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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, terutama kesehatan usus 

menyebabkan tingkat permintaan terhadap minuman yang sehat juga semakin meningkat. 

Konsumsi serat yang cukup mampu menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia 

terutama kesehatan usus. Menurut Daldiyono et al. (1990) dalam Kusharto (2006) 

konsumsi serat masyarakat Eropa/Amerika dengan jumlah sedikit dapat menyebabkan 

meningkatnya resiko kanker kolon. Akan tetapi konsumsi serat penduduk indonsesia 

masih terhitung rendah menurut hasil riset Puslitbang Gizi Depkes RI tahun 2001 dalam 

Muawanah & Triska (2016) yaitu 10,5 gram setiap hari. Oleh karena itu dibutuhkan 

sumber serat yang dapat dikonsumsi dengan mudah, praktis dan dapat memenuhi 

kebutuhan serat harian. 

 

Di sisi lain kesehatan usus halus dipengaruhi oleh keberadaan bakteri probiotik. 

Kandungan probiotik akan meningkatkan jumlah bakteri yang ada di dalam usus halus 

sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh karena probiotik mampu menempel di usus 

halus serta membentuk koloni dan menghasilkan zat antimikroba yaitu bakteriosin. 

Jumlah bakteri probiotik yang terlalu sedikit akan menyebabkan menurunnya 

kemampuan penyerapan molekul kompleks dalam tubuh. Adanya probiotik yang 

menghasilkan enzim dapat menguraikan molekul kompleks seperti rantai panjang 

karbohidrat, protein dan lemak menjadi molekul sederhana sehingga mempermudah 

proses penyerapan dalam saluran cerna (Widiyaningsih, 2011).  

 

Lactobacillus strain B13 merupakan bakteri probiotik yang berasal dari hasil fermentas i 

rebung ampel (Bambusa vulgaris) yang direndam di dalam garam selama 5 hari. 

Karakteristik dari Lactobacillus B13 yaitu termasuk gram positif, tidak memiliki spora, 

berbentuk batang, dan non motil. Selain itu  Lactobacillus B13 dapat tumbuh pada suhu 

45°C pH 4,4 dan 9,6 serta kadar garam 6,5%. Kemampuan Lactobacillus B13 sebagai 

antimikroba dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen sangat besar. 

Lactobacillus B13 berpotensi sebagai probiotik karena dapat tumbuh pada pH 3 dan 7 

serta pada kondisi garam empedu dengan konsentrasi 0,3% dan 0,5%. Diameter zona 
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penghambatan Lactobacillus B13 terhadap Escherichia coli mendapatkan hasil yang 

paling besar yaitu 10.50 ± 2.62 mm, kemudian diikuti dengan zona penghambatan 

terhadap Straphylococcus aureus sebesar 9,70±5,40 mm sementara zona penghambatan 

terhadap pertumbuhan Listeria monocytogenes mendapatkan nilai yang pailing kecil 

yaitu 5,00± 1,28 mm (Khuangga, 2017). Bakteri Escherichia coli termasuk dalam 

golongan bakteri gram negatif sedangkan bakteri Straphylococcus aureus dan Listeria 

monocytogenes merupakan golongan bakteri gram positif (Davidson et al., 2005). 

 

Gabungan antara serat dan probiotik akan semakin membantu meningkatkan kesehatan 

pencernaan manusia terutama kesehatan usus. Kecukupan asupan serat akan 

mempengaruhi peranan probiotik dalam menjaga kesehatan usus (Suskovic et al., 2001). 

