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4. PEMBAHASAN 

 

4.1.  Fermentasi Acar Kubis Putih 

 

Fermentasi merupakan salah satu metode untuk memperpanjang umur simpan suatu 

bahan pangan. Ketika fermentasi berlangsung, kandungan gula sangat dibutuhkan bagi 

mikroorganisme sebagai sumber energi. Mikroorganisme yang berperan dalam proses 

fermentasi dapat berupa bakteri asam laktat (BAL) yang akan mengubah komponen 

gula menjadi asam–asam organik yang dapat mempengaruhi karakteristik fisik maupun 

kimia produk akhir. Fermentasi acar kubis putih yang dilakukan bersifat spontan. 

Menurut Pederson (1971) dalam Joshi et al., (2006), fermentasi spontan dapat terjadi 

karena adanya mikroorganisme yang secara alami terdapat pada sayur-sayuran maupun 

buah-buahan tanpa penambahan kultur starter. Walaupun demikian, pada umumnya 

kultur starter dapat ditambahkan ketika proses fermentasi untuk mendapatkan 

konsistensi serta menjamin proses fermentasi dapat berjalan dengan baik (Karovicova et 

al., 1999 dalam Swain et al., 2014). Fermentasi pada sayur–sayuran pada umumnya 

dilakukan pada media garam dengan cara merendam sayuran tersebut dalam larutan 

garam dengan konsentrasi tertentu. Hal tersebut betujuan agar selama proses fermentasi 

berlangsung pertumbuhan bakteri asam laktat dapat tumbuh secara optimal serta dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Pada saat proses fermentasi berlangsung, 

kandungan garam akan mengakibatkan plasmolisis pada dinding sel kubis putih 

sehingga menciptakan kondisi anaerob pada sayuran kubis putih yang direndam (Swain 

et al., 2014).  

 

Fermentasi dapat berjalan dengan baik bila mikroorganisme berupa bakteri asam laktat 

yang berperan memperoleh kadar nutrisi berupa karbohidrat dalam bentuk gula sebesar 

4–20% (Buckle et al., 1987). Tanaman kubis putih memiliki beberapa kandungan nutrisi 

berupa karbohidrat (5,8%), gula (3,2%), protein (1,3%), lemak (0,1%) dan air (sekitar 

91%), dimana kandungan nutrisi tersebut dapat dimanfaatkan bakteri asam laktat 

sebagai sumber nutrisi selama proses fermentasi berlangsung (Swain et al., 2014). 

Kadar garam yang digunakan dalam fermentasi acar kubis putih ini sebesar 5% dan 

7,5%. Menurut Hui et al., (2004) penambahan kadar garam diatas 2,5% dapat 
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mengurangi potensi tumbuhnya bakteri Gram negatif yang tidak diharapkan. Utama & 

Mulyanto (2009) menambahkan bahwa bakteri proteolitik yang menyebabkan bau 

busuk pada produk dapat tumbuh bila fermentasi menggunakan kadar garam yang 

rendah di bawah 2,5%, sedangkan penggunaan kadar garam yang tinggi atau lebih dari 

10% dapat mendorong pertumbuhan bakteri halofilik. Penggunaan suhu ruang 30
o
C 

pada fermentasi acar kubis putih akan menciptakan kondisi fermentasi yang baik 

sehingga pertumbuhan bakteri asam laktat dapat berlangsung optimal (Ross et al., 2002 

dalam Montet et al., 2014). 

 

4.2. Isolasi Bakteri Asam Laktat 

 

Isolasi bertujuan untuk mendapatkan kultur murni bakteri yang dipisahkan dari medium 

pertumbuhan tertentu. Hasil fermentasi acar kubis putih diisolasikan pada media berupa 

deMan Rogosa Sharpe Agar atau MRSA dengan penambahan CaCO3 sebesar 1%. 

Penambahan CaCO3 bertujuan sebagai indikator pertumbuhan bakteri asam laktat yang 

ditandai dengan terbentuknya zona bening pada sekeliling koloni bakteri Singleton & 

Sainsbury (2006). Sunaryanto & Marwoto (2012) menambahkan bahwa zona bening 

pada sekeliling koloni bakteri dapat muncul akibat adanya kandungan asam pada bakteri 

asam laktat yang tumbuh sehingga dapat menetralkan sifat basa dari CaCO3 (Gambar 4). 

