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4. PEMBAHASAN 
 

Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang mampu menghasilkan senyawa-senyawa 

yang dapat berperan sebagai zat antimikroba bagi pertumbuhan bakteri patogen. Dalam 

pertumbuhannya bakteri asam laktat memiliki beberapa tipe fermentasi. Tipe fermentasi 

homofermentatif yaitu bakteri asam laktat menghasilkan zat metabolit primer yaitu 

asam laktat, kemudian tipe fermentasi heterofermentatif yaitu bakteri asam laktat yang 

mampu menghasilkan metabolisme lain seperti etanol, asam asetat, dan CO2. Bakteri 

asam laktat juga ditemukan pada fermentasi asinan rebung. Asinan rebung dibuat 

dengan cara memfermentasi rebung dengan larutan garam 5%. pH awal fermentasi 

asinan rebung ialah 6,3. Proses fermentasi berhenti pada hari ke tujuh pada saat pH dari 

asinan rebung telah mencapai pH 4,2. Pada pH 3-4 bakteri asam laktat akan berhenti 

melakukan pembentukan asam laktat apabila pH telah dibawah 4,5 (Rehm & Reed, 

1996). Oleh karena itu pada pH 4,0-4,5 bakteri asam laktat yang telah tumbuh pada 

asinan rebung telah mencapai fase pertumbuhan maksimum (Fase stasioner). Penurunan 

pH yang terjadi selama proses fermentasi ini dikarenakan bakteri asam laktat telah 

hidup secara optimal dan menghasilkan asam-asam seperti asam laktat, asam asetat 

sehinga pH dari asinan rebung menurun. Pada hari ke-7 setelah proses fermentasi asinan 

rebung selesai maka mulai dilakukan proses isolasi serta identifikasi bakteri asam laktat 

yang terdapat didalamnya. Bakteri asam laktat yang akan diisolasi masuk dalam fase 

stasioner. Hal ini dikarenakan pada fase ini bakteri kekurangan nutrisi sehingga 

beberapa dari bakteri akan mati namun beberapa lainnya akan menjaga kestabilan 

populasinya (Ray, 2001). Menurut Septiarini et al., (2012), bahwa populasi bakteri yang 

digunakan untuk proses isolasi dan identifikasi harus dalam keadaan fase stasioner 

karena pada saat fase tersebut bakteri menghasilkan senyawa metabolit sekunder. 

 

Pada proses pembuatan asinan rebung dilakukan penambahan garam sebanyak 5%. 

Penambahan garam ini bertujuan untuk menyeleksi mikroflora yang tumbuh pada media 

fermentasi, selain itu dengan kadar garam tertentu maka mikroflora yang akan tumbuh 

adalah jenis-jenis bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat yang mungkin tumbuh 

dengan kadar garam tinggi ialah Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus acidilactici, 

Pseudomonas pentoaceticus, Lactobacillus brevis dan Lactobacillus plantarum (Buckle 
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et al., 1987). Nur (2009), penambahan garam dalam konsentrasi cukup tinggi 5-10% 

dapat menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen. Hal ini disebabkan 

oleh penurunan nilai aktivitas air (Aw) dan garam terionisasi menjadi ion Cl- yang 

bersifat toksik.  

 

4.1. Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat dari Asinan Rebung 
(Dendrocalamus asper) 

 

4.1.1. Isolasi Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat yang diperoleh dari fermentasi asinan rebung diisolasi pada media 

MRS agar yang telah diberi penambahan 1% CaCO3 (Gambar 6). Penambahan CaCO3 

dalam media MRS agar ialah sebagai indikator adanya bakteri asam laktat yang tumbuh. 

Bakteri asam laktat akan bereaksi dengan CaCO3 sehingga akan terbentuk zona bening 

disekitar koloni. Zona bening yang terbentuk diakibatkan oleh Ca-laktat yang larut pada 

media (Djie & Wahyudin, 2008). Proses isolasi ini bertujuan untuk memisahkan kultur 

bakteri asam laktat dengan mikroba lainnya, sehingga diperoleh kultur BAL yang murni 

(Volk & Wheeler, 1993). Dari proses isolasi yang dilakukan terdapat 23 isolat yang 

akan diidentifikasi berdasarkan morfologi, pewarnaan Gram dan spora, aktivitas 

katalase, motilitas, produksi gas, dan kemampuan tumbuh pada suhu 10oC, 45oC, dan 

50oC; pH 4,4 dan 9,6 serta kemampuan tumbuh pada konsentrasi NaCl 6,5% dan 18%. 

