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1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan bakteri yang banyak ditemukan pada makanan 

hasil fermentasi seperti yogurt, sour cream (susu asam), keju, mentega, dan produk 

asam-asaman, serta asinan (Nur, 2005).BALmemiliki sifat yang menguntungkan bagi 

manusia karena dapat digunakan sebagai bahanpengawet makanan yang aman, serta 

memiliki kemampuan antimikroba alami dan kemampuan probiotik (Suardana et al., 

2007).  

 

Senyawa antimikroba pada umumnya dapat ditemukan dalam makanan yang memiliki 

kemampuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau bahkan mampu membunuh 

mikroorganisme penganggu. Antimikroba dalam makanan memiliki fungsi untuk 

menghambat atau menginaktivasi mikroorganisme pembusuk dan mikroorganisme 

patogen dalam makanan tersebut (Davidson 2001 dalam Zeuthen & Sorensen, 

2003).Bakteriasamlaktatdapatmenghasilkansenyawaantimikrobia yang 

mampumenghambataktivitasbakteripembusuksertabakteripatogen.Senyawaantimikrobia 

yang dimilikiolehbakteriasamlaktatialahasamorganik, hidrogenperoksida, 

diasetildanbakteriosin (Noordianaet al., 2013). 

 

Salah satu makanan yang merupakan habitat bakteri asam laktat adalah asinan rebung. 

Asinan rebung merupakan salah satu makanan fermentasi khas dari daerah Palembang. 

Bahan dasar dari pembuatan asinan rebung ini ialah rebung kuning bambu betung 

(Dendrocalamus asper). Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu(2001) menunjukan 

bahwa bakteri asam laktat yang terdapat pada asinan rebung pada konsentrasi garam 

2,5-3% adalahLactobacillus plantarum, dan Lactobacillus plantarum-pentosus. 

Perbedaan jumlah kadar garam dalam proses fermentasi asinan rebung akan 

mempengaruhi jenis bakteri asam laktat yang berperan dalam proses fermentasinya. 

Penambahan garam pada substrat dapat menimbulkan rangkaian fermentasi secara 

spontan dan terjadi seleksi mikroba yang mengarah pada suksesi mikroba. Fungsi garam 

dengan konsentrasi tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk dan 
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patogen. Hal ini disebabkan garam dalam proses fermentasi akan menarik airdari 

jaringan bahan sehingga akan merupakan media yang baik bagi pertumbuhanbakteri 

asam laktat, timbulnya asam laktat akan menghambat timbulnya bakteriperusak yang 

merugikan (Nur, 2009). Bila konsentrasi garam kurang dari 2,5%, maka bakteri 

proteolitik dapat tumbuh yang menyebabkan peruraian protein yang ditandai adanya 

aroma busuk. Sedangkan bila konsentrasi garam lebih dari 10% maka dapat 

menghambatkan pertumbuhan bakteri asam laktat dan membiarkan bakteri halofilik 

tumbuh sehingga proses fermentasi menjadi gagal (Pradani & Hariastuti, 2009). Kadar 

garam 5% merupakan kadar garam paling optimum bagi bakteri asam laktat untuk 

menghasilkan asam laktat dalam proses fermentasi (Hadiyanti &Wikandari, 2013). 

Asam laktat merupakan salah satu asam organik yang dapat berfungsi sebagai senyawa 

antimikroba sehingga mampu meghambat bakteri patogen seperti Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus. Selain itu perbedaan lingkungan tempat tumbuh rebung sebagai 

bahan dasar pembuatan asinan rebung juga akan mempengaruhi jenis bakteri asam 

laktat yang berperan dalam proses fermentasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri asam laktat antara lain pH, water activity, temperatur, oksigen dan 

perlakuan panas (Widodo, 2003). 