Produk minuman probiotik dengan kandungan bakteri yang baik bagi kesehatan usus 

semakin banyak diproduksi di Indonesia. Namun belum ada produk yang mengabungkan 

antara probiotik dan serat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian besar produk 

diproduksi yaitu seperti yoghurt dan kefir yang memiliki cita rasa yang asam, memilik i 

umur simpan yang pendek dan membutuhkan kondisi penyimpanan tertentu. Pengolahan 

probiotik dan serat dalam bentuk tablet effervescent dapat mengatasi masalah-masa lah 

tersebut. Effervescent merupakan produk minuman yang memiliki umur simpan yang 

panjang karena kandungan airnya cukup rendah, mudah untuk dikonsumsi, memilik i 

sensasi soda. Minuman effervescent memiliki waktu kelarutan yang cukup cepat sehingga 

mudah untuk dikonsumsi dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nagashima et al. (2013) tentang effervescent probiotik dengan 

penambahan Lactobacillus acidophilus dan Saccharomyces boulardii menunjukkan hasil 

ketahanan probiotik di dalam tubuh yang cukup baik. Probiotik di dalam sistem 

pencernaan manusia akan membantu mencukupi kebutuhan bakteri yang membantu 

proses pencernaan. Selain itu penambahan probiotik  juga dapat membantu menurunkan 

bakteri patogen yang merugikan di dalam tubuh terutama sistem pencernaan manusia.  

 

Banyak penelitian tentang minuman tablet effervescent yang telah dilakukan seperti 

pembuatan minuman tablet effervescent dengan memanfaatkan wortel (Drastistiawan et 

al., 2013), pengaruh konsentrasi gula dan konsentrasi serbuk pada pembuatan serbuk 

cider nanas (Ananas comosus Merr.) effervescent (Felicia & Damanik, 2007) dan 
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penggunaan ekstrak kering kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) (Elfiyani et al., 

2014). Namun belum ada penelitian terhadap tablet effervescent minuman probiotik yang 

menambahkan sayuran untuk memenuhi kebutuhan serat harian masyarakat. Salah satu 

sumber serat yang banyak terdapat dimasyarakat adalah brokoli. Brokoli merupakan 

sayuran yang memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga dapat membantu memenuhi 

kebutuhan serat harian. Selain itu kandungan brokoli juga mengandung antioksidan 

dalam bentuk vitamin C yang baik bagi kesehatan tubuh manusia (Setyoadi et al., 2014). 

Kombinasi antara probiotik dan serat akan menambah nilai fungsional dari minuman 

tablet effervescent. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Minuman probiotik 

Probiotik merupakan mikroorganisme baik yang dapat hidup di dalam pencernaan 

manusia dan memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan karena mampu menekan 

pertumbuhan bakteri jahat yang menyebabkan berbagai penyakit pencernaan. Tidak 

semua mikroba termasuk dalam golongan probiotik. Contoh mikroba yang termasuk 

dalam probiotik yaitu golongan bakteri asam laktat (BAL) seperti dari genus 

Lactobacillus dan Bifidobacterium (FAO & WHO, 2006). Probiotik banyak ditambahkan 

dalam produk makanan seperti pada susu, keju, yoghurt, dan minuman sari buah untuk 

meningkatkan nilai gizinya. Probiotik bermanfaat dalam meningkatkan sistem imunitas 

tubuh karena mampu meningkatkan pertahanan usus terhadap alergi, senyawa 

karsinogenik, peradangan usus, pertumbuhan bakteri usus yang berlebihan dan lain 

sebagainya. Manfaat lainnya yaitu mampu mengubah aktivitas metabolisme mikoba 

dalam saluran pencernaan, menurunkan kolestrol darah, endotoksemia dengan sirosis, 

hipertensi dan batu ginjal (Antarini, 2011). 

 

Setiap jenis mikroorganisme probiotik memiliki manfaat dan keunggulan masing-mas ing. 

Proses pembuatan dan pencampuran dengan bahan-bahan tertentu juga akan 

mempengaruhi keaktifan dari probiotik. Aktifitas probiotik dapat berubah seiring dengan 

tersedianya prebiotik atau sumber makanan dari mikroorganisme dan lamanya 

penyimpanan. Probiotik juga dapat ditambahkan ke dalam produk minuman untuk 

meningkatkan keunggulan dari produk.  
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Effervescent probiotik merupakan inovasi produk baru yang dapat meningkatkan 

kesehatan manusia. Pembuatan effervescent probiotik akan meningkatkan jenis minuman 

probiotik yang kebanyakan hanya produk berbasis daily produk. Menurut penelit ian 

Nagashima et al. (2013) effervescent yang ditambahkan dengan Lactobacillus 

acidophilus dan Saccharomyces boulardii dapat bertahan di dalam saluran pencernaan 

walaupun terjadi sedikit penurunan jumlah probiotik  yaitu dari 11.46 menjadi 9.58 log 

CFU/ml  akibat bereaksi dengan cairan yang ada di lambung dan usus selama 120 menit. 

