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4. PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan minuman tablet effervescent dengan 

konsentrasi brokoli dan probiotik. Terdapat 3 formulasi tablet dengan konsentrasi brokoli 

yang berbeda. Brokoli yang digunakan yaitu sebanyak 25%, 30% dan 35% dari total 

tablet. Paramater yang diuji yaitu fisik, kimia, mikrobiologi dan sensori. Kandungan 

effervescent yang banyak ditemui adalah kandungan mineral yang tinggi dan kandungan 

serat yang cukup rendah. Brokoli merupakan sayuran yang memiliki kandungan serat 

yang cukup tinggi sehingga cocok untuk ditambahkan ke dalam effervescent. Menurut 

USDA (2016) kadungan serat brokoli cukup tinggi yaitu 2,6 gram/ 100 gram brokoli. 

Penambahan probiotik juga akan meningkatkan nilai fungsional dari tablet effervescent. 

 

4.1.Sifat Fisik 

4.1.1. Tingkat Kelarutan 

Kelarutan adalah waktu yang dibutuhkan untuk tablet terlarut sempurna di dalam air. 

Waktu kelarutan tablet merupakan faktor yang sangat penting dalam pembuatan 

effervescent.  Standar kelarutan untuk tablet effervescent yaitu maksimal 5 menit (BPOM, 

2014). Waktu kelarutan yang cepat menjadi salah satu keunggulan dari effervescent. Hasil 

penelitian (Tabel 3) menunjukkan perbedaan nyata pada tingkat kelarutan antara ketiga 

sampel dengan konsentrasi brokoli yang berbeda. Hasil tingkat kelarutan dari ketiga 

sampel sudah memenuhi standar yang ada yaitu kurang dari 5 menit. Waktu kelarutan 

yang paling besar terdapat pada effervescent probiotik dengan konsentrasi brokoli 35% 

yaitu sebesar 171,21±30,30 detik dan waktu kelarutan yang paling kecil terdapat pada 

konsentrasi brokoli 25% yaitu 88,70±4,10 detik. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah 

konsentrasi brokoli yang berbeda sehingga sangat mempengaruhi tingkat kelarutan dari 

tablet effervescent. Semakin banyaknya konsentrasi brokoli yang ditambahkan maka 

waktu yang dibutuhkan oleh asam tartat, asam sitrat dan natrium bikarbonat untuk 

bereaksi dan larut secara sempurna menjadi semakin lama juga. Hal ini dikarenakan 

apabila jumlah serbuk brokoli yang ditambahkan semakin banyak maka jumlah partikel 

yang harus didispersikan di dalam air akan semakin banyak juga sehingga tingkat 

kelarutannya semakin lama. Seperti hasil penelitian sebelumnya oleh Felicia et al. (2007) 

peningkatan konsentrasi serbuk cider nanas dalam pembuatan effervescent menyebabkan 

waktu kelarutan menjadi semakin lama.  
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4.1.2. Warna 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan nyata antara effervescent probiotik dengan 

konsentrasi brokoli 35% dan 30% dibandingkan dengan 25%. Effervescent dengan 

konsentrasi brokoli 25% mendapatkan hasil yang paling cerah dan konsentrasi brokoli 

30% mendapatkan hasil yang paling gelap. Hasil parameter a* menunjukkan tidak beda 

nyata antar sampel. Effervescent dengan konsentrasi brokoli 35% mendapatkan warna 

yang paling hijau dan warna hijau yang paling kecil terdapat pada effervescent dengan 

konsentrasi brokoli 30%. Parameter b* didapatkan hasil sampel dengan konsentrasi 

brokoli 30% memiliki warna yang paling kuning dan konsentrasi brokoli 35% 

menghasilkan warna yang paling tidak kuning. Tingkat kepercayaan 95% menunjukkan  

hasil yang tidak beda nyata antara ketiga sampel. Hasil tersebut berarti semakin sedikit 

brokoli yang ditambahkan maka semakin meningkatkan nilai kecerahan (L*) dan warna 

