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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Fermentasi Acar Kubis Putih (Brassica oleracea) 

 

Kubis putih termasuk ke dalam kategori bahan pangan yang mudah rusak. Kandungan 

air dalam kubis putih cukup tinggi yaitu mencapai 92% yang menyebabkan sayuran ini 

mudah layu, rusak, dan busuk (Salunkhe & Deshpande, 1991). Proses pengolahan 

menjadi acar kubis dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Menurut Joshi et al. (2011), fermentasi merupakan salah satu metode 

pengawetan bahan pangan dengan bantuan mikroorganisme baik mikrorganisme alami 

atau mikroorganisme yang ditambahkan sebagai kultur starter. 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 (Suprihatin, 2010).  

 

Mikroorganisme yang paling berperan dalam fermentasi sayuran adalah bakteri asam 

laktat. Hampir semua jenis sayuran dapat difermentasi secara spontan oleh bakteri asam 

laktat karena sayuran mengandung gula yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri 

tersebut. Proses fermentasi asam laktat akan berlangsung secara alami apabila substrat 

mengandung zat gula sekitar 4-20% (Buckle et al., 1987). Kubis putih yang dijadikan 

substrat untuk fermentasi ini mengandung gula sekitar ± 9,5-10%. Selain gula, bakteri 

asam laktat juga membutuhkan nutrisi lain seperti vitamin dan mineral untuk 

mendukung pertumbuhannya. 

 

Dalam proses fermentasi kubis menjadi acar, diperlukan adanya penambahan garam. 

Menurut Farnworth (2003), penambahan garam dalam fermentasi kubis dapat 

menyebabkan keluarnya cairan nutrisi dari sel-sel kubis melalui proses osmosis. Zat 

gula yang terkandung dalam nutrisi tersebut akan digunakan oleh mikroorganisme 

penghasil asam laktat yang terdapat secara alami dalam sayuran untuk menghasilkan 
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asam laktat secara anaerob. Selain itu, garam dapat berfungsi untuk menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan dapat mempengaruhi jenis bakteri asam 

laktat yang tumbuh. Konsentrasi garam yang digunakan dalam fermentasi sayuran dapat 

berkisar antara 2,5-10% (Swain et al., 2014). Apabila penambahan garam dengan kadar 

yang terlalu rendah, maka dapat menyebabkan tumbuhnya bakteri proteolitik yang 

mengakibatkan timbulnya bau busuk pada bahan fermentasi dan membuat tekstur kubis 

menjadi lembek, sementara apabila penambahan garam dengan kadar yang lebih dari 

10%, maka dapat memicu tumbuhnya bakteri halofilik yang toleran terhadap kadar 

garam tinggi (Hutkins, 2006). Menurut Dinstel (2013) penambahan garam sangat 

penting supaya proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik. Selain garam, suhu 

juga merupakan faktor yang penting dalam proses fermentasi. Fermentasi acar kubis 

dilakukan pada suhu suhu ruang 30°C. Berdasarkan penelitian dari Subagiyo et al. 

(2015), suhu optimal pertumbuhan bakteri asam laktat adalah 30°C. Suhu ini dikontrol 

untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme 

dalam proses fermentasi asam laktat.  

 

Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat dapat memecah karbohidrat menjadi asam 

laktat. Pertumbuhan bakteri asam laktat dalam menghasilkan asam dipengaruhi oleh 

jumlah kandungan nutrisi substratnya. Peningkatan jumlah bakteri asam laktat akan 

diikuti dengan peningkatan asam laktat dan penurunan pH (Adams & Nout, 2001). 

Berdasarkan hasil pengamatan Gambar 2b bahwa setelah selesai waktu fermentasi 

selama 4 hari, acar kubis putih berubah warna menjadi kuning kecoklatan serta berbau 

asam khas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Thakur & Kabir (2015) bahwa setelah 

proses fermentasi, jumlah asam laktat akan meningkat yang diikuti dengan penurunan 

pH. Penurunan pH menjadi asam inilah yang menyebabkan perubahan karakteristik 

fisik pada acar kubis setelah fermentasi. 