Tablet dibuat dengan mencampurkan semua bahan secara manual kemudian dicetak 

menggunakan alat rotary air compressor. Proses pencetakan selama pembuatan juga bisa 

mempengaruhi jumlah dari mikroba yang ada. Selama proses pencetakan dengan tekanan 

tertentu dapat merusak membran sel dari mikroba tersebut (Nagashima et al., 2013). 

Lactobacillus mampu hidup pada saat pH rendah. Kemampuan ini dikarenakan jenis 

bakteri asam laktat mampu mempertahankan kondisi pH intraseluler yang lebih tinggi 

dibanding ekstraseluler. pH intraseluler akan berubah sesuai dengan kondisi 

lingkungannya, sehingga tingkat perbedaan pH ekstraseluler tetap konstan (Susanti et al., 

2007). 

 

1.2.2. Aktivitas Antimikroba 

Antimikroba adalah senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen. Senyawa antimikroba banyak dihasilkan oleh mikroorganisme seperti bakteri 

asam laktat. Bakteri asam laktat menghasilkan asam organik, karbondioksida, diasetil, 

hidrogen peroksida, reuterin dan baketiosin yang merupakan komponen antimikroba 

(Amezquita & Brashears, 2002 dalam Rachmawati et al., 2005). Asam laktat adalah hasil 

metabolit utama dari bakteri asam laktat yang dapat menyebabkan penurunan pH yang 

sangat signifikan. Selain itu, bakteri asam laktat juga menghasilkan asam organik lainnya. 

Pada saat pH lingkungan menurun akan menyebabkan pertumbuhan mirkoba yang tidak 

tahan pH rendah akan terhambat (Ray, 2004). 

 

Bakteri patogen yang sering menyebabkan kebusukan terhadap bahan pangan adalah 

Salmonella typhi. Bakteri Salmonella typhi. banyak ditemukan dibinatang dan dapat 

masuk ke makanan manusia karena penyimpanan makanan yang tidak benar, kontamina s i 

kotoran hewan, lingkungan hidup seperti air yang sudah tercemar dengan Salmonella 

typhi. di dalam tubuh manusia bakteri ini biasanya menyerang jaringan epitel usus dan 
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makrofag. Bakteri Salmonella typhi. dapat berkembang biak di dalam mikrofag kemudian 

menyebar keseluruh tubuh. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit seperti demam dan 

tifus apabila berada di dalam tubuh manusia (Ellermeier & James, 2006). 

 

1.2.3. Brokoli 

Brokoli termasuk dalam jenis kubis-kubisan yaitu bunga kubis. Brokoli memiliki warna 

hijau yang berasal dari Eropa yaitu di daerah Cyprus, Mediterania dan Italia Selatan. 

Tempat yang cocok untuk pertumbuhan brokoli yaitu pada dataran dengan ketinggian 

700m dpl dengan iklim yang sejuk. Biasanya kisaran suhu lingkungan yang cocok berada 

pada kisaran suhu 15,5-18oC (Ashari, 1995).  

 

 

Gambar 1. Brokoli (Brassica oleracea var.italica) 

 

Tabel 1. Komponen Kimia dari 100 Gram Brokoli 

Komponen Satuan Komposisi Kimia 

Kadar Air G 89,30 
Serat G 2,60 

Vitamin C Mg 89,20 

(https://ndb.nal.usda.gov). 

