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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Kubis merupakan salah satu jenis sayuran yang termasuk dalam famili Brassicaceae, 

tumbuh di daerah yang berhawa sejuk, yaitu pada ketinggian 800-2000 m di atas 

permukaan laut (Sumpena, 2013). Kubis putih merupakan jenis kubis yang paling 

banyak dibudidayakan dibandingkan dengan kubis merah. Jenis kubis putih banyak 

dijumpai dan tumbuh di daerah dataran tinggi salah satunya ada di sentra pertanian 

Getasan, Kopeng. Lokasi tersebut memiliki kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan 

kubis karena terletak pada ketinggian 1.450 m di atas permukaan laut dengan kondisi 

suhu antara 20°C hingga 22°C (Bappeda, 2015). Selain itu, Kecamatan Getasan terletak 

di lereng Gunung Merbabu, yang memiliki kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan 

sayur dan buah-buahan.  

 

Kubis putih merupakan sayuran yang mempunyai peran penting bagi kesehatan 

manusia. Hal ini karena kubis putih mengandung komposisi nutrisi yang cukup lengkap 

diantaranya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan beberapa mineral. Selain 

itu, kubis putih juga banyak memiliki kandungan air sekitar 92% (Salunkhe & 

Deshpande, 1991). Hal ini dapat menyebabkan kubis putih segar mudah rusak. Salah 

satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan pengolahan 

dengan cara fermentasi. Fermentasi kubis dapat dilakukan secara spontan karena 

banyaknya kadar air dan komposisi nutrisi di dalamnya menjadikan sayuran ini sebagai 

substrat yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme alami yang terdapat pada kubis. 

Mikroorganisme tersebut dapat diduga adalah bakteri asam laktat yang dapat 

menghasilkan asam-asam organik melalui proses fermentasi (Desniar et al., 2012).  

 

Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan suatu mikroorganisme yang terdapat dari hasil 

fermentasi suatu bahan pangan. Bakteri ini akan menghasilkan asam-asam organik 

dengan sejumlah besar asam laktat sebagai hasil akhir dari metabolisme karbohidrat. 

Asam laktat yang dihasilkan akan dapat menurunkan pH sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan beberapa jenis mikroorganisme lain yang tidak dikehendaki. Oleh sebab 
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itu, BAL dapat bermanfaat sebagai pengawet alami pada bahan pangan (Joshi et al., 

2006). Bakteri asam laktat khususnya berasal dari genus Streptococcus, Pediococcus, 

Leuconostoc, dan Lactobacillus berperan penting dalam proses fermentasi sayuran 

(Suprihatin, 2010). Beberapa jenis BAL juga dapat berpotensi sebagai bakteri probiotik 

(Halim & Zubaidah, 2013). Bakteri probiotik berkontribusi besar dalam memberikan 

manfaat fungsional bagi tubuh, yaitu untuk membantu metabolisme komponen 

makanan, mensintesis beberapa jenis vitamin, menghilangkan racun dalam usus, 

menjaga keseimbangan komposisi flora usus, menstimulasi sistem kekebalan usus, dan 

mempunyai efek antimikroba (Naidu & Clemens, 2000 dalam Usmiati et al., 2011). 

Selain itu, bakteri probiotik mempunyai manfaat untuk membantu pencegahan penyakit 

kanker usus besar dan menurunkan kadar kolesterol darah (Halim & Zubaidah, 2013). 

 

Pada penelitian ini dilakukan proses fermentasi kubis putih dengan perlakuan kadar 

garam 5% dan 7,5% pada suhu ruang 30°C. Penggunaan kadar garam yang berbeda 

bertujuan sebagai medium selektif bagi pertumbuhan bakteri dalam proses fermentasi. 