Selain itu, juga akan diuji kemampuan aktivitas antimikroba bakteri asam laktat yang 

diisolasi.  

 

4.1.2. Identifikasi Bakteri Asam Laktat 

Dari hasil proses isolasi didapatkan 23 isolat bakteri asam laktat yang membentuk zona 

bening. Bakteri asam laktat ini kemudian dilakukan identifikasi menggunakan tes 

biokimia yang meliputi morfologi (pewarnaan Gram dan spora), katalase, motilitas dan 

produksi gas. Hasil tes biokimia 23 isolat bakteri tersebut merupakan bakteri asam 

laktat dan 14 diantaranya merupakan bakteri asam laktat dari genus Lactobacillus 

(Tabel 3). Bakteri asam laktat memiliki ciri-ciri bakteri Gram positif (hasil pengecatan 

Gram berwarna ungu), berbentuk basil atau cocci, tidak membentuk spora, tidak 

bergerak (non-motile), dan bereaksi negatif dengan hidrogen peroksida (H2O2)(Ghiasi, 

2011;Tadesse et al., 2005). Menurut Rahayu & Margino (1997) bakteri dari genus 
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Lactobacillus memiliki ciri-ciri: tipe fermentasi homofermentatif,dan heterofermentatif, 

umumnya memiliki kemampuan tumbuh pada suhu 10oC, dan 45 oC, pH 4,4, serta pada 

konsentrasi NaCl 6,5%, namun tidak dapat tumbuh pada pH 9,6 dan konsentrasi NaCl 

18%. 

 

Isolat bakteri asam laktat yang diperoleh dilakukan pengujian tes morfologi. Tes 

morfologi ini meliputi 2 hal yaitu pewarnaan Gram dan spora. Pewarnaan Gram 

bertujuan untuk mengetahui bakteri Gram positif atau negatif bakteri tersebut. Bakteri 

asam laktat memiliki Grampositif. Menurut Smith & Hussey (2011) pewarnaan Gram 

dibedakan menurut komposisi dinding selnya. Bakteri Gram positif akan membentuk 

warna ungu dibawah mikroskop dan memiliki dinding sel yang tersusun atas lapisan 

peptidoglikan yang tebal (90% daru total komposisi dinding sel). Bakteri Gram negatif 

akan membentuk warna merah muda dibawah mikroskop dan memiliki dinding sel yang 

tersusun atas lipid dan lapisan tipis peptidoglikan (10% dari total komposisi dinding 

sel). Pada hasil identifikasi yang dilakukan seluruh isolat bakteri merupakan bakteri 

asam laktat karena berwarna ungu apabila terlihat pada mikroskop (Gambar 7). Tes 

morfologi selanjutnya ialah pewarnaan spora. Pewarnaan spora ini dilakukan untuk 

mengetahui bakteri mampu membentuk spora atau tidak serta untuk melihat bentuk dari 

bakteri tersebut. Bakteri yang mampu membentuk spora maka akan berwarna hijau, 

sedangkan bakteri yang tidak membentuk spora berwarna merah. Dari hasil pengamatan 

yang dilakukan bahwa seluruh isolat tidak membentuk spora karena apabila dilihat 

dengan menggunakan mikroskop bakteri berwarna merah dan memiliki bentuk batang 

atau basil(Gambar 8). Bakteri asam laktat dengan bentuk batang atau basil dapat 

digolongkan kedalam genus Lactobacillus, Carnobacterium, dan Bifidobacterium 

(Rahayu & Margino, 1997). 

 

Pada tahap pengidentifikasian bakteri asam laktat juga dilakukan tes biokimia. Tes 

biokimia ini meliputi pengujian aktivitas katalase, pengujian motilitas, dan pengujian 

produksi gas. Pada pengujian aktivitas katalase dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa 23 

isolat dinyatakan katalase negatif karena tidak terbentuk gelembung gas (Gambar 9). 