 

Komponen bioaktif utama pada brokoli yaitu sulpharaphane. Sulpharaphane memilik i 

sifat antiproliferatif yang dapat menurunkan resiko kanker payudara, mematikan sel 

kanker usus besar. Kandungan selenium yang tinggi pada brokoli berguna untuk 

melindungi dari resiko kanker prostat. Selain itu di dalam brokoli juga mengandung  
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flavonoid sebagai antioksidan, mineral dan vitamin lainnya (Moreno et al., 2006). Brokoli 

kaya akan kandungan glukosinolat dan indol glukosinolat yang berguna untuk mencegah 

pertumbuhan sel kanker. Pada saat brokoli dipotong atau dikunyah akan menyebabkan 

sel sayuran terbuka sehingga enzim myrosinase akan bereaksi dengan glukosinolat dan 

indol glukosinolat (Astawan & Andreas, 2008). 

 

Kandungan antioksidan dalam brokoli yang paling tinggi adalah vitamin C. Adanya 

vitamin A, E, tiamin, riboflavin, betakaroten, lutein dan glutation pada brokoli juga 

berkontribusi terhadap kandungan antioksidan dari brokoli (Jusuf, 2012). Sumber 

antioksidan pada brokoli terutama vitamin C, vitamin E dan beta karoten dapat mencegah 

stres oksidatif pada jaringan dengan menurunkan kadar glukosa dalam darah dan 

meningkatkan kerja enzim sehingga dapat menurunkan kadar diabetes melitus, serta 

dapat memperbaiki sel beta pakreas yang rusak sehingga dapat menghasilkan insulin 

kembali. Adanya komponen flavonoid dalam brokoli dapat membantu pencegahan 

oksidasi lipid (Setyoadi et al., 2014). Penggunaan ampas brokoli yang semakin tinggi 

juga akan meningkatkan nilai aktivitas antioksidan yang diperoleh. Antioksidan di dalam 

sayuran dapat mengalami penurunan seiring dengan proses pengolahan yang dilakukan. 

Kandungan vitamin C yang berperan sebagai antioksidan dapat menurun akibat dari 

proses pemotongan, pencucian, blanching dan pengancuran (Sari, 2014). 

 

Serat merupakan bagian dari tanaman yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh 

manusia. Terdapat 2 jenis serat yaitu serat larut dan serat tidak larut. Serat larut terdiri 

dari pektin dan gum yang dapat bertahan lama di dalam usus sehingga memberikan efek 

kenyang. Sementara serat tidak larut terdiri dari lignin (non karbohidrat), selulosa dan 

hemiselulosa (karbohidrat). Serat tidak larut akan langsung keluar melalui tinja sehingga 

semua senyawa yang tidak dapat diserap tubuh ikut keluar bersama serat tidak larut 

(Kusharto, 2006). Brokoli memiliki kandungan serat cukup tinggi yang dapat membantu 

dalam memperlambat penyerapan glukosa di usus halus sehingga kadar glukosa darah 

dapat terkontrol dan dapat menurunkan kadar kolestrol darah (Setyoadi et al., 2014). 

Penelitian sebelumnya oleh Sari (2014) menunjukkan bahwa penggunaan jumlah ampas 

brokoli yang tinggi sebanding dengan tingginya jumlah serat yang diperoleh. 
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Serat pangan selain bermanfaat dalam memperlancar pencernaan juga berpotensi sebagai 

prebiotik. Prebiotik merupakan bahan pangan yang tidak dapat diserap oleh tubuh yang 

digunakan sebagai sumber makanan yang digunakan bakteri probiotik dalam 

pertumbuhannya. Keberadaan prebiotik di dalam usus juga menghasilkan senyawa 

lainnya yang menguntungkan mikro flora usus dengan cara menstimulasi pertumbuhan 

bakteri yang berada di dalam usus dan menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA) 

dan asam laktat yang berguna untuk menentukan pH tumen kolon. Sumber prebiotik yaitu 

polyols, disakarida, oligosakarida, jenis oligosakarida yang tidak dapat dicerna dan 

polisakarida (Suskovic et al., 2001). Fruktosa Oligosakarida (FOS) dan Galakto 

Oligosakarida (GOS) merupakan serat pangan yang termasuk dalam penyusun 

oligosakarida.  FOS dan GOS berperan dalam membantu stimulus pertumbuhan bakteri 

asam laktat pada saat berada di dalam usus halus dan kolon serta dapat meningkatkan 

jumlah bakteri yang menguntungkan di dalam usus (Kusharto, 2006). 