Kadar garam yang terlalu rendah dapat menyebabkan tumbuhnya bakteri proteolitik 

yang dapat menimbulkan off flavor pada bahan pangan, sementara kadar garam yang 

terlalu tinggi lebih dari 10% akan menyebabkan tumbuhnya bakteri halofilik. Perlakuan 

suhu ruang pada proses fermentasi dikontrol untuk menciptakan kondisi yang sesuai 

bagi pertumbuhan BAL tertentu (Hutkins, 2006). Bahan kubis putih yang digunakan 

dalam penelitian ini diambil dari daerah tertentu. Suatu daerah pertanian kubis 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, seperti ketinggian tempat, suhu udara, 

kelembaban, kondisi tanah, dan intensitas cahaya sehingga kubis yang dihasilkan di 

setiap daerah memiliki varietas dan kualitas yang berbeda. Kubis dengan varietas dan 

kualitas tertentu di suatu daerah memiliki kandungan karbohidrat yang berbeda dengan 

kubis di daerah lain, yang dapat mempengaruhi karakteristik dan potensi probiotik BAL 

yang dihasilkan dalam suatu proses fermentasi.  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Kubis Putih (Brassica oleracea) 

 

Kubis putih merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak dijumpai dan tumbuh di 

daerah dataran tinggi pada ketinggian 800-2000 m di atas permukaan laut (Sumpena, 

2013). Kecamatan Getasan, daerah Kopeng, Kabupaten Semarang, termasuk salah satu 

dataran tinggi di Jawa Tengah dengan ketinggian 1.450 meter di atas permukaan laut, 

dengan kisaran suhu antara 20°C hingga 22°C (Bappeda, 2015). Ketinggian suatu 

tempat akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungannya seperti suhu, kelembaban 

udara dan intensitas cahaya. Semakin tinggi daerah, maka suhu lingkungan akan 

semakin rendah, kelembaban udara akan semakin besar, dan intensitas cahaya semakin 

rendah, laju fotosintesis lambat, sehingga proses pertumbuhan tanaman akan terhambat. 

Laju fotosintesis tanaman yang terhambat, menyebabkan terhambatnya sintesis 

karbohidrat sehingga jumlah karbohidrat yang dihasilkan akan sedikit. Namun bila 

semakin rendah daerah, maka tanaman yang dihasilkan memiliki kualitas kurang baik 

karena suhu yang tinggi dan kelembaban yang rendah menyebabkan tanaman 

kekurangan air (Nurnasari & Djumali, 2010). Kopeng merupakan daerah dataran tinggi 

yang memiliki ketinggian yang tergolong cukup yaitu 1.450 m, sehingga berpengaruh 

terhadap keseimbangan air dalam tanah dan tanaman dan menyebabkan pertumbuhan 

tanaman kubis di Kopeng lebih baik dan optimal, serta memiliki kandungan karbohidrat 

yang cukup. Oleh karena itu, kubis putih yang dibudidayakan di kawasan Getasan 

(Gambar 1) termasuk ke dalam salah satu komoditi pertanian unggulan (Bappeda, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kubis Putih Asal Daerah Kopeng (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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Kubis putih banyak digemari oleh masyarakat untuk dikonsumsi sebagai lalab mentah 

atau masak, asinan, serta bahan aneka masakan lainnya, juga mempunyai peran penting 

bagi kesehatan manusia. Hal ini karena kubis putih mengandung komposisi nutrisi yang 

cukup lengkap diantaranya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan beberapa 

mineral, serta mengandung air sekitar 92% (Salunkhe & Deshpande, 1991). Kandungan 

air yang tinggi dapat menyebabkan kubis putih segar mudah rusak. Salah satu upaya 

untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan pengolahan dengan cara 

fermentasi.  