 

Kubis putih sebagai bahan baku pembuatan acar melalui fermentasi asam laktat ini 

berasal dari daerah Getasan, Kopeng. Menurut Sumpena (2013), kubis hanya dapat 

hidup di daerah dataran tinggi yang berhawa sejuk, yaitu pada ketinggian 800-2000 m 

di atas permukaan laut. Hal ini sesuai dengan daerah asal kubis dalam penelitian ini 

yaitu dari Kecamatan Getasan yang terletak di daerah Kopeng dan termasuk daerah 
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tertinggi di Kabupaten Semarang dengan ketinggian 1.450 meter di atas permukaan laut, 

serta memiliki kisaran suhu antara 20°C hingga 22°C.  

 

4.2. Isolasi Bakteri Asam Laktat  

 

Bakteri asam laktat hasil fermentasi acar kubis putih dapat diperoleh dengan cara isolasi 

menggunakan media (MRS) agar yang diberi tambahan CaCO3 1%. Setelah inkubasi 

selama 24 jam pada perlakuan kadar garam 5% dan 7,5% muncul zona bening di sekitar 

koloni yang menandakan bahwa koloni tersebut merupakan bakteri penghasil asam 

(Gambar 3). Menurut Rinto et al. (2012), media yang sesuai untuk menumbuhkan 

bakteri asam laktat adalah Man Rogosa Sharpe Agar (MRS A) yang merupakan media 

selektif bagi pertumbuhan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat yang diinokulasikan 

pada media MRS agar dengan penambahan CaCO3, akan menumbuhkan koloni bakteri 

asam laktat yang ditunjukkan dengan zona bening di sekitar koloni. Zona bening yang 

terbentuk menandakan adanya produksi asam laktat oleh bakteri tersebut. Menurut 

Yusmarini et al. (2010) fungsi  penambahan CaCO3 adalah untuk membedakan BAL 

dengan bakteri yang bukan penghasil asam, yang ditunjukkan dengan adanya zona 

bening pada media. CaCO3 dalam media akan bereaksi dengan asam yang dihasilkan 

oleh bakteri asam laktat dan membentuk kalsium laktat yang larut dalam media yang 

ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening di sekitar koloni yang tumbuh. 

 

Hasil perhitungan jumlah total bakteri asam laktat menunjukkan bahwa pada perlakuan 

kadar garam 5% jumlah koloni yang tumbuh sebanyak 5,3 x 10
4 

CFU/ml, sedangkan 

pada perlakuan kadar garam 7,5% jumlah koloni yang tumbuh sebanyak 4 x 10
4 

CFU/ml. Hasil fermentasi dengan perlakuan kadar garam 5% menghasilkan lebih 

banyak koloni bakteri dibandingkan dengan hasil fermentasi pada perlakuan dengan 

kadar garam 7,5%. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh penambahan garam 

pada saat fermentasi terhadap jumlah koloni bakteri yang tumbuh. Menurut Farnworth 

(2003), penambahan garam dalam fermentasi kubis dapat menyebabkan keluarnya 

cairan nutrisi dari sel-sel kubis melalui proses osmosis. Zat gula yang terkandung dalam 

nutrisi tersebut akan digunakan oleh mikroorganisme penghasil asam laktat yang 

terdapat secara alami dalam sayuran untuk menghasilkan asam laktat secara anaerob. 
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Namun penambahan garam yang terlalu banyak akan dapat menghambat proses 

fermentasi oleh bakteri asam laktat, karena bakteri asam laktat terhambat 

pertumbuhannya oleh kadar garam yang tinggi. Dalam penelitian ini digunakan garam 

7,5% yang lebih tinggi dari pada kadar garam 5%. Hal ini didukung oleh penelitian dari 

Thakur & Kabir (2015), bahwa semakin banyak garam yang ditambahkan dalam 

fermentasi akan menurunkan kadar asam laktat yang dihasilkan. Sehubungan dengan 

hal tersebut kadar asam laktat yang menurun disebabkan karena jumlah bakteri asam 

laktat yang tumbuh lebih sedikit sehingga tidak banyak memproduksi asam laktat.  