Menurut Fugelsang & Edwards (2007) bakteri asam laktat tidak memiliki enzim 

katalase sehingga tidak mampu menguraikan hidrogen peroksida (H2O2) menjadi uap air 
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dan oksigen, sehingga pada hasil pengamatan bakteri tidak membentuk gelembung 

udara. 

 

Pengujian identifikasi yang selanjutnya ialah pengujian motilitas. Pada Tabel 2 dan 

Gambar 10 dapat dilihat bahwa 23 isolat merupakan bakteri yang bersifat non-motil. 

Hal ini ditunjukkan dengan bakteri hanya mengalami pertumbuhan disepanjang garis 

inokulasi. Menurut Gaman & Sherrington (1994), bahwa bakteri yang bersifat non-

motil yaitu bakteri yang tidak dapat melakukan pergerakan atau pertumbuhan dan akan 

tumbuh sesuai dengan garis tusukan, sedangkan sebaliknya merupakan bakteri yang 

bersifat motil. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil pengidentifikasian 23 isolat 

didapatkan 14 isolat yang memiliki sifat homofermentatif karena tidak membentuk gas 

pada tabung Durham (Gambar 11). Sedangkan sembilan isolat yang lain merupakan 

heterofermentatif karena dapat membentuk gas pada tabung Durham(Suryani et al., 

2010).  

 

Pengujian tahap genus  ialah dilakukan dengan cara pengujian kemampuan 

pertumbuhan bakteri asam laktat pada berbagai suhu (10oC, dan 45oC), pH (4,4, dan 

9,6), serta kadar NaCl (6,5% dan 18%). Pengamatan kemampuan pertumbuhan ini 

dilakukan secara kualitatif, dimana isolat yang mampu tumbuh pada kondisi yang 

ditentukan maka akan mengalami peningkatan nilai absorbansi setelah 48 jam masa 

inkubasi apabila menunjukan pertumbuhan. Dari hasil pengidentifikasian pada Tabel 3, 

dapat dilihat bahwa 14 isolat merupakan bakteri asam laktat golongan genus 

Lactobacillus. Hal ini dikarenakan menurut Rahayu dan Margino (1997) ciri-ciri sesuai 

bakteri yang didapat sesuai dengan Lactobacillus yaitu Lactobacillus umumnya dapat 

tumbuh pada suhu 10oC hingga 45oC, tumbuh pada pH 4,4 dan pada kadar garam 6,5%, 

namun tidak dapat tumbuh padapH 9,6 dan kadar garam diatas 18%. Menurut Rahayu 

(2001), bakteri asam laktat genus Lactobacillus mampu tumbuh pada suhu 45oC 

dikarenakan adanya pengaruh iklim tropis yang terdapat di Indonesia, sehingga bakteri 

asam laktat mampu menyesuaikan dengan lingkungan.  

 

Sembilan isolat lain yang belum dapat terindentifikasi dikarenakan ciri-ciri 

pertumbuhannya tidak sesuai dengan genus bakteri asam laktat yang lainnya. Bakteri 
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asam laktat yang memiliki bentuk batang selain Lactobacillus ialah Carnobacterium 

dan bifidobacterium. Namun kedua bakteri ini memiliki ciri-ciri pertumbuhan berbeda 

dengan sembilan isolat lainya. Bakteri Carnobacterium memiliki ciri-ciri pertumbuhan 

mampu tumbuh pada suhu 10oC namun tidak dapat tumbuh pada suhu 45oC, tumbuh 

pada konsentrasi NaCl 18% dan pada pH 9,6. Pada Bifidobacterium memilki ciri-ciri 

pertumbuhan mampu tumbuh pada suhu 45oC, tidak dapat tumbuh pada pH 4,4 dan 9,6, 

tumbuh pada pH 6-7(Salminen  et al., 2004). 

 

4.2. Aktivitas Antimikroba dari Bakteri Asam Laktat 

 

Dua puluh tiga isolat bakteri asam laktat yang dimiliki ditemukan 14 diantaranya ialah 

bakteri asam laktat genus Lactobacillus. Empat belas isolat bakteri tersebut kemudian 

diuji kemampuan aktivitas antimikroba terhadap bakteri patogen Gram negatif yaitu  

Escherichia coli dan bakteri patogen Gram positif yaitu Staphylococcus aureus. 