Perbedaan kadar garam yang diterapkan memberikan hasil jumlah TPC yang berbeda 

pula. Didapati fermentasi acar kubis putih dengan kadar garam 5% memiliki jumlah 

koloni bakteri yang lebih banyak dibanding dengan kadar garam 7,5%. Semakin tinggi 

kadar garam yang diterapkan maka semakin tinggi pula larutan garam yang terdifusi ke 

dalam bahan makanan. Bahan makanan yang memiliki kandungan garam yang lebih 

akan menyebabkan pertumbuhan bakteri menjadi terhambat (Utama & Mulyanto, 

2009).  

 

4.3. Identifikasi Bakteri Asam Laktat Berdasarkan Uji Karakter Morfologikal 

& Biokimia 

 

Untuk mengidentifikasi suatu bakteri sehingga dapat diklasifikasikan sebagai bakteri 

asam laktat diperlukan beberapa pengujian terhadap sifat morfologi dan biokimia dari 
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bakteri tersebut. Hasil pengujian pewarnaan Gram yang dilakukan dapat dilihat pada 

Tabel 2 dan 3. Diperoleh 73 isolat merupakan bakteri Gram positif (terdiri atas 43 isolat 

kode H dan 30 isolat kode C), sedangkan sedangkan 27 isolat lainnya merupakan 

bakteri Gram negatif (terdiri atas 7 isolat kode H dan 20 isolat kode C). Bakteri asam 

laktat tidak memiliki spora (non-spora) sehingga sel yang diamati berwarna merah 

(Utama & Mulyanto, 2009). Berdasarkan pengujian pewarnaan spora pada Tabel 2 dan 

3, diperoleh 100 isolat yang dipilih tergolong sebagai non spora yang ditandai dengan 

sel berwarna merah (Gambar 6). 

 

Motilitas merupakan kemampuan dari suatu organisme untuk berpindah atau bergerak. 

Bakteri asam laktat termasuk dalam golongan non-motil dikarenakan bakteri asam laktat 

tidak memiliki flagela sehingga bakteri asam laktat hanya akan tumbuh di daerah sekitar 

tusukan (Gambar 7) (Pyar & Peh, 2014). Pengujian motilitas dilakukan pada 100 isolat 

yang dipilih. Dari Tabel 2 dan 3 didapati 82 isolat tergolong non-motil (terdiri atas 38 

isolat kode H dan 44 isolat kode C) sedangkan 18 isolat tergolong motil (terdiri atas 12 

isolat kode H dan 6 isolat kode C). 

 

Pengujian katalase menggunakan reagen hidrogen peroksida (H2O2) sebagai 

pembanding bakteri tersebut tergolong dalam katalase positif atau negatif. Lay (1994) 

dalam Dewi (2013) menyebutkan bahwa uji katalase dikatakan positif bila muncul 

gelembung udara ketika hidrogen peroksida diteteskan, sedangkan bila gelembung 

udara tidak muncul ketika hidrogen peroksida diteteskan maka bakteri tersebut 

tergolong dalam katalase negatif. Gelembung udara (O2) muncul dikarenakan bakteri 

tersebut memiliki enzim katalase yang mampu mengurai H2O2 menjadi H2 dan O2. 

Berdasarkan hasil pengujian katalase pada Tabel 2 dan 3 diperoleh 96 isolat tergolong 

dalam katalase negatif (terdiri atas 50 isolat kode H dan 46 isolat kode C), sedangkan 4 

isolat tergolong katalase positif (terdiri atas 4 isolat kode C) (Gambar 8). 

 

Pengujian produksi gas menentukan hasil fermentasi yang didapat. Hasil fermentasi 

terdiri dari 2 golongan yaitu heterofermentatif dan homofermentatif. Bakteri asam laktat 

yang tergolong dalam kelompok heterofermentatif akan menghasilkan asam laktat, 

etanol, hidrogen peroksida, asam asetat, dan CO2 yang ditandai dengan munculnya 
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gelembung pada tabung durham. Sementara itu, bakteri yang tergolong sebagai 

homofermentatif hanya menghasilkan asam laktat yang ditandai dengan tidak 

terbentuknya gelembung pada tabung durham (Hutkins, 2006). Berdasarkan hasil 

pengujian produksi gas pada Tabel 2 dan 3 didapati 51 isolat tergolong dalam 

heterofermentatif atau membentuk gas (terdiri atas 43 isolat kode H dan 8 isolat kode 

C), sedangkan 49 isolat tergolong dalam homofermentatif atau tidak membentuk gas 

(terdiri atas 7 isolat kode H dan 42 isolat kode C) (Gambar 9). Berdasarkan pengujian 

terhadap karakteristik morfologi dan biokimia, dari 100 isolat yang dipilih diperoleh 

hasil 56 isolat (33 isolat kode H (kadar garam 5%) dan 23 isolat kode C (kadar garam 

7,5%)) memenuhi syarat sebagai bakteri asam laktat. Sedangkan 44 isolat lainnya (17 

isolat kode H (kadar garam 5%) dan 27 isolat kode C (kadar garam 7,5%)) dieliminasi. 