 

4.3. Identifikasi Bakteri Asam Laktat  

 

Identifikasi bakteri asam laktat dapat diketahui melalui beberapa pengujian morfologi 

dan biokimia yang meliputi pewarnaan gram, pewarnaan spora, uji motilitas, uji 

katalase, dan uji produksi gas. Hasil pengamatan isolat bakteri pada acar kubis dengan 

kadar garam 5% (Tabel 1), menunjukkan bahwa hasil isolasi 49 isolat menghasilkan 26 

isolat yang tergolong bakteri asam laktat dan 23 isolat bukan merupakan bakteri asam 

laktat, sementara hasil pengamatan isolat bakteri pada acar kubis dengan kadar garam 

7,5% (Tabel 2) menunjukkan bahwa hasil isolasi 50 isolat menghasilkan 26 isolat yang 

tergolong bakteri asam laktat dan 24 isolat bukan merupakan bakteri asam laktat. 

Menurut Adams & Nout (2001), 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, dan 

produk utama yaitu asam laktat dari hasil fermentasi karbohidrat.  

 

Identifikasi bakteri asam laktat berdasarkan pewarnaan Gram adalah Gram positif yang 

ditunjukkan dengan sel bakteri berwarna ungu. Hasil pengamatan bakteri yang tumbuh 

pada kadar garam 5% dan 7,5% sebagian besar termasuk ke dalam jenis bakteri asam 

laktat. Hal ini dapat ditunjukkan pada Gambar 4a, di mana terlihat warna ungu pada sel 

bakteri yang menandakan bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri asam laktat (Gram 

positif). Bakteri Gram positif pada bakteri asam laktat yang berwarna ungu 

menunjukkan bahwa kristal violet dapat diikat dengan baik oleh dinding sel bakteri 

dalam pewarnaan Gram dan tidak dapat dilunturkan oleh alkohol. Hal ini karena 
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struktur dinding sel bakteri asam laktat memiliki komposisi peptidoglikan yang tebal 

dengan kandungan lipid yang tipis. Dinding sel bakteri yang terdehidrasi dengan 

alkohol dapat menyebabkan protein terdenaturasi menjadi keras dan kaku, kecilnya 

pori-pori sel, dan penurunan daya permeabilitasnya sehingga zat warna ungu tidak dapat 

keluar dari sel, akibatnya sel akan tetap berwana ungu (Moyes et al., 2009). 

 

Pada hasil pengamatan juga menunjukkan beberapa bakteri yang bukan termasuk 

bakteri asam laktat yang terlihat dari sel bakteri yang berwarna merah (Gram negatif) 

pada Gambar 4b. Hal ini terjadi karena bakteri Gram negatif memiliki dinding sel 

dengan petidoglikan yang lebih tipis dan kandungan lipid yang tebal. Dinding sel 

bakteri yang terdehidrasi dengan alkohol dapat menyebabkan zat lipid larut, pori-pori 

sel membesar, akibatnya dapat melunturkan larutan pewarna kristal violet dan mengikat 

pewarna safranin sehingga sel bakteri bewarna merah (Yazdankhah et al., 2001).  

 

Identifikasi bakteri asam laktat selanjutnya adalah berdasarkan pewarnaan spora. 

Pewarnaan spora dalam pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bakteri yang 

menghasilkan spora atau tidak. Bakteri asam laktat tidak menghasilkan spora sehingga 

isolat bakteri akan bewarna merah (Gambar 5a), sedangkan bakteri yang menghasilkan 

spora akan berwarna hijau dan bukan dikategorikan sebagai bakteri asam laktat 

(Gambar 5b). Bakteri yang memiliki spora akan mengikat zat warna pertama yaitu 

malachite green yang berwarna hijau. Malachite green dapat dengan mudah menembus 

endospora bakteri dan sulit dihilangkan dengan air, karena air tidak dapat menembus 

dinding endospora bakteri. Sebaliknya, bila bakteri tidak memiliki spora maka zat 

warna hijau akan mudah hilang ketika dilakukan pencucian dengan air sehingga sel 

bakteri akan mengikat warna kedua yang berwarna merah (Oktari et al., 2017). Dari 

hasil uji pewarnaan spora ini terdapat 1 isolat bakteri dari hasil fermentasi dengan kadar 

garam 5% dan 4 isolat bakteri dari hasil fermentasi dengan kadar garam 7,5% yang 

berwarna hijau sehingga tidak dikategorikan sebagai bakteri asam laktat. 