 

Acar merupakan produk pengawetan sayuran atau buah-buahan melalui proses 

fermentasi asam laktat dalam larutan garam (Astuti, 2006). Proses fermentasi dapat 

berlangsung secara spontan dan secara tidak spontan. Fermentasi acar kubis termasuk 

dalam fermentasi spontan, yaitu proses fermentasi yang terjadi dengan adanya 

mikroorganisme secara alami dalam bahan tanpa dilakukan perlakuan penambahan 

inokulum. Mikroorganisme tersebut akan berperan aktif dan berkembang biak secara 

spontan dalam proses fermentasi karena kondisi lingkungan yang dibuat sesuai untuk 

pertumbuhannya dan dengan adanya penambahan garam akan dapat merangsang 

aktivitas dan pertumbuhan bakteri asam laktat (Suprihatin, 2010).  

 

Banyaknya kandungan air dan komposisi nutrisi dalam kubis putih menjadikan sayuran 

ini sebagai substrat yang baik bagi pertumbuhan bakteri asam laktat (BAL) melalui 

proses fermentasi. Hampir semua jenis sayuran dapat difermentasi secara alami oleh 

BAL karena sayuran mengandung karbohidrat atau gula yang diperlukan untuk 

pertumbuhan bakteri tersebut. Proses fermentasi asam laktat akan berlangsung secara 

alami apabila substrat mengandung zat gula sekitar 4-20% (b/v) (Buckle et al.,1987). 

Selain gula, bakteri asam laktat juga membutuhkan nutrisi lain seperti vitamin dan 

mineral untuk mendukung pertumbuhannya. Proses fermentasi acar kubis berlangsung 

ditandai dengan timbulnya gas serta meningkatnya jumlah asam laktat yang diikuti 

dengan penurunan pH (Adams & Nout, 2001).  

 

Proses fermentasi kubis menjadi acar, diperlukan adanya penambahan garam. Garam 

yang ditambahkan pada irisan kubis akan menarik nutrisi-nutrisi dalam cairan sari kubis 
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terutama zat gula untuk keluar dari irisan kubis. Mikroorganisme penghasil asam laktat 

yang terdapat secara alami dalam sayuran, akan menggunakan zat gula tersebut untuk 

menghasilkan asam laktat secara anaerob. Penambahan garam sangat penting supaya 

proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik (Dinstel, 2013). Pertumbuhan BAL 

dalam menghasilkan asam laktat dapat dipengaruhi oleh jumlah kandungan nutrisi 

substratnya. Peningkatan jumlah BAL yang diikuti dengan peningkatan asam laktat 

disebabkan karena kondisi substrat masih memungkinkan untuk berjalannya proses 

metabolisme bakteri (Adams & Nout, 2001).  

 

Proses fermentasi kubis ini dapat dipengaruhi oleh faktor suhu dan konsentrasi garam. 

Konsentrasi garam yang digunakan dalam fermentasi sayuran berkisar antara 2,5-10% 

(Swain et al., 2014). Apabila penambahan garam dengan kadar yang kurang dari 2,5%, 

maka dapat menyebabkan tumbuhnya bakteri proteolitik yang mengakibatkan 

timbulnya bau busuk pada bahan fermentasi, sementara apabila penambahan garam 

dengan kadar yang lebih dari 10%, maka dapat menyebabkan tumbuhnya bakteri 

halofilik. Penambahan garam dengan konsentrasi yang sesuai akan mendorong 

tumbuhnya bakteri asam laktat dan menekan tumbuhnya bakteri yang tidak diinginkan 

(Hutkins, 2006). Konsentrasi garam yang berbeda akan dapat mempengaruhi 

pertumbuhan jenis BAL yang berbeda dalam suatu proses fermentasi. Konsentrasi 

garam yang tinggi akan dapat menghambat pertumbuhan bakteri heterofermentatif dan 

akan mendorong pertumbuhan bakteri homofermentatif. Sementara bila konsentrasi 

garam yang rendah akan mendukung pertumbuhan bakteri heterofermentatif 

(Farnworth, 2003).  