Pengujian aktivitas antimikroba ini menggunakan metode difusi agar. Pemilihan kedua 

bakteri patogen ini didasarkan pada sifat dari bakteri tersebut yang sering                

berada pada bahan pangan atau sering menjadi food borne disease. Menurut Gaman & 

Sherrington (1994), Escherichia coli sering digunakan sebagai indikator, karena jika 

terdapat dalam jumalh yang banyak menunjukkan bahwa pangan telah mengalami 

pencemaran. Bakteri ini sering ditemukan pada sayuran mentah, keju, air.Sedangkan 

Staphylcoccus aureus sering dijumpai pada daging ham, ternak, telur, krim pengisi roti, 

produk bakery,es krim, dan keju. Bakteri ini terdapat pada rongga hidung manusia dan 

pada kulit. Bakteri ini dapat menginfeksi luka-luka, menyebabkan rasa panas dan bisul. 

Selain itu, bakteri kedua bakteri ini mewakili bakteri Gram positif dan Gram negatif 

yang paling sering muncul pada makanan. Pengujian dengan metode well assay 

dilakukan dengan cara membuat sumuran pada media yang telah mengandung bakteri 

patogen, kemudian pada sumuran tersebut diisi isolat bakteri asam laktat. Pengamatan 

kemampuan antimikroba bakteri asam laktat ini ditunjukkan dengan terbentuknya zona 

bening disekitar sumuran.  

 

Bakteri asam laktat memiliki aktivitas antimikroba dengan memproduksi substansi 

senyawa penghambat seperti asam laktat, diasetil, hidrogen peroksida (H2O2), 
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karbondioksida (CO2), serta senyawa peptida antimikroba yang disebut dengan 

bakteriosin. Senyawa-senyawa yang dihasilkan ini selain mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri tetapi juga dapat mempengaruhi metabolisme bakteri atau 

produksi toksin (Septiarini, 2012). Senyawa antimirkoba yang dimiliki oleh bakteri 

asam laktat mampu menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif dan Gram negatif 

(Suarsana, 2013). 

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa bakteri asam laktat genus Lactobacillus memiliki 

kemampuan aktivitas antimikroba terhadap bakteri patogen Escherchia coli dan 

Staphylococcus aureus. Empat belas isolat memiliki kemampuan penghambatan lebih 

tinggi pada Staphylococcus aureus dibanding kemampuan hambat pada Escherichia 

coli. Hal ini disebabkan karena bakteri Gram positif dan Gram negatif memiliki 

perbedaan struktur dinding sel. Menurut Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn (2010) 

menyatakan bahwa, senyawa antimikroba dan bakteriosin yang dimiliki oleh bakteri 

asam laktat menyerang membran sitoplasma pada bakteri Gram positif danGram 

negatif. Pada bakteri Gram negatif membran sitoplasma dilapisi oleh lapisan 

lipopolisakarida (LPS) yang tebal yaitu sekitar 11-22% sehingga senyawa antimikroba 

dan bakteriosin kurang efektif.Senyawa antimikroba yang dimiliki oleh bakteri asam 

laktat seperti bakteriosin merupakan senyawa bakterisidal bagi bakteri patogen. 

Bakteriosin bersifat bakterisidal terutama terhadap bakteri lain yang memiliki hubungan 

kekerabatan dekat dan dapat didegradasi oleh enzim protease sehingga aman untuk 

digunakan sebagai pengawet pangan (Harmayani et al., 2009). 

 

Kemampuan aktivitas bakteri asam laktat yang dihasilkan dari fermentasi asinan rebung 

dalam menghambat bakteri patogen memiliki daya hambat yang cukup kuat. Hal ini 

dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa diameter zona bening yang terbentuk dalam 

menghambat bakteri patogen memiliki diameter rata-rata diatas 5mm. Menurut 

Yurliasni (2010), bahwa apabila diameter zona bening minimal 1mm memiliki zona 

hambat yang kurang kuat, namun apabila diameter zona bening 2-5mm maka memiliki 

penghambatan yang kuat terhadap bakteri patogen.  