kuning (a*) serta menurunkan warna hijau (b*). Namun hasil yang didapatkan pada 

penelitian ini konsentrasi brokoli 30% memiliki warna yang gelap, paling tidak hijau dan 

paling kuning. Hasil ini dapat terjadi karena bahan-bahan penyusun lainnya seperti asam 

sitrat, asam tatrat, natrium bikarbonat, aspartam, maltodekstrin dan flavor juga dapat 

meningkatkan nilai L* dari tablet. Menurut Swarbrick (2005) asam sitrat dan asam tartrat 

memiliki karakteristik yaitu berbentuk kristal, tidak berwarna atau cenderung berwarna 

putih bening, sedangkan natrium bikarbonat memiliki bentuk bubuk dan berwarna putih. 

Pencampuran yang tidak sempurna dapat menyebabkan tingkat L* menjadi meningkat 

karena rata-rata bahan penyusun effervescent memiliki warna putih.  

 

Warna hijau dan kuning yang didapatkan dipengaruhi oleh pigmen di dalam brokoli. 

Walaupun proses pengeringan beku dapat mempertahankan warna hijau dan kuning dari 

brokoli namun juga masih terdapat kemungkinan kerusakan pigmen yang ada di dalam 

brokoli. Selain itu penambahan probiotik juga akan mempengaruhi nilai b*. Berdasarkan 

hasil sensori sampel dengan penambahan brokoli 25% adalah sampel yang paling disukai 

oleh panelis. Penambahan brokoli 25% menghasilkan tablet effervescent yang paling 

cerah, warna hijau dan kuning yang tidak terlalu tinggi.
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4.2. Sifat Kimia 

4.2.1. Kadar Air 

Kadar air adalah komponen utama penyusun bahan makanan. Tingkat kadar air dari suatu 

bahan pangan akan menentukan karakteristik bahan makanan seperti penampakan, 

tekstur, cita rasa serta umur simpan (Harris & Karmas, 1989). Standar kadar air yang 

ditetapkan untuk produk effervescent oleh BPOM (2014) adalah ≤ 5%. Hasil penelit ian 

menunjukkan setelah pembuatan (hari ke-0) kadar air antara ketiga sampel kadar air tablet 

effervescent nilai tertinggi terdapat pada konsentrasi brokoli 25% dengan nilai 

17,63±1,40% dan terendah pada konsentrasi brokoli 35% yaitu sebesar 16,70±3,14% 

yang berarti lebih tinggi dibandingkan standar. Penyimpanan sampel di desikator selama 

1 hari menunjukkan penurunan kadar air yang signifikan dan berbeda nyata antar sampel. 

Kadar air tertinggi terdapat pada konsentrasi brokoli 25% yaitu 4,75±0,04% dan terendah 

pada konsentrasi brokoli 35% dengan nilai 3,66±0,09%. Hasil di atas menunjukkan 

bahwa penyimpanan dalam desikator selama 1 hari dapat menurunkan kadar air tablet 

secara signifikan.  

 

Setelah penyimpanan 14 hari di desikator mengakibatkan kadar air tablet effervescent 

naik kembali tanpa hasil yang berbeda antar sampel. Akan tetapi, pada sampel dengan 

konsentrasi brokoli 35% kemasan tablet menjadi menggelembung (Gambar 5). Hal ini 

dikarenakan oleh reaksi yang terjadi antara asam sitrat, asam tartrat dan natrium 

bikarbonat juga menghasilkan air yang menyebabkan kadar air meningkat. Selain itu 

kondisi ruangan juga dapat menyebabkan reaksi pendahuluan karena tablet menyerap 

kelembaban dari lingkungan sehingga terjadi reaksi awal antara antara asam sitrat, asam 

tartrat dan natrium bikarbonat yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, walaupun kadar air 

setelah penyimpanan 14 hari menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata antar sampel, 

kemasan tablet dengan konsentrasi brokoli 35% dapat menggelembung. 