 

Bakteri asam laktat digolongkan sebagai bakteri non motil, yang pertumbuhannya hanya 

di daerah sekitar tusukan (Gambar 6a) . Bakteri yang tumbuh secara menyebar di dalam 

media dapat dinyatakan sebagai bakteri motil yang bukan dikategorikan sebagai bakteri 
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asam laktat (Gambar 6b). Menurut Thakur et al. (2017), bakteri asam laktat termasuk 

bakteri non motil karena tidak memiliki flagela. Flagela merupakan salah satu struktur 

utama di luar sel bakteri yang menyebabkan terjadinya pergerakan (motilitas) pada sel 

bakteri. Dari hasil uji motilitas ini terdapat 12 isolat bakteri dari hasil fermentasi dengan 

kadar garam 5% dan 12 isolat bakteri dari hasil fermentasi dengan kadar garam 7,5% 

yang merupakan bakteri motil sehingga tidak dikategorikan sebagai bakteri asam laktat. 

 

Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang memiliki sifat katalase negatif, yang tidak 

menunjukkan adanya gelembung gas pada pengujian aktivitas katalase. Dari hasil uji 

aktivitas katalase ini dapat diketahui bahwa secara keseluruhan hasil fermentasi dengan 

kadar garam 5% dan 7,5% merupakan bakteri asam laktat karena tidak ditandai dengan 

adanya gelembung gas (katalase negatif) (Gambar 7). Menurut Kivanc et al. (2011) 

bakteri asam laktat bereaksi negatif terhadap hidrogen peroksida (H2O2) karena bakteri 

asam laktat merupakan bakteri anaerob yang tidak memiliki kemampuan untuk 

memproduksi enzim katalase. H2O2 yang diberikan tidak mampu dipecah oleh bakteri 

asam laktat menjadi H2O dan O2 sehingga tidak ada gelembung gas yang dihasilkan.  

 

Uji produksi gas dilakukan untuk mengetahui sifat fermentasi dari isolat bakteri asam 

laktat. Dari hasil uji produksi gas ini dapat diketahui bahwa hasil fermentasi dengan 

kadar garam 5% dan 7,5% mengasilkan isolat bakteri yang bersifat homofermentatif dan 

heterofermentatif. Isolat bakteri asam laktat yang bersifat heterofermentatif ditandai 

dengan adanya gelembung gas di dalam tabung Durham (Gambar 8a), sementara pada 

bakteri asam laktat yang bersifat homofermentatif tidak ada gelembung gas pada tabung 

Durham (Gambar 8b). Pada isolat bakteri hasil fermentasi dengan kadar garam 5% 

(Tabel 2 dan 3) menunjukkan bahwa semua isolat merupakan bakteri yang bersifat 

heterofermentatif. Sementara itu, isolat bakteri hasil fermentasi dengan kadar garam 

7,5% (Tabel 4 dan 5) menunjukkan bahwa hanya terdapat 7 isolat bakteri yang bersifat 

homofermentatif dan 43 isolat lain bersifat heterofermentatif. Hasil pengamatan tersebut 

menurut Adams & Nout (2001) menunjukkan bahwa kelompok bakteri homofermentatif 

merupakan kelompok bakteri yang hanya menghasilkan asam laktat dari metabolisme 

gula dan tidak mampu menghasilkan gas CO2, sedangkan kelompok bakteri 

heterofermentatif merupakan kelompok bakteri yang disamping menghasilkan asam 
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laktat, juga menghasilkan asam asetat, asam propionat, alkohol, bakteriosin, hidrogen 

peroksida, dan gas CO2. Produk gas CO2 inilah yang menyebabkan adanya gelembung 

gas di dalam tabung Durham pada isolat bakteri heterofermentatif. Menurut Farnworth 

(2003), bakteri asam laktat heterofermentatif lebih sensitif terhadap konsentrasi garam 

yang tinggi daripada homofermentatif. Kadar garam yang lebih tinggi akan 

menghambat pertumbuhan bakteri heterofermentatif dan mendukung pertumbuhan dari 

bakteri homofermentatif. Oleh karena itu, dalam hasil uji ini didapatkan bakteri asam 

laktat homofermentatif cenderung tumbuh pada kadar garam 7,5% (ada 7 isolat 

homofermentatif). Sementara pada kadar garam 5% secara keseluruhan merupakan 

bakteri heterofermentatif dan tidak dijumpai adanya bakteri homofermentatif.   