 

4.4. Identifikasi Genus BAL Berdasarkan Kemampuan Pertumbuhan Bakteri 

 

Sebanyak 56 isolat bakteri asam laktat yang telah diidentifikasi kemudian diuji 

kemampuan pertumbuhannya sehingga genus dari bakteri tersebut dapat ditentukan. 

Kemampuan pertumbuhan bakteri asam laktat ditentukan dengan nilai absorbansinya 

pada jam ke-24 hingga jam ke 48. Bakteri asam laktat yang diuji pada kadar NaCl yang 

berbeda (6,5% dan 18%), kondisi pH yang berbeda (4,4 dan 9,6), dan suhu yang 

berbeda (10
o
C dan 45

o
C) (Rahayu & Margino, 1997).  

 

Pada Tabel 4 didapati hanya 5 isolat bakteri asam laktat yang dipastikan memiliki genus 

Lactobacillus. Menurut Hutkins (2006) dan Salminen et al. (2004), bakteri asam laktat 

yang memiliki genus Lactobacillus dapat tumbuh pada suhu 10
o
C dan 45

o
C, kondisi pH 

4,4, dan kadar NaCl 6,5% namun tidak dapat tumbuh pada kondisi pH 9,6 dan kadar 

NaCl 18%. Sementara itu, 51 isolat bakteri asam laktat lainnya diduga memiliki genus 

Lactobacillus. Hal tersebut dikarenakan adanya kemiripan karateristik dengan genus 

Lactobacillus yang telah disampaikan Hutkins (2006) dan Salminen et al. (2004). Pada 

51 isolat yang diduga memiliki genus Lactobacillus tersebut terdapat beberapa 

perbedaan dengan teori yang ada yaitu dapat tumbuh pada pH 9,6 dan terdapat beberapa 

isolat yang tidak tumbuh pada kondisi suhu 45
o
C. Hasil pengujian tersebut juga dapat 

ditemui pada penelitian Abbas & Mahasneh (2014), yang mendapati bahwa beberapa 
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isolat bakteri asam laktat yang diperoleh dari susu unta yang diteliti oleh mereka tidak 

dapat tumbuh  pada suhu 45
o
C dan dapat tumbuh pada pH 9,6. Pendapat tersebut 

didukung oleh Tanasupawat et al. (1992) dan Vasiee et al., (2014), bahwa beberapa 

spesies bakteri asam laktat yang memiliki genus Lactobacillus seperti Lactobacillus 

fermentum, Lactobacillus brevis, dan Lactobacillus plantarum dapat tumbuh pada 

kondisi basa yaitu pada pH 9,0-9,6. Pertumbuhan bakteri asam laktat pada kondisi pH 

9,6 dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi pada lingkungan yang ekstrim karena adanya 

kandungan enzim aminopeptidase pada bakteri asam laktat (de Angelis et al., 2001 

dalam Dewi & Anggraini, 2012). Beberapa karakteristik pertumbuhan bakteri asam 

laktat yang kurang sesuai dengan teori dapat terjadi karena beberapa bakteri memiliki 

perbedaan dalam kemampuan pola tumbuh, cepat atau lambatnya kemampuan untuk 

beradaptasi, dan metabolit yang dihasilkan (Yuliana, 2008).   

 

4.5. Pengujian Potensi Probiotik Bakteri Asam Laktat 

 

Pengujian potensi probiotik pada 56 isolat yang telah diidentifikasi genusnya dilakukan 

dengan menguji ketahanan bakteri asam laktat tersebut terhadap garam empedu, pH 3 

dan pH 7, serta diuji pula aktivitas antimikroba yang dimiliki.  Menurut Salminen et al., 

(2004) pengujian tersebut dilakukan pada kondisi yang semirip mungkin sesuai dengan 

lingkungan bakteri probiotik ketika ada dalam tubuh manusia yaitu pada asam lambung 

dan usus halus yang mengandung garam empedu. Bakteri probiotik dalam tubuh pada 

umumnya berada di saluran pencernaan dimana bakteri probiotik dapat memberikan 

manfaat kesehatan dengan cara meminimalkan jumlah mikroorganisme patogen yang 

ada dalam saluran pencernaan manusia (Fuller, 1992). Bakteri asam laktat tidak 

semuanya memiliki potensi probiotik, hanya beberapa genus bakteri asam laktat seperti 

Lactobacillus, Enterococcus, dan Bifidobacterium yang umumnya memiliki potensi 

probiotik (Klein et al., 1998 dalam Jamaly et al., 2011). 