 

Tingginya kadar air pada tablet effervescent dipengaruhi oleh bahan yang digunakan 

dalam pembuatan tablet memiliki kadar air yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik 

yang berbeda. Sifat dari asam sitrat dan tartrat sebagai bahan utama pembuatan 

effervescent sangat mempengaruhi tingkat kadar air. Menurut Lieberman et al. (1989) 

asam tartat memiliki sifat yang lebih higroskopis dibandingkan dengan asam sitrat. Hal 
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ini memungkinkan terjadinya penyerapan kelembaban udara dari lingkungan oleh asam 

sitrat dan tartrat selama proses pembuatan yang menyebabkan meningkatnya kadar air.  

 

Faktor lain yang mempengaruhi adalah suhu dan kelembaban ruangan yang digunakan. 

Menurut Lieberman et al. (1989) dalam pembuatan effervescent harus memiliki kondisi 

ruangan yang khusus yaitu suhu 25°C kelembaban udara relatif 25%. Kondisi khusus ini 

menghindari adanya reaksi pendahuluan antar asam sitrat, asam tartrat dan natrium 

bikarbonat selama proses pembuatan tablet. Pada pembuatan effervescent ini ruangan 

yang digunakan memiliki suhu sekitar 25-26°C namun kelembaban udaranya masih 

cukup tinggi yaitu sekitar 40-46%. Hal ini menyebabkan kadar air ketiga sampel dengan 

jumlah konsentrasi yang berbeda tidak menunjukkan hasil yang berbeda. Suhu dan 

kelembaban yang tinggi dapat berpotensi menyebabkan reaksi antara tablet dan udara 

luar. Sehingga penggunaan suhu 25°C kelembaban udara relatif 25% diharapkan dapat 

menurunkan kadar air dari tablet effervescent.  

 

4.2.2. Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa yang memiliki kemampuan dalam menangkal radikal bebas. 

Adanya antioksidan akan memberikan donor elektron kepada radikal bebas sehingga 

sifatnya tidak menjadi reaktif. Sifat radikal bebas yang reaktif pada saat berada di dalam 

tubuh akan menyebabkan kerusakan sel-sel dalam tubuh karena mengambil elektron yang 

ada di dalam sel manusia (Winarsi, 2007). Analisa antioksidan menggunakan larutan 

DPPH yang merupakan radikal bebas. Pengukuran analisa ini dengan cara menghitung 

jumlah radikal bebas yang dapat distabilkan oleh antioksidan yang terkandung dalam 

sebuah sampel dan diukur dengan melihat penurunan warna dari larutan mengggunakan 

alat spektrofotometer (Pokorny et al., 2001). 

 

Berdasarkan hasil penelitian aktivitas antioksidan tablet effervescent probiotik sayuran 

memiliki nilai yang berbeda nyata. Hasil tersebut (Tabel 6) menunjukkan bahwa 

penambahan jumlah brokoli berbanding lurus dengan nilai aktivitas antioksidan yaitu 

konsentrasi brokoli 35% memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi yaitu 49,69% 

dan konsentrasi brokoli 25% aktivitas antioksidannya paling rendah yaitu 14,20%. 

Adanya kandungan vitamin C, A, E, tiamin, riboflavin, betakaroten, lutein, glutat ion 

glikosinolat dan flavonoid pada brokoli yang berpotensi dalam meningkatkan aktivitas 
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antioksidan pada tablet effervescent (Moreno et al., 2006; Jusuf, 2012). Peningkatan 

aktivitas antioksidan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Jalasena (2015) 

dengan penambahan brokoli yang berbeda pada permen marshmallow yaitu 15% akan 

meningkatkan aktivitas antioksidan mencapai 34,97%.  