 

Identifikasi genus bakteri asam laktat dapat diketahui melalui pengujian kemampuan 

pertumbuhannya pada berbagai kadar NaCl (6,5% dan 18%), suhu (10°C dan 45°C), 

dan kondisi pH (4,4 dan 9,6). Bakteri asam laktat golongan Lactobacillus mampu untuk 

tumbuh pada suhu antara 10°C hingga 50°C, serta pH 4,4 dengan kadar garam (NaCl) 

mencapai 6,5% (Rahayu & Margino, 1997). Hasil identifikasi isolat bakteri asam laktat 

hasil fermentasi kubis asal Getasan Kopeng dengan kadar garam 5% (Tabel 3) dan 7,5% 

(Tabel 4) menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 isolat bakteri asam laktat yang termasuk 

ke dalam genus Lactobacillus. Isolat bakteri asam laktat tersebut mampu tumbuh 

dengan baik pada kondisi pH 4,4, kadar NaCl 6,5%, dan suhu 45°C.  

 

Hasil identifikasi isolat bakteri asam laktat hasil fermentasi kubis asal Getasan Kopeng 

dengan kadar garam 5% (Tabel 3) dan 7,5% (Tabel 4) ini juga menunjukkan sebanyak 

48 isolat bakteri asam laktat termasuk dalam bakteri Lactobacillus yang beradaptasi, 

karena beberapa isolat tersebut mampu tumbuh pada kondisi pH 9,6, suhu 45°C dan 

NaCl 18%, serta tidak tumbuh pada suhu 10°C. Berdasarkan penelitian oleh Vasiee et 

al. (2014) menyatakan bahwa beberapa spesies Lactobacillus yang diisolasi dari 

Tarkhineh (hasil fermentasi butter milk dan wheat flour asal Iran) dapat tumbuh pada 

pH 9,6, serta beberapa spesies Lactobacillus tidak dapat tumbuh pada suhu 45°C dan 

NaCl 6,5%. Surono (2004) dalam Sukmawardani et al. (2013) menambahkan bahwa 

bakteri Lactobacillus casei mampu tumbuh pada suhu 15°C pada kondisi pH 4,4 dan 9,6 

dengan kadar garam 6,5% atau 18%. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa 
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perbedaan kadar garam 5% dan 7,5% yang ditambahkan dalam fermentasi kubis putih 

tidak berpengaruh terhadap genus bakteri asam laktat yang tumbuh. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil pengujian genus isolat bakteri asam laktat seluruhnya diperoleh genus bakteri 

Lactobacillus. 

 

4.4. Potensi Probiotik Bakteri Asam Laktat 

 

Probiotik dapat didefinisikan sebagai mikroorganisme yang hidup dalam bahan pangan 

dalam jumlah cukup serta dapat memberikan manfaat kesehatan bagi saluran 

pencernaan (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 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen (Vasiee et al., 2014). Sebanyak 52 isolat 

bakteri asam laktat dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui potensi 

probiotiknya. Potensi probiotik bakteri asam laktat dapat diketahui melalui beberapa 

pengujian yang meliputi pengujian ketahanan terhadap asam (pH 3 dan pH 7), 

ketahanan terhadap garam empedu, dan pengujian aktivitas antimikroba. 

 

Pengujian ketahanan bakteri terhadap asam dilakukan dengan menurunkan pH MRS B 

menjadi pH 3. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kondisi asam yang 

menyerupai kondisi dalam asam lambung. Menurut Lee & Salminen (2009) dalam 

Usmiyati et al. (2011), proses pencernaan manusia dimulai dari mulut menuju usus 

terjadi selama 3-4 jam. Selama proses pencernaan tersebut, bakteri harus melewati pH 

yang sangat asam di dalam lambung yaitu sekitar pH 3-4. Apabila isolat bakteri asam 

laktat mampu tumbuh pada media MRS B yang telah dikondisikan dalam keadaan asam 

pH 3 pada jam ke 0, 1,5, dan 3 maka isolat bakteri asam laktat tersebut dinyatakan tahan 

terhadap kondisi asam lambung. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, seluruh isolat bakteri asam laktat dengan 

genus Lactobacillus (ada 52 isolat dari kadar garam 5% dan 7,5%) mampu tumbuh pada 

media MRS B yang telah dikondisikan dalam keadaan asam pH 3 pada jam ke 0, 1,5, 

dan 3 yang ditandai dengan adanya kekeruhan pada media MRS A (Gambar 9). 
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Ketahanan isolat bakteri asam laktat terhadap asam disebabkan karena isolat bakteri 

tersebut mampu mempertahankan pH di sitoplasma lebih alkalis dibandingkan dengan 

pH ekstraseluler. Menurut Usmiyati et al. (2011), Lactobacillus termasuk ke dalam 

bakteri yang paling tahan terhadap kondisi asam. Bakteri yang tidak tahan terhadap 

kondisi asam tidak mampu mempertahankan pH di dalam selnya, sehingga 

mengakibatkan kerusakan membran sel dan komponen intraseluler bakteri yang 

menyebabkan kematian. 