 

Pengujian ketahanan bakteri asam laktat terhadap asam dilakukan pada kondisi media 

yang memiliki pH 3 dan pH 7. Menurut Hosseini et al. (2009) dalam Emmawati et al. 

(2015) mengatakan bahwa bakteri asam laktat yang memiliki potensi probiotik harus 

dapat bertahan hidup dalam saluran pencernaan manusia. Tingkat keasaman dalam 
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saluran manusia memiliki kondisi yang berbeda–beda seperti cenderung asam antara pH 

2-4 pada bagian perut dan usus besar, maupun kondisi yang cenderung basa dengan 

rentang pH 7–9 pada bagian ileum, maupun kondisi yang bervariasi pada bagian usus 

halus dengan rentang pH 4-7 (Dedlovskya, 1968 dalam Pelinescu et al., 2011). 

Ketahanan bakteri asam laktat terhadap kondisi asam dilakukan hingga 3 jam 

dikarenakan laju perpindahan makanan dari kerongkongan hingga sampai ke saluran 

pencernaan berkisar hingga 3 jam (Hyronimus et al., 2000 dalam Grosu-Tudor & 

Zamfir, 2012). Pada pengujian ketahanan terhadap asam dilakukan pengamatan pada 

jam ke-0; ke-1,5; dan ke-3. Berdasarkan Tabel 5 diperoleh data bahwa 56 isolat bakteri 

asam laktat yang telah diidentifikasi genusnya memiliki kemampuan tahan dalam 

kondisi asam hingga jam ke-3. Isolat bakteri asam laktat yang dapat tahan terhadap 

kondisi asam ditandai dengan kekeruhan yang muncul pada media yang menandakan 

adanya pertumbuhan bakteri asam laktat tersebut pada media (Gambar 10). 

 

Selain tahan terhadap asam, bakteri asam laktat juga harus dapat tahan terhadap garam 

empedu. Menurut Singhal et al. (2009) dalam Sunaryanto & Marwoto (2012) garam 

empedu terbentuk oleh hati manusia yang akan membantu proses pencernaan  di usus 

serta penyerapan lemak. Garam empedu yang dihasilkan saluran pencernaan bersifat 

lipofilik sehingga dapat membuat membran sel rusak dan dapat mempengaruhi 

fosfolipid  serta homeostatis dalam tubuh manusia (Burns et al., 2008 dalam Jamaly et 

al., 2011). Ketahanan terhadap empedu dapat mempermudah bakteri asam laktat untuk 

sampai pada saluran usus halus dan usus besar. Pengujian ketahanan terhadap garam 

empedu menggunakan garam empedu 0,3%. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi 

dalam saluran pencernaan manusia dimana dapat ditemui kadar garam empedu yang ada 

dalam usus manusia rata–rata sebesar 0,3%. Selain itu menurut Jacobsen et al. (1999) 

dalam Dewi & Anggraini (2012), garam empedu 0,3% dijadikan batasan konsentrasi 

terhadap isolat yang memiliki sifat tahan terhadap garam empedu. Waktu pengujian 

ketahanan terhadap garam empedu dilakukan pada jam ke-0, ke-2, dan ke-4. Menurut 

Oluwajoba et al., (2013), makanan yang dikonsumsi dapat bertahan selama 4 jam di 

dalam saluan pencernaan sehingga diperlukan pengujian hingga jam ke-4. Berdasarkan 

Tabel 5 diperoleh data bahwa 56 isolat bakteri asam laktat yang telah diidentifikasi 

genusnya memiliki kemampuan tahan dalam garam empedu pada jam ke-0, ke-2, 
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hingga jam ke-4. Isolat bakteri asam laktat yang dapat tahan terhadap garam empedu 

ditandai dengan kekeruhan yang muncul pada media yang menandakan adanya 

pertumbuhan bakteri asam laktat tersebut pada media (Gambar 11). 

 

Pengujian terhadap kemampuan probiotik dilakukan terhadap aktivitas antimikroba 

yang dimiliki setiap isolat bakteri asam laktat hasil fermentasi acar kubis putih. 