 

Hasil penelitian Jalasena (2015) menunjukkan bahwa brokoli mengandung aktivitas 

antioksidan yang cukup tinggi. Namun pada penelitian ini hasil yang didapatkan, aktivitas 

antioksidan pada tablet effervescent memiliki nilai yang tidak terlalu tinggi yaitu 49,69%, 

27,86% dan 14,20% (Tabel 6). Apabila dibandingkan dengan aktivitas antioksidan 

brokoli segar dalam penelitian Radityatama (2015) yaitu sebesar 203,04%, hasil kadar 

antioksidan tablet effervescent memiliki hasil yang lebih kecil. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa perlakuan yang dilakukan selama proses pengeringan brokoli seperti blanching, 

pembekuan lambat dan pengeringan beku. Menurut Radityatama (2015) perlakuan 

blanching pada brokoli segar dapat meningkatkan aktivitas antioksidan sampai 2 kali 

lipat, namun pada proses pengeringan beku (freeze dryer) mengakibatkan penurunan 

aktivitas antioksidan sampai mencapai 50% dari brokoli segar. Adanya proses 

pembekuan lambat sebelum dimasukkan ke dalam freeze dryer juga dapat menurunkan 

kadar aktivitas antioksidan mencapai 67,5% (Radityatama, 2015). 

 

Menurut Pokorny et al. (2001) salah satu senyawa antioksidan yang terkandung dalam 

brokoli adalah glukosinolat. Proses pemotongan setelah blanching akan menyebabkan 

keluarnya glukosinolat dan indol glukosinolat dari dalam brokoli. Hal ini dapat 

menyebabkan menurunnya kadar glukosinolat yang berdampak pada menurunnya 

aktivitas antioksidan brokoli setelah proses pengeringan beku. Proses pemotongan ini 

bertujuan untuk mengecilkan ukuran sebelum proses pembekuan agar kristal es yang 

terbentuk memiliki ukuran yang kecil dan tidak merusak stuktur sel dari makanan 

(Fellows, 1996). Glukosinolat dan indol glukosinolat yang keluar dari brokoli akan aktif 

apabila bereaksi dengan enzim myrosinase. Enzim myrosinase akan mengubah 

glukosinolat dan indol glukosinolat menjadi isothiosianat dan indo-3 karbinol. Kedua 

senyawa ini yang akan berperan dalam menghambat pertumbuhan sel kanker (Astawan 

& Andreas, 2008).  

 



36 

 

 
 

4.2.3. pH 

Nilai pH menunjukkan derajat keasaman dari suatu bahan tertentu. Pengukuran pH 

menggunakan alat pH meter yang menggunakan prinsip pengukuran jumlah elektron H+ 

dan OH- yang hasilnya akan dideskripkan menjadi nilai pH (Nielsen, 2010). Uji pH pada 

larutan effervescent diperlukan untuk mengetahui rentang pH dari tablet effervescent yang 

dibuat, karena apabila tablet yang dibuat memiliki pH yang terlalu rendah dapat 

menyebabkan iritasi pada lambung dan apabila pH terlalu basa akan menghasilkan rasa 

pahit. Menurut Anggita (2012) seringnya mengkonsumsi makanan asam dapat 

menyebabkan resiko gangguan lambung karena meningkatnya asam lambung mencapai 

60%. Okatiranti (2011) menambahkan bahwa derajat keasaman yang masih dapat 

ditoleransi oleh lambung adalah pH 2. Apabila kadar asam di dalam lambung mencapai 

pH di bawah 2 akan menyebabkan asam lambung tidak dapat menghasil enzim yang 

berguna untuk mencerna protein dalam saluran pencernaan. Berdasarkan hasil penelit ian 

(Tabel 7) menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata antar ketiga sampel. Nilai tertinggi 

terdapat pada konsentrasi brokoli 30% yaitu 4,73±0,18 dan nilai terendah terdapat pada 

konsentrasi brokoli 35% sebesar 4,58±0,28.  