 

Selain pengujian ketahanan terhadap asam pH 3, dilakukan juga pengujian ketahanan 

terhadap kondisi netral pada pH 7. Menurut Lee & Salminen (2009) dalam Usmiyati et 

al. (2011) setelah melewati lambung, bakteri asam laktat serta harus melewati 

peningkatan pH menjadi 6-6,5 di dalam saluran usus. 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. 

Apabila isolat bakteri asam laktat mampu tumbuh pada media MRS B yang 

dikondisikan dalam keadaan pH 7 pada jam ke 0, 1,5, dan 3 maka isolat bakteri asam 

laktat tersebut dinyatakan tahan dalam saluran pencernaan usus manusia. Dari hasil 

pengamatan yang diperoleh, menunjukkan bahwa keseluruhan isolat bakteri asam laktat 

Lactobacillus (ada 52 isolat dari kadar garam 5% dan 7,5%) mampu tumbuh pada 

media MRS B yang telah dikondisikan dalam keadaan netral pH 7 pada jam ke 0, 1,5, 

dan 3 yang ditandai dengan adanya kekeruhan pada media MRS A (Gambar 9). 

 

Bakteri asam laktat yang termasuk dalam bakteri probiotik harus memiliki ketahanan 

terhadap garam empedu. Jika isolat bakteri asam laktat mampu tumbuh pada media 

MRS B yang diberi penambahan garam empedu 0,3% pada jam ke 0, 2, dan 4 maka 

isolat bakteri asam laktat tersebut dinyatakan tahan terhadap garam empedu. 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 dapat mengaktifkan enzim lipolitik yang disekresikan pankreas. 

Enzim lipolitik tersebut akan beraksi dengan asam lemak pada membran sitoplasma 

bakteri. Garam empedu ini memiliki kemampuan untuk melarutkan fosfolipid, 
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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 dan termasuk dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk 

menyeleksi bakteri yang resisten terhadap garam empedu (Gilliland et al., 1984). 

 

Keseluruhan isolat bakteri asam laktat (ada 52 isolat dari kadar garam 5% dan 7,5%) 

yang diuji mampu tumbuh pada media MRS B yang telah diberi penambahan garam 

empedu pada jam ke 0, 2, dan 4 yang ditandai dengan adanya kekeruhan pada media 

MRS A (Gambar 10). Menurut Halim & Zubaidah (2013), bakteri yang tahan terhadap 

garam empedu merupakan bakteri yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan 

enzim bile salt hydrolase (BSH). Enzim BSH bekerja dengan cara mengubah sifat 

toksik garam empedu bagi bakteri menjadi tidak toksik lagi dengan menghidrolisa 

garam empedu tersebut dengan enzim BSH. Beberapa bakteri dengan genus 

Lactobacillus telah mampu untuk memproduksi enzim BSH tersebut, sehingga sifat 

fisika-kimia garam empedu dapat diubah menjadi tidak toksik lagi bagi bakteri asam 

laktat. 

 

Bakteri asam laktat yang tergolong probiotik memiliki senyawa antimikroba dalam 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Mekanisme bakteri probiotik di 