 

Kemampuan bakteri asam laktat dalam menghasilkan asam-asam organik dan senyawa 

bakteriosin mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Salah satu bakteri 

patogen yang paling sering muncul menyebabkan kerusakan pangan ialah 

Staphylococcus aureus (bakteri Gram positif) dan Escherichia coli (bakteri Gram 

negatif) (Jay, 2000). Hal ini ditambahkan oleh Rahmadi (2005) bahwa salah satu 

mirkoorganisme yang sering menjadi indikator kerusakan makanan adalah 

Staphylococcus aureus. Bakteri ini menyebabkan keracunan karena memproduksi 

entertoksin. Sedangkan E.coli juga merupakan sebagai indikator kerusakan makanan 

karena paling sering menyebabkan diare. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri yang menguntungkan yang mampu 

memfermentasi gula sebagai sumber energi untuk memproduksi asam laktat dalam 

jumlah besar. BAL dikatakan menguntungkan karena BAL memiliki peran yang sangat 

esensial dalam proses fermentasi makanan karena dapat digunakan sebagai pengasaman 

bahan mentah dengan memproduksi sebagian besar asam laktat (bakteri 

homofermentatif) atau menghasilkan asam laktat, asam asetat, etanol, dan CO2 (bakteri 

heterofermentatif) (Nur, 2005). Bakteri asam laktat memiliki ciri-ciri khas, antara lain: 

(i) Gram positif (hasil pengecatan Gram berwarna ungu); (ii) berbentuk cocci, rod-

shape, coccobacilli yang biasanya membentuk rantai; (iii) hanya membutuhkan sedikit 

oksigen (micro-aerophilic);(iv) tidak membentuk spora(hasil pengecatan spora 

berwarna merah muda);(v) tidak bergerak (non-motile); dan (vi) bereaksi negatif 

terhadap hidrogen peroksida (H2O2) (Ghiasi, 2011; Aly et al., 2006). Bakteri asamlaktat 

diklasifikasikan menjadi4 genus yaitu Lactobacillus, Leuconostoc, Streptococcus, 

Pediococcus, yang didasarkan pada ciri morfologi, tipe fermentasi, kemampuan tumbuh 

pada suhu yang berbeda, sifat stereospesifik (D atau L laktik), serta toleransi terhadap 

asam dan basa(Rahayu & Margino, 1997). 

 

Bakteri asam laktat dapat diklasifikasikan berdasarkan perbedaan dalam kemampuan 

memfermentasi glukosa, dibagi menjadi 3 yaitu obligat homofermentatif, fakultatif 

heterofermentatif, dan obligat heterofermentatif(de Vuyst & Vandamme, 1994). Bakteri 

asam laktat obligat homofermentatif yaitumendegradasi heksosa terutama menjadi asam 

laktat dan tidak dapat memfermentasi glukonat dan pentosa. Fakultatif heterofermentatif 

Lactobacillus yaitu memfermentasi heksosa hanya menjadi asam laktat dengan 

Embden-Meyerhof-Parnas Pathway atau melalui pentose phosphoketolase yang 

terinduksi menjadi asam laktat, asam asetat, etanol, dan asam format, dan pentosa 

terfermentasi menjadi asam laktat dan asam asetat. Bakteri asam laktat obligat 

heterofermentatif memfermentasi heksosa menjadi asam laktat, asam asetat, etanol, dan 

karbondioksida, pentosa terfermentasi menjadi asam laktat dan asam asetat (de Vuyst & 

Vandamme, 1994). Bakteri asam laktat yang bersifat homofermentatif 
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misalnya:Lactobacillus sp. dan Bacillus dextrolacticus. Spesies Lactobacillus antara 

lainLactobacillus plantarum, Lactobacillus bulgaricus, Pediococcus cerevisae 

danStreptococcus paecalis. Bakteri asam laktat yang bersifat heterofermentatif 

yaituLeuconostoc mesentroides dan Lactobacillus brevis. Mekanisme fermentasi secara 

homofermentatif dapat dilihat pada Gambar 1 sedangkan mekanisme fermentasi secara 

heterofermentatif dapat dilihat pada Gambar 2 (de Vuyst & Vandamme, 1994). 
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Gambar 1. Proses fermentasi bakteri asam laktat homofermentatif (de Vuyst & 