 

Menurut Lee (2007) ciri khas dari tablet effervescent adalah penggunaan asam dan basa 

dalam pembuatannya serta adanya rasa asam yang dihasilkan. Kandungan di dalam 

brokoli tidak memberikan efek yang signifikan terhadap nilai pH tablet. Nilai pH tablet 

effervescent brokoli probiotik yang memiliki pH asam dipengaruhi oleh bahan penyusun 

tablet yaitu penggunaan asam sitrat dan asam tartrat dengan komposisi yang lebih banyak 

dibandingkan basa yaitu natrium biakarbonat. Penambahan asam yang lebih banyak 

dibandingkan basa bertujuan untuk meningkatkan cita rasa minuman tetapi juga 

meningkatkan nilai kelarutan tablet sehingga menjadi lebih cepat bereaksi.  

 

4.2.4. Serat 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan jumlah serat larut mendapatkan hasil paling 

tinggi terdapat pada sampel dengan konsentrasi brokoli 35% dengan nilai 5,23±3,11 

g/100 g sedangkan yang terendah terdapat pada konsentrasi brokoli 25% sebesar 

3,92±0,72 g/100 g. Jumlah serat tidak larut yang paling tinggi terdapat pada konsentrasi 

brokoli 35% sebesar 19,40±1,61 g/100g dan terendah pada konsentrasi brokoli 25% 

dengan nilai 6,84±2,08 g/100 g. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya 
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konsentrasi brokoli akan meningkatkan jumlah serat larut dan tidak larut.  Menurut Li et 

al. (2002) kandungan serat yang paling banyak terkandung di dalam brokoli mentah 

adalah serat tidak larut yaitu sebesar 3,06 /100 gbrokoli sedangkan serat larutnya sebesar 

0,44 /100 g brokoli. Hal ini sesuai dengan hasil yang didapatkan bahwa jumlah serat tidak 

larut lebih banyak dibandingkan serat larut. Namun hasil menunjukkan tidak berbeda 

nyata terhadap jumlah serat larut antara ketiga sampel.  

 

Serat pangan merupakan komponen yang banyak ditemukan di sayuran hijau. Serat 

terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan tingkat kelarutannya yaitu serat larut dan tidak larut. 

Kebutuhan serat harian yang harus dipenuhi menurut AKG yaitu 32 g/hari. Berdasarkan 

hasil penelitian (Tabel 8) dengan mengkonsumsi minuman tablet effervescent brokoli 

probiotik dapat menyumbang kebutuhan konsumsi serat harian sebesar 0,69%, 1,19% dan 

1,56% masing-masing untuk sampel dengan konsentrasi brokoli 25%, 30% dan 35%. 

Menurut BPOM (2011) produk dapat diklaim sebagai sumber serat apabila memilik i 

kandungan serat sebesar 3 g/100 g sedangkan dikatakan sumber serat yang tinggi apabila 

6 g/100 g. Hal ini menunjukkan minuman tablet effervescent brokoli probiotik dapat 

diklaim tinggi serat karena kandungan total serat terendah pada penambahan brokoli 25% 

sebesar 10,77 g/100 g dan terbesar sebesar 24,62 g/100 g dengan penambahan brokoli 

35%. Bagaimanapun, tablet belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan serat harian 

menurut AKG. 

 

4.3. Karakteristik Sensori 

Uji kesukaan panelis dilakukan terhadap minuman tablet effervescent dengan 

penambahan konsentrasi brokoli yang berbeda dan probiotik. Uji sensori dilakukan 

dengan 4 parameter uji yaitu warna, aroma, rasa dan overall. Berdasarkan parameter 

warna menunjukkan hasil yang tidak beda nyata. Hasil ini menunjukkan bahwa 

penambahan brokoli yang berbeda yaitu 5-10% tidak terlalu mempengaruhi persepsi 

warna dari panelis. Namun panelis menunjukkan tingkat kesukaan pada penambahan 

brokoli yang paling rendah yaitu 25%. Hal ini berarti bahwa panelis menyukai minuman 

yang memiliki warna hijau yang tidak terlalu pekat.  
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Parameter aroma menunjukkan hasil antara konsentrasi brokoli 35% dan 30% tidak 

berbeda nyata namun berbeda nyata dengan konsentrasi brokoli 25%. Sampel dengan 

konsentrasi brokoli 25% menunjukkan hasil yang paling disukai dengan nilai 2,31 dan 

yang paling tidak disukai adalah effervescent dengan konsentrasi brokoli 35% dengan 

nilai 1,77. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi brokoli mempengaruhi 

aroma dari minuman tablet effervescent. Meskipun dalam pembuatan tablet effervescent 

ditambahkan flavor lemon yang dapat menutupi aroma khas dari brokoli namun hasil 

yang didapatkan tidak terlalu mempengaruhi atribut aroma dari minuman effervescent 

brokoli probiotik.  