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

bersifat antagonis terhadap bakteri patogen (Sunarlim, 2009). Menurut Halim & 

Zubaidah (2013), isolat bakteri asam laktat menghasilkan asam-asam organik yang 

dapat menurunkan pH yang bersifat antimikroba terhadap bakteri patogen. Asam-asam 

organik tersebut terdapat dalam bentuk yang tidak terdisosiasi sehingga dapat bersifat 

lipofilik dan dapat masuk membran sel. Asam organik menyebabkan pH di dalam sel 

menjadi rendah dan dapat mengubah permeabilitas membran sel yang menyebabkan 

sistem transpor bahan pada bakteri patogen menjadi hancur. Hal ini dapat menyebabkan 

sel menjadi rusak, diikuti dengan terganggunya sintesis komponen penyusun dinding 

sel, akibatnya dinding sel menjadi lemah dan lisis. Asam organik yang berupa asam 

laktat dapat bersifat bakterisidal pada pH 4,5.  
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Menurut Desniar et al. (2012), bakteri asam laktat merupakan bakteri yang berperan 

dalam proses fermentasi yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan 

pembusuk. Hambatan ini dikarenakan bakteri asam laktat tersebut memproduksi 

beberapa metabolit seperti asam organik (asam laktat dan asam asetat), hidrogen 

peroksida, diasetil, dan bakteriosin. Menurut Rachmawati et al. (2005), asam laktat 

akan masuk ke dalam membran sel dan menurunkan pH sitoplasma sehingga dapat 

menyebabkan gangguan permeabilitas membran luar bakteri patogen. Hidrogen 

peroksida (H2O2) akan mengoksidasi sel bakteri karena produksi superoksida oksigen 

dan radikal hidroksil, serta dapat merusak struktur dasar molekul dari protein sel. 

Karbondioksida juga dapat ditetapkan sebagai komponen antimikroba karena dapat 

menyebabkan lingkungan menjadi anaerob dan akumulasi CO2 pada lipid bilayer dapat 

merusak membran sel. Diasetil dapat diproduksi oleh bakteri asam laktat Lactobacillus, 

Streptococcus, Leuconostoc, dan Pediococcus yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Gram negatif seperti Escherichia coli. Bakteriosin merupakan senyawa protein 

yang dapat bersifat bakterisidal, dapat menembus membran sel sehingga pertumbuhan 

sel bakteri patogen menjadi terganggu. 

 

Pengujian aktivitas antimikroba dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sumuran 

(well diffusion). Menurut Davidson (2005), keunggulan metode sumuran adalah 

diameter zona hambat yang terbentuk dapat lebih mudah untuk diukur, karena aktivitas 

isolat bakteri asam laktat dapat berdifusi hingga ke bawah media. Isolat bakteri asam 

laktat yang memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri patogen dapat diketahui 

dengan melihat adanya zona bening pada sekitar lubang sumuran (Gambar 11). Semakin 

besar zona bening yang terbentuk, maka semakin kuat aktivitas antimikrobanya.  

 

Berdasarkan data yang diperoleh, isolat bakteri asam laktat hasil fermentasi kubis asal 

Getasan, Kopeng dengan kadar garam 5% (Tabel 5) dan 7,5% (Tabel 6) lebih mampu 

menghambat bakteri patogen Staphylococcus aureus dibandingkan dengan Escherichia 

coli. Berdasarkan 13 isolat bakteri asam laktat, yaitu 9 isolat dari hasil fermentasi 

dengan kadar garam 5% (Tabel 5) dan 4 isolat dari hasil fermentasi dengan kadar garam 

7,5% (Tabel 6) tidak mampu menghambat Escherichia coli. Hal ini menurut Halim & 

Zubaidah (2013) terjadi karena umumnya bakteri Gram negatif mempunyai ketahanan 
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yang lebih baik terhadap senyawa antimikroba. Bakteri Gram negatif memiliki struktur 

dinding sel yang lebih kompleks, yaitu lapisan luar berupa lipopolisakarida dan 

lipoprotein, serta lapisan dalam berupa peptidoglikan yang lebih tipis dari bakteri Gram 

positif. Sementara bakteri Gram positif memiliki struktur dinding sel yang lebih 

sederhana, di mana hanya tersusun satu lapisan saja yaitu lapisan peptidoglikan yang 

tebal, sehingga senyawa antimikroba lebih mudah masuk ke dalam sel. Menurut 

Handrianto (2016), mekanisme penghambatan mikroba terhadap pertumbuhan koloni 

bakteri disebabkan karena adanya kerusakan pada komponen struktural membran sel 

bakteri. Membran sel bakteri yang tersusun dari protein dan lipid sangat rentan terhadap 

senyawa antimikroba yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Hal ini dapat 

menyebabkan terganggunya transport nutrisi seperti senyawa dan ion sehingga bakteri 

kekurangan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhannya. 