Vandamme, 1994). 

permease PEP/PTS 

aldolase 

Laktosa Laktosa

Laktosa-6-P Laktosa

Glukosa Galaktosa

Galaktosa-6-P

Glukosa-1-P Glukosa-6-PGalaktosa-6-P 

Tagatosa-6-P Fruktosa-6-P

Tagatosa-1-6-diP 

Dihidroksiaseton-P Gliseraldehid-3-P 

1,3-Diphosphogliserat  

3-Phosphogliserat  

2-Phosphogliserat  

Phosphoenolpiruvat (PEP) 

Piruvat  

Β-galaktosidase P,Β-galaktosidase 

Fruktosa-1-6-diP

Laktat  
Sumber: de Vuyst & Vandamme (1994) 
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1.2.2. Peranan Bakteri Asam Laktat Sebagai Antimikroba 

Bakteri asam laktat memiliki senyawa antimikroba sehingga dapat digunakan untuk 

mencegah pertumbuhan bakteri perusak bahkan bakteri patogen dalam makanan               

(Suardana et al., 2007). de Vuyst & Vandamme (1994), senyawa antimikroba yang 

mampu dihasilkan oleh BAL selain asam laktat dan asam asetat yaitu asam format, 

asam lemak bebas, diasetil, ethanol, ammonia, hydrogen peroksida, benzoat, acetoin, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses fermentasi bakteri asam laktat heterofermentatif (de Vuyst & 
Vandamme, 1994). 

Laktosa Laktosa

Galaktosa Glukosa

Glukosa-6-P

6-Phosphoglukonat

CO2 Ribosa-5-P

Xylulosa-5-P

Gliseraldehid-3-P 

Piruvat 

Laktat 

Asetil-P

Asetaldehid 

Etanol

permease 

Β-galaktosidase 

phosphoketolase 

Asetat

Sumber: de Vuyst & Vandamme (1994) 
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asetaldehid, 2,3-butanediol, enzim bakteriolitik, bakteriosin serta antibiotik. Zat-zat ini 

bersifat antagonis terhadap bakteri patogen sehingga bakteri asam laktat memiliki daya 

penghambatan terhadap bakteri patogen baik terhadap bakteri Gram positif maupun 

bakteri Gram negatif. Menurut Arques et al (2008), bakteri asam laktat memiliki 

kemampuan dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus yang merupakan 

bakteri patogen. 

 

Penghambatan pertumbuhan mikroba lain yang tidak diinginkan oleh bakteri asam 

laktat tidak hanya disebabkan oleh penurunan pH karena produksi asam, namun juga 

karena hasil metabolit ekstraseluler. Produk hasil metabolit ekstraseluler bakteri asam 

laktat antara lain asam-asam organik (asam asetat dan asam format), hidrogen 

peroksida, diasetil dan bakteriosin (Daeschel, 1989 dalam Sarkono et al., 

2006).Aktivitas antimikroba BAL disebabkan terutama oleh asam organik yang 

diproduksi sebagai hasil metabolisme glukosa seperti asam laktat dan asam asetat 

(Bogaert & Naidu 2000 dalam Shirazinejad & Ismail, 2010). Penghambatan BAL terhadap 

E.coli, Salmonella dan Shigella dilakukan dengan cara merusak dinding sel, serta 

mengubah permeabilitas membran sitoplasma sehingga mengakibatkan lisis, kebocoran 

nutrien didalam sel, penghambat sintesis protein dan asam nukleat dengan terjadinya ini 

maka kerja enzim intraseluler terhambat sehingga mengganggu metabolisme 

sel.(Pelezar and Chan, 2008 dalam Septiarini, 2012). 