 

Rasa merupakan parameter utama penerimaan konsumen terhadap produk baru.  Cita rasa 

suatu makanan dipengaruhi oleh rasa, bau dan rasangan dari mulut. Rasa dari makanan 

dikenali oleh ujung lidah melalui kuncup-kuncup cecapan yang berbeda yang terletak  

dalam epitelium papila fungiform. Setiap bagian lidah memiliki kepekaan tertentu 

terhadap suatu rasa seperti ujung lidah peka terhadap asin dan manis, tepi lidah rasa asam 

dan lidah bagian belakang atau pangkal peka terhadap rasa pahit. rasa yang ditangkap 

oleh kuncup-kuncup cecapan akan disalurkan ke saraf pusat  (Winarno, 1997; Gaman & 

Sherrington, 1994). Hasil penelitian menunjukkan parameter rasa antara konsentrasi 

brokoli 35% dan 30% tidak berbeda nyata tetapi berbeda nyata dengan konsentrasi 

brokoli 25%. Produk effervescent dengan konsentrasi brokoli 35% mendapatkan nilai 

yang kecil yaitu 1,83 sedangkan konsentrasi brokoli 25% mendapatkan nilai yang besar 

yaitu sebesar 2,29. Konsentrasi brokoli sangat mempengaruhi tingkat penerimaan panelis 

terutama dari segi rasa. Rasa brokoli yang khas yaitu sedikit pahit mempengaruhi 

penerimaan panelis. Effervescent dengan konsentrasi brokoli 25% mendapatkan nilai 

yang paling tinggi yang berarti paling disukai oleh panelis sementara konsentrasi brokoli 

35% menunjukkan hasil yang paling tidak disukai panelis. 

 

Parameter yang terakhir adalah overall, pengujian ini bertujuan untuk melihat hasil secara 

keseluruhan terhadap ketiga sampel yang berbeda. Hasil dari tingkat kepercayaan 95% 

hanya konsentrasi brokoli 30% yang berbeda nyata dengan konsentrasi brokoli 25%. 

Effervescent probiotik brokoli 25% dalam atribut overall menjadi produk yang paling 

disukai oleh panelis dengan nilai sebesar 2,26 dan yang paling tidak disukai oleh panelis 
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yaitu konsentrasi brokoli 30% dengan nilai 1,86. Sampel dengan konsentrasi brokoli 25% 

juga memiliki nilai yang paling tinggi pada semua parameter yaitu warna, aroma dan rasa 

sehingga dapat dikatakan bahwa sampel ini paling disukai oleh panelis secara 

keseluruhan. Hasil ini dipengaruhi oleh persepsi dari masing-masing panelis dalam 

mendeskripsikan hasil keseluruhan dari produk. 

 

4.4. Sifat Mikrobiologi 

4.4.1. Viabilitas Bakteri Asam Laktat 

Probiotik adalah bakteri yang memberikan keuntungan bagi manusia terutama bagi 

kesehatan manusia. Penggunaan probiotik biasanya bertujuan untuk meningkatkan nila i 

gizi suatu bahan pangan seperti  dalam pembuatan susu, keju dan yoghurt. Bakteri yang 

termasuk dalam golongan probiotik adalah sebagian kelompok bakteri asam laktat (FAO 

& WHO, 2006; Antarini, 2011). Pertumbuhan bakteri probiotik juga dipengaruhi oleh 

ketersedianya air dan O2, nilai pH, dan suhu (Fardiaz, 1992). 