 

1.2.2. Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 

Bakteri Asam Laktat merupakan mikroorganisme yang terdapat dari hasil fermentasi 

suatu bahan pangan. BAL dapat menghasilkan sejumlah besar asam laktat sebagai hasil 

akhir dari metabolisme karbohidrat. Asam laktat yang dihasilkan dapat menurunkan pH 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis mikroorganisme lain yang 

tidak dikehendaki (Suprihatin, 2010). Oleh karena itu, BAL dapat bermanfaat sebagai 

pengawet alami pada bahan pangan (Joshi et al., 2006). Bakteri asam laktat secara alami 
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banyak terdapat pada permukaan sayuran. Hampir semua sayuran dapat difermentasi 

oleh bakteri asam laktat secara alami, karena sayuran mengandung gula yang diperlukan 

untuk pertumbuhan bakteri tersebut (Hutkins, 2006). Bakteri asam laktat khususnya 

berasal dari genus Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc,  dan Lactobacillus 

memegang peranan penting dalam proses fermentasi sayuran (Suprihatin, 2010).  

 

Bakteri asam laktat memiliki beberapa karakteristik fisik, seperti sel bakteri berbentuk 

bulat atau batang, sifat bakteri Gram positif, tidak membentuk spora, bersifat anaerob, 

non motil, katalase negatif, oksidase positif, produk utama yaitu asam laktat dari hasil 

fermentasi karbohidrat (Adams & Nout, 2001), serta suhu optimum pertumbuhan yaitu 

30-45°C (Hutkins, 2006). Rentang suhu pertumbuhan mikroorganisme yaitu pada jenis 

psikotropik antara 5-15°C, mesofilik antara 20-40°C dengan optimal pertumbuhan pada 

suhu 37°C, dan termofilik antara 45-55°C (Desrosier & Desrosier, 1977).  

 

Berdasarkan tipe fermentasinya, bakteri asam laktat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

homofermentatif dan heterofermentatif. Kelompok homofermentatif merupakan 

kelompok bakteri asam laktat yang hanya menghasilkan asam laktat dari metabolisme 

gula dan tidak mampu menghasilkan gas CO2, sedangkan kelompok heterofermentatif 

merupakan kelompok bakteri asam laktat yang disamping menghasilkan asam laktat, 

juga menghasilkan asam asetat, etanol, asam propionat, hidrogen peroksida, gas CO2, 

dan bakteriosin (Adams & Nout, 2001). Spesies bakteri homofermentatif contohnya 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus xylosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus 

salivarius, Lactobacillus coryniformis, Streptococcus lactis, Streptococcus faecium, 

Streptococcus faecalis, dan Pediococcus pentosaceus. Spesies bakteri heterofermentatif 

contohnya Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus pentosus, 

Lactobacillus buchneri, Lactobacillus cellobiosus, Lactobacillus hilgardii, 

Lactobacillus viridescens, Leuconostoc dextranicum, dan Leuconostoc mesenteroides 

(McDonald et al., 1987).  
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1.2.3. Probiotik 

 

Probiotik dapat didefinisikan sebagai mikroorganisme yang hidup dalam bahan pangan 

dalam jumlah cukup serta dapat memberikan manfaat kesehatan bagi saluran 

pencernaan (Halim & Zubaidah, 2013). Bakteri probiotik ini berkontribusi besar dalam 

memberikan manfaat fungsional bagi tubuh, yaitu untuk membantu metabolisme 

komponen makanan, mensintesis beberapa jenis vitamin, menghilangkan racun dalam 

usus, menjaga keseimbangan komposisi flora usus, menstimulasi sistem kekebalan usus, 

mencegah kanker usus, menurunkan kolesterol, dan mempunyai efek antimikroba 

(Usmiati et al., 2011; Halim & Zubaidah, 2013).  