 

Bakteri asam laktat juga memiliki keunggulan karena mampu menghasilkan bakteriosin 

yang memiliki kemampuan sebagai bahan pengawet alami.Bakteriosin merupakan 

protein atau peptida antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

pembusuk bahkan bakteri patogen. Bakteriosin memiliki keunggulan yaitu stabil 

terhadap panas, bersifat irreversible, mudah dicerna, berpengaruh positif terhadap 

kesehatan dan aktif pada konsentrasi rendah (Suarsana, 2013; Widiasih, 2008). 

Bakteriosin mampu menghambat bakteri patogen Gram positif maupun bakteri Gram 

negatif. Berbagai genus yang mampu menghasilkan bakteriosin diantaranya genus 

Lactobacillus, Micrococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Carnobactrium. Bakteriosin 

memiliki ketahanan terhadap panas dan pada pH rendah, namun apabila pada pH alkalis 

bakterosin menjadi inaktif. 
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BAL yang mampu menghasilkan senyawa-senyawa antimikroba mampu menghambat 

dan meninaktivasi strain enteropatogenik E. coli(de Vuyst & Vandamme, 1994). Bakteri 

E.coli tergolong bakteri Gram negatif, memiliki bentuk batang. Bakteri ini tumbuh pada 

suhu optimum 37oC dan pada kisaran suhu 10-40oC, nilai pH optimum pertumbuhannya 

7,0–7,5. Bakteri ini memiliki ukuran panjang 2,0–6,0 mikron, sering terdapat dalam 

bentuk tunggal atau berpasangan, bersifat motil dengan flagella peritrikat, bersifat 

anaerobik fakultatif dan tergolong dalam famili Enterobactericeae. Escherichia coli 

dapat mengkatalisis karbohidrat menjadi asam dan gas. Eschericia coli sering disebut 

juga koliform fekalbanyak ditemukan dalam saluran usus hewan dan manusia. Selain itu 

E.coli juga sering dijadikan sebagai indikator kontaminasi kotoran (Hariyadi, 2005). 

 

Kemampuan BAL sebagai antimikroba juga mampu menghambat pertumbuhan patogen 

Gram positif. Menurut Adams & Moss (2000), S. aureusmerupakan bakteri patogen 

golongan Gram positif, berbentuk cocci yang memiliki diameter sebesar 1µm dan 

memiliki bentuk seperti anggur. Bakteri ini berkatalase positif, oksidase negatif, non 

motil, dan memiliki sifat pertumbuhan anaerob fakultatif.Suhu optimimum dari S. 

aureusialah 37oC dan suhu minimum 6,7–45,5oC. Bakteri ini dapat tumbuh dengan baik 

pada pH 4,0–8,0 dan pH optimum pada pH 7–7,5. S. 

aureusdapatmemproduksienterotoksin yang dapatmenimbulkankeracunanmakanan. 

SumberpenyebaranS. aureusdapatberasaldarimanusiadanhewan.Penyebaran yang 

berasaldarimanusiaberasaldariinfeksisaluranpernapasanpadakulit. 

 

1.2.3. Asinan Rebung (Dendrocalamus asper) 

Rai (2007), rebung merupakan tunas muda dari tanaman bambu yang muncul 

dipermukaan dasar rumpun. Tunas muda bambu tersebut dapat dimakan dan memiliki 

cita rasa yang enak, sehingga digolongkan ke dalam sayuran. Rebung tumbuh dibagian 

pangkal rumpun bambu dan biasanya dipenuhi oleh glugut (rambut bambu) yang gatal. 