 

1.2.4. Effervescent 

Effervescent merupakan minuman bentuk tablet yang banyak digunakan dalam bidang 

kesehatan. Berdasarkan cara penggunaan dan penyimpanannya effervescent dianggap 

lebih mudah dan praktis, sehingga penggunaannya dalam bidang kesehatan semakin 

meningkat. Sekarang ini effervescent lebih dikembangkan sebagai produk minuman yang 

menyegarkan dan bukan hanya sebagai minuman kesehatan saja (Lieberman et al, 1989). 

Effervescent memiliki sensasi segar pada saat diminum karena adanya reaksi dari antara 

asam sitrat dan natrium bikarbonat yang menghasilkan karbondioksida pada saat tablet 

dilarutkan ke dalam air (Lee, 2007). 

 

Pada pembuatan effervescent, asam yang biasa digunakan yaitu asam sitrat, asam malat, 

asam tartrat, adipic acid dan asam furamat. Asam sitrat lebih banyak digunakan 

dibandingkan jenis asam lainnya karena menghasilkan rasa seperti jeruk dan harganya 

relatif murah dibanding asam yang lainnya (Lee, 2007). Kombinasi penggunaan asam 

sitrat dan asam tartrat akan mempengaruhi sifat fisik dari effervescent. Jumlah asam tartat 

yang semakin banyak dibandingkan dengan asam sitrat akan menyebabkan penurunan 

waktu kelarutan dari effervescent. Asam tartrat dapat membentuk gas CO2 yang lebih 

banyak selama effervescent bereaksi, namun memperlambat waktu melarutnya. 
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Penggunaan asam sitrat akan meningkatkan waktu kelarutan dari effervescent (Elfiyani et 

al, 2014). 

 

Jenis basa yang biasa digunakan yaitu natrium bikarbonat, potasium bikarbonat, natrium 

karbonat dan potasium karbonat. Jenis basa yang digunakan akan menentukan waktu 

kelarutan dan jumlah karbondioksida yang dihasilkan dari effervescent (Lee, 2007).  

Natrium bikarbonat memiliki sifat larut ke dalam air yang sangat baik, non higroskop is, 

murah dan banyak tersedia sehingga jenis basa ini yang paling banyak digunakan 

(Lieberman et al, 1989). Menurut Sandrasri & Zaenal (2012) penambahan natrium 

bikarbonat yang semakin banyak dibandingkan dengan jumlah asamnya akan semakin 

meningkatkan waktu kelarutan dari tablet effervescent.   

 

Komposisi bahan merupakan kunci utama dari kelarutan effervescent. Pada saat salah satu 

komponen tablet tidak dapat larut maka waktu kelarutan tablet akan semakin lama dan 

reaksi kimia dalam pembentukan gas tidak akan terjadi secara sempurna (Lieberman et 

al, 1989). Jumlah asam dan basa yang sangat mempengaruhi karakteristik produk yang 

dihasilkan. Rasa menyegarkan yang ditimbulkan dari reaksi asam sitrat dan natrium 

bikarbonat dapat berkurang bahkan hilang karena komposisi asam dan basa yang tidak 

tepat. Saat komposisi karbon sebagai sumber basa kurang maka efek pembentukan gas 

juga dapat berkurang karena karbon tidak dapat melarutkan sumber asam secara 

menyeluruh. Semakin banyak sumber asam dan basa yang ditambahkan maka semakin 

cepat proses kelarutan dari effervescent (Drastistiawan et al., 2013).  

 

Penggunaan mix powder dengan besar partikel yang tidak seragam dalam pembuatan 

effervescent juga akan menurunkan nilai kelarutan effervescent dibandingkan dengan 

penggunaan small powder dengan besar partikel yang seragam (Allen et al., 2005). 