 

Suatu bakteri asam laktat dapat dikatakan probiotik apabila memiliki karakteristik 

fisiologis tertentu, diantaranya adalah memiliki kemampuan tahan terhadap pH rendah 

dan garam empedu, dan kemampuan untuk hidup dalam sistem pencernaan manusia 

(Hardiningsih et al., 2006). Proses pencernaan manusia dimulai dari mulut menuju usus 

terjadi selama 3-4 jam tergantung dari jenis makanannya. Selama proses pencernaan 

tersebut, bakteri melewati pH yang sangat asam di dalam lambung yaitu sekitar pH 1-3 

selama 90 menit, serta harus melewati peningkatan pH menjadi 6-6,5 di dalam usus dua 

belas jari. Maka dari itu, untuk dapat dikatakan bakteri probiotik, bakteri tersebut harus 

mampu bertahan dalam kondisi yang sangat ekstrim di saluran pencernaan manusia 

mulai dari mulut sampai ke usus halus (Lee & Salminen, 2009 dalam Usmiyati et al., 

2011). 

 

Ketahanan bakteri terhadap empedu berkaitan dengan kemampuannya untuk mampu 

melewati saluran usus halus khususnya pada bagian atas (jejenum), karena bagian 

tersebut memiliki konsentrasi garam empedu yang cukup tinggi dan dapat bersifat 

toksik bagi bakteri. Garam empedu ini memiliki kemampuan untuk melarutkan 

fosfolipid, kolesterol dan protein. Sebagian besar membran sel bakteri tersusun atas 

komponen-komponen tersebut sehingga memungkinkan sel bakteri menjadi lisis 

(Susanti et al., 2007). Konsentrasi garam empedu sebesar 0,3% menunjukkan 

konsentrasi empedu dalam usus manusia yang dapat digunakan untuk menyeleksi 

bakteri probiotik yang resisten terhadap garam empedu (Gilliland et al., 1984). 
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Bakteri probiotik dapat memiliki kemampuan tahan terhadap kondisi asam, garam 

empedu, serta dapat menghambat bakteri patogen. Dalam proses metabolismenya, 

bakteri probiotik mampu menghasilkan senyawa-senyawa seperti asam laktat, hidrogen 

peroksida, dan bakteriosin yang dapat bersifat sebagai antimikroba untuk menekan 

pertumbuhan bakteri patogen (Yulinery et al., 2006). Mekanisme bakteri probiotik di 

dalam usus manusia yaitu menempel pada sel epitel dan membentuk koloni yang 

bersifat antagonis terhadap bakteri patogen (Sunarlim, 2009). 

 

Bakteri patogen merupakan bakteri merugikan yang dapat menyebabkan penyakit pada 

manusia, seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Pada umumnya bakteri 

dengan Genus Escherichia terdapat dalam kolon sebagai flora normal, namun sebagian 

juga dapat berpotensi sebagai bakteri patogen. Escherichia coli merupakan bakteri 

berbentuk batang, Gram negatif, bersifat anaerobik fakultatif, dan sebagian besar motil. 

Escherichia coli termasuk bakteri patogen yang biasanya terdapat pada saluran 

pencernaan yang dapat menyebabkan diare, trombositopenia, dan infeksi saluran kemih 

dan diare (Forsythe, 2002). 

 

Staphylococcus aureus merupakan golongan bakteri yang berbentuk bulat, dan 

termasuk ke dalam bakteri yang bersifat anaerobik fakultatif, Gram positif, non motil, 

katalase positif, dan tidak berspora. Suhu optimum pertumbuhannya sekitar 30-37°C 

serta pH optimumnya sekitar 7-7,5. Pertumbuhan bakteri S. aureus akan dapat dihambat 

dengan kondisi pH dibawah 4,5-5. Bakteri S. aureus merupakan bakteri patogen karena 

dapat memproduksi enterotoksin yang bersifat racun. Enterotoksin merupakan jenis 

toksin yang spesifik terhadap sel intestin dan dapat menimbulkan gejala keracunan 

makanan (Harris et al., 2002). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh kadar garam 5% dan 7,5% pada fermentasi acar kubis 

putih yang berasal dari daerah Getasan, Kopeng terhadap potensi probiotik bakteri asam 

laktat.  