Rebung memiliki bentuk kerucut setiap ujung glugut memiliki bagian seperti ujung 

daun bambu tetapi berwarna coklat. Rebung sering digunakan untuk bahan dasar dari 

tepung, cuka, asinan, acar serta kerupuk.  
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Rebung memiliki beberapa macam varietas. Rebung yang dapat dikonsumsi adalah 

rebung yang berasal dari bambu temen (Gigontochloa verticillata), bambu hijau 

(Bambusa aldhami), bambu kuning (Dendrocalamus litiforus),  dan bambu betung 

(Dendrocalamus asper) (Gambar 3). Rebung yang dapat tumbuh di indonesia ialah 

rebung bambu temen dan bambu betung. Sedangkan jenis rebung lainnya tumbuh di 

Taiwan yang seringkali disebut sebagai bambu Taiwan (Andoko, 2003) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rebung kuning bambu betung (Dendrocalamus asper) 
(Dokumentasi pribadi, 2013). 

  

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa rebung tidak hanya memiliki protein lemak dan 

glukosa tetapi juga memiliki berbagai macam vitamin seperti vitamin A, B1, B2, serta 

vitamin C. 
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Tabel 1. Komposisi Kimia Rebung (dalam 100 g rebung) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: USDA National Nutrient DatabaseforStandard Reference (2009) 
 

Didalam proses fermentasi pembuatan asinan rebung, dilakukan penambahan garam 

sebesar 5%. Larutan garam ini berfungsi untuk menyebabkan selama fermentasi hanya 

bakteri asam laktat yang tumbuh. Selain itu, garam juga dapat menyebabkan cairan yang 

terdapat didalam sayuran tertarik keluar melalui proses osmosis (Pradani & Hariastuti, 

2009). Penambahan garam pada substrat menimbulkan rangkaian fermentasi secara 

spontan dan terjadinya seleksi mikroba yang mengarah pada suksesi mikroba. Garam 

dalam konsentrasi yang cukup tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroba 

pembusuk dan patogen. Hal ini disebabkan oleh penurunan aktivitas air (Aw) (Nur, 

2009). 

 

Komponen Kandungan 
Air 91 g 
Kalori 27 Kkal 
Protein 2,6 g 
Karbohidrat 5,2 g 
       Serat 2,2 g 
       Gula 3 g 
Total lemak 0,3 g 
       Saturated fat 0,069 g 
      Monounsaturated fat 0,007 g 
      Polyunsaturated fat 0,134 g 
Kolesterol 0 mg 
Kalsium 13 mg 
Fosfor 59 mg 
Kalium 533 mg 
Natrium 4 mg 
Zink 1,1 mg 
Vitamin C 4 mg 
Thiamin 0,150 mg 
Riboflavin 0,07 mg 
Niacin 0,6 mg 
Asam pantotenat 0,161 mg 
Vitamin B6 0,240 mg 
Asam Folat 5 mcg 
Vitamin A 20 IU 
Vitamin E 1 mg 
Fitosterol 14 mg 
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Penambahan garam dalam proses fermentasi juga dapat mempengaruhi kecepatan waktu 

fermentasi. Pada umumnya makin tinggi konsentrasi garam yang digunakan maka 

makin lambat proses fermentasi. Fermentasi pendek sebaiknya digunakan larutan garam 

2,5-10% agar laju fermentasi berkisar antara sedang dan cepat. Apabila konsentrasi 

medium melebihi 20% maka tidak dianjurkan, karena menghasilkan produk yang 

keriput dan menyebabkan bakteri yang tumbuh adalah bakteri halofilik atau bahkan 

fermentasi tidak berlangsung. Namun apabila, kadar garam terlalu rendah(≤ 2,5%) 

mengakibatkan tumbuhnya bakteri proteolitik(bakteri yang dapat menguraikan 

protein)(Pradani & Hariastuti, 2009). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri asam laktat yang berasal dari asinan 

rebung kuning bambu betung (Dendrocalamus asper) yang difermentasi dengan larutan 

garam 5% serta menyeleksi potensinya sebagai antimikroba berdasarkan aktivitas 

penghambatannya terhadap bakteri patogen Escherichia coli (Gram negatif) 

danStaphylococcus aureus (Gram positif). 

 