 

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya penurunan jumlah probiotik selama proses 

pengeringan beku menggunakan freeze dryer. Sebelum proses pengeringan jumlah 

probiotik sebesar 9,41± 0,26 Log (CFU/ml) (2347,79 ± 66,79 CFU) sedangkan setelah 

proses pengeringan menjadi 8,76±0,81 Log (CFU/g) (1002,84 ± 92,73 CFU). Menurut 

Puspawati et al. (2010) penggunaan susu skim sebagai media dalam pengeringan beku 

dapat mempertahankan viablitas L. Brevis A17 dan bakteri P. pentosaceus A16. Proses 

pengeringan beku dapat menurunkan viablitas jumlah bakteri karena adanya kerusakan 

sel membran akibat dari shock osmotik. Berdasarkan penelitian Leslie et al. (2005) 

bakteri akan mengalami perubahan bahkan kerusakan struktur protein pada saat 

pengeringan beku yang menyebabkan penurunan viabilitas bakteri. Penambahan sukrosa 

pada bakteri akan meningkatkan ketahanan miroba pada saat pengeringan beku dengan 

melindungi struktur protein agar tetap dalam keadaan kering. Selain itu sukrosa dapat 

mempertahankan agar lemak tetap berada pada fase kristal cair selama pengeringan 

dengan cara menurunkan suhu pada saat fase transisi membran. Oleh sebab itu, 

penggunaan susu skim dapat melindungi bakteri asam laktat pada saat proses pengeringan 

beku sehingga penurunan jumlah bakteri probiotik selama pengeringan tidak terlalu besar.  
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Berdasarkan hasil dari perhitungan total plate count pada tabel 11 pada sampel minuman 

tablet effervescent probiotik dengan konsentrasi brokoli 25% didapatkan jumlah koloni 

yang paling besar yaitu 18,64 ± 1,68 CFU/tablet dan jumlah koloni kecil terdapat pada 

sampel dengan konsentrasi brokoli 30% yaitu 18,30± 0,06 CFU/tablet. Sementara untuk 

sampel minuman effervescent probiotik dengan konsentrasi brokoli 35% jumlah 

koloninya sebesar 18,38 ± 0,28 CFU/tablet. 

 

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 9) yang dilakukan tidak terdapat perbedaan jumlah 

probiotik pada ketiga sampel dengan penambahan brokoli yang berbeda. Effervescent 

probiotik dengan penambahan brokoli 25% memiliki jumlah probiotik yaitu 18,64 ± 1,68 

CFU/tablet, sampel dengan penambahan brokoli 30% sebesar 18,30± 0,06 CFU/tablet dan 

sampel dengan konsentrasi brokoli 35% sebesar 18,38 ± 0,28 CFU/tablet. Penambahan 

probiotik pada ketiga sampel memiliki komposisi yang sama sehingga jumlah probiotik 

dengan analisa total plate count didapatkan hasil yang tidak berbeda. Menurut Nagashima 

et al. (2013) selama proses pencetakan dengan tekanan tertentu dapat merusak membran 

sel dari mikroba tersebut. Selain itu pertumbuhan dari probiotik dipengaruhi oleh 

ketersediaan substrat yang digunakan sebagai sumber makanan. Susu skim yang 

ditambahkan dalam proses pengeringan probiotik selain meminimalkan penurunan 

jumlah bakteri juga bertujuan sebagai sumber substrat bagi probiotik. Hal ini sesuai 

dengan Fadro et al. (2015) yang menyatakan bahwa semakin banyak penambahan susu 

skim akan meningkatkan jumlah pertumbuhan BAL. Adanya kandungan karbohidrat 

yang terkandung di dalam susu skim digunakan sumber energi sementara protein 

digunakan sebagai penyusun sel BAL. Oleh sebab itu, penggunaan perbandingan susu 

skim yang sama pada proses pengeringan beku akan menghasilkan jumlah probiotik yang 

sama pada setiap formulasi effervescent. Perbandingan penambahan susu skim dan 

probiotik adalah 1:10 (Puspawati et al., 2010). 

