

Indonesia, ubi jalar merupakan salah satu sumber utama karbohidrat diantara beras, 

jagung serta ubi kayu. Pada beberapa tahun yang lalu, pemanfaatan ubi jalar 

sebagai bahan pangan hanya sebatas produk makanan tradisional seperti             

ubi goreng, kolak, getuk, timus dan keripik. Kergaman dari sifat fisik ubi jalar sangat 

bermacam-macam dan bervariasi mulai dari bentuk, ukuran, warna kulit hingga 

warna daging umbi yang sangat ditentukan oleh varietasnya. Ubi jalar memiliki 

daging umbi dengan berbagai warna yaitu warna putih, kuning, jingga dan ungu. 

Kandungan gizi pada ubi jalar berbeda-beda sesuai dengan warna daging pada 

umbi yaitu umbi dengan daging berwarna kuning dan jingga mengandung β;karoten 

(pro – Vitamin A) yang bermanfaat bagi kesehatan mata, umbi dengan daging 

berwarna ungu mengandung anthosianin (zat antioksidan) yang bermanfaat untuk 

mencegah penyakit degeneratif, menghambat penuaan serta anti kanker (Tari, et al, 

2011). Dikarenakan memiliki kandungan gizi dan serat yang tinggi serta memiliki cita 

rasa yang menarik, kini ubi jalar sudah mulai banyak diminati oleh konsumen. 

Apabila dipelajari lebih dalam, ubi jalar memiliki kandungan oligosakarida yang 

cukup tinggi yaitu sebesar 2,165 %. Oligosakarida pada ubi jalar sebagian besar 

terdiri dari rafinosa dan stakhiosa. Oligosakarida dari kelompok rafinosa tidak dapat 

dicerna oleh usus manusia yang dikarenakan pada usus manusia tidak terdapat
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enzim yang dapat mencernanya yaitu α galaktosidase, maka oligosakarida tersebut 

tidak dapat diserap dan dicerna oleh usus kecil. Namun, oligosakarida yang tidak 

dapat dicerna serta diserap dalam usus kecil manusia, akan difermentasi oleh 

bakteri-bakteri yang terdapat dalam usus besar dan selanjutnya akan diubah 

menjadi komposisi bakteri usus, sehingga bakteri yang menguntungkan seperti 

bifidus dan lactobacillus bertambah jumlahnya dan memberikan efek kesehatan bagi 

tubuh. 

 Bakteri Lactobacillus merupakan genus bakteri gram-positif yang bersifat 

anaerobik fakultatif. Sebagian besar genus dari bakteri Lactobacillus ini termasuk 

dalam kelompok bakteri asam laktat hal ini dikarenakan sebagian besar bakteri 

Latobacillus ini dapat merubah laktosa serta gula-gula lainnya menjadi asam laktat. 

Bakteri Lactobacillus merupakan bakteri yang tidak membahayakan kesehatan 

manusia. Produksi asam laktat yang dihasilkan dari genus Lactobacillus ini dapat 

membuat lingkungan disekitarnya bersifat asam dan dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri yang merugikan. Pada tubuh manusia, bakteri ini dapat 

ditemukan di dalam sistem pencernaan dan vagina wanita (Dempsy, Frank, 2013) 

Autoklaf merupakan suatu bejana yang dapat di tutup, yang diisi dengan uap 

panas dengan tekanan tinggi. Alat tersebut merupakan ruang uap berdinding 

rangkap yang diisi dengan uap jenuh bebas udara dan di pertahankan pada suhu 

serta tekanan yang di tentukan selama peiode waktu yang dikehendaki. Kondisi 

yang baik digunakan untuk sterilisasi adalah pada 15 psi dan temperatur 121 °C 

selama 15 menit. Agar penggunaan autoklaf efektif, uap air harus dapat menembus 
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setiap alat yang disterilkan. Oleh karena itu, autoklaf tidak boleh terlalu penuh agar 

uap air benar – benar menembus semua area (Kezia, 2017). 

Pengolahan ubi jalar menjadi susu prebiotik merupakan salah satu cara 

pengolahan yang bermanfaat untuk menaikkan citra dari ubi jalar serta 

mempertahankan keberadaan oligosakarida sebagai efek prebiotik. Salah satu 

faktor yang menentukan mutu suatu susu prebiotik adalah jumlah dan jenis padatan 

susu yang ditambahkan untuk menentukan konsistensi dari produk susu tersebut. 

Selain itu, penambahan susu pada pembuatan susu prebiotik ubi jalar juga 

digunakan untuk meningkatkan nilai gizi terutama sebagai sumber protein dan 

sebagai sumber laktosa. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh penambahan jenis susu pada susu prebiotik ubi jalar oleh 

bakteri Lactobacillus bulgaricus menggunakan media sterilisasi autoklaf.  

1.2 Rumusan Masalah 

Proses sterilisasi sangat berpengaruh pada proses fermentasi pembuatan 

susu prebiotik ubi jalar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari bakteri 

Lactobacillus bulgaricus karena jika susu prebiotik ubi jalar tidak benar-benar steril 

dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri Lactobacillus bulgaricus tidak sempurna 

sehingga dapat mempengaruhi kualitas produk susu prebiotik. Selain proses 

sterilisasi, pemberian nutrisi pada bakteri dengan cara adanya penambahan 

beberapa jenis susu serta penambahan sukrosa juga dapat mempengaruhi tumbuh 

kembang bakteri Lactobacillus bulgaricus. Semakin banyak nutrisi yang diberikan 

pada bakteri untuk melakukan proses fermentasi maka semakin baik kualitas produk 

susu prebiotik yang akan dihasilkan. Adapun beberapa permasalahannya yaitu: 
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1.2.1. Bagaimana mekanisme kerja alat autoklaf sebagai media perebusan dan 

sterilisasi pada fermentasi susu prebiotik ubi jalar? 

1.2.2. Bagaimana cara pengkondisian susu prebiotik ubi jalar sebelum 

disterilisasi agar proses sterilisasi susu prebiotik ubi jalar berjalan dengan 

sempurna? 

1.2.3. Bagaimanakah pengaruh penambahan berbagai jenis susu pada proses 

fermentasi susu prebiotik ubi jalar terhadap aktivitas bakteri Lactobacillus 

bulgaricus? 

 