Aktivitas antimikroba merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh bakteri 

asam laktat agar dapat digolongkan sebagai probiotik. Metode yang digunakan pada 

pengujian aktivitas antimikroba adalah metode sumuran dan menggunakan 2 jenis 

bakteri patogen berupa Staphylococcus aureus FNCC 0047 dan Escherichia coli FNCC 

0091 yang pada umumnya sering menyebabkan penyakit dalam sistem pencernaan 

manusia (Arief et al., 2008 dalam Astawan et al., 2011). Isolat bakteri asam laktat yang 

memiliki aktivitas antimikroba dapat membentuk zona bening sekitar lubang sumuran. 

Zona bening menandakan adanya penghambatan pertumbuhan mikroorganisme patogen 

karena adanya senyawa antimikroba. Penghambatan pertumbuhan mikroorganisme 

patogen dipengaruhi oleh beberapa metabolit yang dihasilkan bakteri asam laktat seperti 

asam laktat, CO2, hidrogen d-isomer asam amino, peroksida, asam-asam organik, 

diasetil, asetaldehid dan bakteriosin (Vanderbergh, 1993; Brkic et al., 1995 dalam 

Suskovic et al., 2010). 

 

Pada Tabel 5 diketahui semua isolat yang diuji membentuk zona bening baik pada 

bakeri Staphylococcus aureus FNCC 0047 dan Escherichia coli FNCC 0091. Menurut 

Tortora et al., (2013), Staphylococcus aureus FNCC 0047 digolongkan sebagai bakteri 

Gram positif yang memiliki dinding sel yang lebih sederhana dibanding dengan bakteri 

Escherichia coli FNCC 0091 yang tergolong sebagai bakteri Gram negatif yang 

memiliki dinding sel yang kompleks. Pada Tabel 5 juga didapati bahwa rata–rata 

diameter zona bening yang terbentuk pada bakteri Escherichia coli FNCC 0091 

cenderung lebih besar dibandingkan dengan bakteri Staphylococcus aureus FNCC 0047, 

namun zona bening yang dihasilkan pada bakteri Escherichia coli FNCC 0091 tidak 

sejernih zona bening pada bakteri Staphylococcus aureus FNCC 0047. Zona bening 

yang muncul pada bakteri Staphylococcus aureus lebih jernih menandakan daya hambat 

antimikroba yang dimiliki isolat tersebut cukup kuat dan dapat bertahan lebih lama. Hal 
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tersebut dapat terjadi karena lapisan dinding sel pada bakteri Staphylococcus aureus 

lebih sederhana dibanding lapisan dinding sel bakteri Escherichia coli.  

Isolat bakteri asam laktat dengan perlakuan kadar garam 7,5% memiliki kemampuan 

daya hambat yang lebih baik dibanding perlakuan kadar garam 5%. Hasil tersebut 

dikarenakan isolat bakteri asam laktat perlakuan kadar garam 7,5% merupakan 

golongan homofermentatif yang menghasilkan metabolit berupa asam laktat saja, 

sedangkan pada isolat bakteri asam laktat perlakuan kadar garam 5% tergolong pada 

jenis heterofermentatif yang menghasilkan asam organik, etanol, dan CO2. Konsentrasi 

asam laktat yang dihasilkan oleh isolat bakteri asam laktat jenis homofermentatif lebih 

tinggi dibanding isolat bakteri asam laktat jenis heterofermentatif. Menurut Oulkheir et 

al., (2015) dan In Y.W. et al., (2013) asam laktat memiliki kemampuan menghambat 

bakteri patogen yang lebih baik dibanding asam organik lainnya seperti asam asetat.  

 

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh kemampuan membentuk zona bening pada bakteri 

Escherichia coli lebih besar dibanding bakteri Staphylococcus aureus. Hasil tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Purwohadisantoso et 

al., (2012) dimana aktivitas antimikroba kubis putih memiliki zona hambat yang cukup 

besar pada bakteri jenis Escherichia coli. Kandungan fenol beserta turunannya seperti 

flavonoid, alkaloid, dan saponin yang dikandung dalam kubis putih diduga mampu 

memecah dinding sel bakteri Escherichia coli yang kompleks. Kandungan–kandungan 

fenol berserta turunannya dapat mengganggu permeabilitas membran sel sehingga 

terjadi kebocoran pada bagian intraselular serta menghambat pertumbuhan bakteri 

tersebut (Cetin-Karaca, 2011 dalam Wahyuni 2014).  