 

Hasil pengamatan isolat bakteri asam laktat hasil fermentasi kubis asal Getasan, Kopeng 

dengan kadar garam 5% (Tabel 5) dan 7,5% (Tabel 6) didapatkan rata-rata diameter 

zona bening terbesar dimiliki oleh isolat BAL kode M1a13 dari hasil fermentasi dengan 

kadar garam 5% (Tabel 5) dalam penghambatannya terhadap Staphylococcus aureus. 

Pada hasil fermentasi dengan kadar garam 5% ada 7 isolat yang mampu menghasilkan 

zona bening terbaik dalam penghambatannya terhadap Staphylococcus aureus dan 7 

isolat pada Escherichia coli. Sementara itu, pada hasil fermentasi dengan kadar garam 

7,5% hanya ada 5 isolat dalam penghambatannya terhadap Staphylococcus aureus dan 4 

isolat pada Escherichia coli mampu menghasilkan zona bening terbaik. Hasil dari zona 

bening terbaik menandakan bahwa isolat BAL mampu untuk mempertahankan 

kejernihannya dalam 24 jam waktu inkubasi. Hal tersebut menandakan adanya senyawa 

dari bakteri asam laktat bersifat bakteriosidal yang mampu membunuh bakteri patogen. 

Berbeda dengan isolat lain diperoleh hasil yang agak keruh. Kekeruhan yang terjadi 

menandakan senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat bersifat 

bakteriostatik yang hanya menghambat bakteri patogen (Khaerati & Ihwan, 2011). 

 

Hasil fermentasi dengan perlakuan kadar garam 5% lebih optimal dalam menghambat 

bakteri patogen dibandingkan dengan hasil fermentasi kadar garam 7,5%. Hal ini 

menurut Halim & Zubaidah (2013), bakteri asam laktat menghasilkan asam-asam 
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organik yang dapat menurunkan pH yang bersifat antimikroba terhadap bakteri patogen. 

Dalam penelitian Thakur & Kabir (2015), menyatakan bahwa apabila di dalam proses 

fermentasi konsentrasi garam semakin banyak maka dapat akan menurunkan kadar 

asam laktat yang dihasilkan. Asam laktat sebagai produk utama bakteri asam laktat 

dapat berfungsi sebagai senyawa antimikroba, sehingga dapat berperan dalam 

menghambat bakteri patogen. Kadar asam laktat yang rendah menandakan bakteri asam 

laktat kurang optimal dalam memproduksi asam laktat. Hasil uji penghambatan terbesar 

diperoleh pada isolat M1a13 dari fermentasi kadar garam 5% yang bersifat 

heterofermentatif. Menurut Rachmawati et al (2005), bakteri asam laktat 

heterofermentatif dapat menghasilkan asam organik yang berupa asam laktat dan asam 

asetat, karbondioksida, dan etanol yang dapat bersifat antimikroba. Asam organik dan 

etanol dapat menyebabkan penurunan pH sitoplasma, sementara karbondioksida 

menyebabkan kondisi menjadi anaerob dan akumulasi pada membran menyebabkan 

disfungsi permeabilitas membran bakteri patogen. 

 

Secara keseluruhan untuk pengujian probiotik diperoleh semua isolat BAL dari 

fermentasi kubis asal Getasan, Kopeng dengan kadar garam 5% dan 7,5% memiliki 

potensi probiotik. Hal ini dikarenakan seluruh isolat BAL mampu bertahan dalam 

kondisi asam (pH 3 dan 7), tahan terhadap garam empedu, dan dapat menghasilkan 

senyawa antimikroba yang bersifat antagonis terhadap bakteri patogen. Namun jika 

dibandingkan, isolat BAL dari dari fermentasi kubis asal Getasan, Kopeng dengan kadar 

garam 5% memiliki potensi probiotik yang lebih baik dibandingkan dengan isolat BAL 

dari kadar garam 7,5%, yaitu dalam kemampuannya menghasilkan senyawa 

antimikroba yang lebih efektif menghambat bakteri patogen.  Hal ini dapat dikarenakan 

isolat BAL yang diambil dari hasil fermentasi kubis asal Getasan Kopeng memiliki 

karakteristik yang dapat tumbuh baik pada kadar garam 5% dengan menghasilkan asam 

laktat yang lebih optimal dari proses metabolisme karbohidrat yang terkandung dalam 

kubis. 