Terbentuknya gas karbondioksida akibat reaksi asam sitrat, asam tartrat dan natrium 

bikarbonat effervescent juga dapat membantu mempercepat proses kelarutan. Reaksi 

antara asam sitrat, asam tartrat dan natrium bikarbonat dalam effervescent sebagai berikut: 

H3C6H5O7H2O +    3NaHCO3           Na3C6H5O7 + 4H2O + 3CO2 

(Asam Sitrat)         (Na-bikarbonat)       (Na-sitrat)      (air)      (karbondioksida) 
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H2C4H4O6      +     2NaHCO3               Na2C4H4O6 + 2H2O + 2CO2 

(Asam tartarat)    (Na-bikarbonat)      (Na-tartarat)      (air)     (karbondioksida) 

(Lieberman et al., 1989). 

 

Bahan pengisi biasanya juga digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan 

effervescent yang bertujuan agar effervescent memiliki bentuk, ukuran dan volume yang 

sesuai. Bahan pengisi harus memiliki sifat yang netral sehingga tidak berpengaruh 

terhadap bahan lainnya dan tidak berbahaya. Contoh bahan pengisi yang biasa digunakan 

adalah maltodekstrin (Lachman et al, 1994). Semakin banyaknya penambahan 

maltodekstrin sebagai bahan pengisi dalam minuman instan akan meningkatkan kadar air. 

Maltodekstrin memiliki sifat yang higroskopis karena sifat gugus maltodekstrin yang 

bersifat hidrofilik sehingga dapat mengikat air dari lingkungan. Penambahan 

maltodekstrin yang semakin banyak dapat menurunkan aktivitas antioksidan dari 

minuman instan daun mengkudu. Seiring dengan meningkatnya konsentrasi 

maltodekstrin sebagai bahan pelindung maka terjadi juga peningkatan total padatan 

sehingga dapat menurunkan nilai aktivitas antioksidan yang terukur (Yuliawaty & 

Susanto, 2015). 

 

Pembuatan effervescent biasanya menggunakan bahan tambahan pangan lain seperti 

pemanis, pewarna dan penyedap untuk meningkatkan penerimaan konsumen terhadap 

produk tersebut (Lieberman et al, 1989). Pemanis di dalam effervescent berguna untuk 

meningkatkan rasa manis. Aspartam merupakan salah satu jenis pemanis sintetik yang 

banyak digunakan dalam bahan pangan. Penggunaan aspartam memiliki keuntungan 

yaitu harganya murah dan tidak bersifat higroskopis dibanding pemanis alami (Syamsul 

& Supomo, 2014). 

 

Metode pembuatan effervescent yang biasa digunakan ada 2 jenis yaitu granulasi basah 

dan granulasi kering. Granulasi basah digunakan apabila dilakukan penambahan bahan 

pengikat. Metode ini dilakukan dengan cara mencampurkan bahan kering dan ditambah 

dengan cairan pengikat yang jumlahnya sedikit kemudian dilanjutkan dengan proses 

pengeringan. Sementara granulasi kering yaitu dengan cara mencampurkan semua bahan 

kering menjadi satu (Anam et al, 2013). Granulasi kering memiliki 2 cara yaitu cetak 
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langsung dan slugging. Cara cetak langsung yaitu mencampur semua bahan kemudian 

langsung dicetak. Sementara cara slugging yaitu semua bahan dicampur lalu dicetak dan 

selanjutnya dipecah kembali untuk mendapatkan ukuran yang seragam kemudian dicetak 

lagi (Lieberman et al, 1989).  

 

Effervescent termasuk dalam produk yang memiliki sifat yang mudah menyerap 

kelembaban udara dari lingkungan. Suhu dan kelembaban dalam ruang produksi harus 

dijaga agar granula dari effervescent tidak lengket dalam mesin dan granula menyerap 

kelembaban dari lingkungan. Kelembaban relatif maksimal dalam ruang produksi yaitu 

25% pada suhu kamar sekitar 25℃ (72℉). Ruang penyimpanan atau gudang terutama 

untuk bahan baku yang bersifat higroskopis juga harus dijaga suhu, kelembaban dan 

kondisi wadah yang digunakan (Lieberman et al, 1989). 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan brokoli dalam 

pembuatan effervescent probiotik brokoli terhadap aktivitas antioksidan, aktivitas 

probiotik dan waktu kelarutan.   