 

Perhitungan jumlah viabilitas sel mikroba biasanya dilakukan dengan cara hitung cawan 

yaitu menghitung sel yang masih hidup setelah ditumbuhkan di dalam media tertentu. 

Penggunaan metode spread plate dapat memudahkan dalam menghitung sel karena sel 

akan tumbuh di atas media. Sel yang dihitung hanya yang mengandung 30-300 sel hidup 

dan apabila sel lebih dari 300 harus dilakukan pengenceran (Fardiaz, 1992).  Penambahan  
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jumlah brokoli yang berbeda pada masing-masing sampel tidak mempengaruhi jumlah 

probiotik yang ada di dalam minuman tablet effervescent probiotik brokoli. Menurut 

Suskovic et al. (2001) serat pangan dapat digunakan BAL sebagai sumber makanan atau 

prebiotik selama berada di dalam saluran pencernaan manusia. Namun pada penelitian ini 

menunjukkan serat pangan yang terkandung di dalam brokoli tidak mempengaruhi hasil 

dari viabilitas. Hal ini dikarenakan kandungan serat pangan di dalam brokoli yang dapat 

dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat hanya sedikit sehingga tidak memberikan dampak 

yang signifikan terhadap pertumbuhan probiotik.  

 

4.4.2. Aktivitas Antimikroba 

Antimikroba merupakan senyawa yang mampu menghambat bahkan membunuh 

pertumbuhan mikroba. Senyawa ini biasanya terdapat secara alami di dalam bahan 

pangan, sengaja ditambahkan atau terbentuk selama proses pengolahan. Contoh senyawa 

antimikroba yang terdapat alami dalam bahan pangan adalah antikoliform pada susu, 

lisozim pada telur dan asam benzoat pada buah. Bakteri yang ditambahkan dalam bahan 

pangan juga dapat menjadi sumber dari senyawa antimikroba seperti produksi asam dan 

alkohol (Fardiaz, 1992). Senyawa antimikroba memiliki 3 mekanisme dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen yaitu 1). Senyawa antimikroba akan 

meningkatkan permeabilitas membran sel dan menyebabkan hilangnya komponen-

komponen penyusun sel, 2). Mengaktifkan enzim-enzim essensial dan 3). Merusak DNA 

yang menyebabkan inaktivasi fungsi dari materi genetik (Davidson et al., 2005) 

 

Pengujian antimikroba dalam penelitian ini menggunakan bakteri Salmonella typhi. 

(FnCc 0056). Hasil penelitian menunjukkan adanya keberadaan zona bening pada semua 

sampel dengan penambahan brokoli yang berbeda. Hasil ini juga dipengaruhi oleh 

penambahan probiotik antar sampel dengan jumlah yang sama, sehingga kemampuan 

probiotik sebagai antimikrob juga sama. Diameter zona bening yang dihasilkan memilik i 

nilai yang kecil yang berarti kemampuan bakteri probiotik di dalam tablet effervescent 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri salmonella tergolong lemah.  Nilai zona bening 

paling besar terdapat pada sampel dengan penambahan brokoli 35% yaitu sebesar 

0,11±0,06 mm dan terendah didapatkan oleh penambahan brokoli 30% dan 25% dengan 

nilai yang sama yaitu 0,08±0,02 mm.  Hasil ini sesuai dengan Davis & Stout (1971) yaitu 

diameter daya hambat antimikroba sebesar ≤ 5 mm tergolong memiliki daya hambat yang 
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lemah. Kekuatan daya hambat yang sangat kuat apabila diameternya sebesar ≥ 20mm, 

sementraa 10-20 mm tergolong daya hambat yang kuat dan 5-10 mm termasuk kategori 

sedang. 

 

Kemampuan bakteri  Lactobacillus B13 dalam penelitian yang dilakukan oleh Khuangga 

(2017) menunjukkan diameter penghambatan zona bening yang cukup besar yaitu 

terhadap bakteri patogen Escherichia coli sebesar 10.50±2.62 mm, Listeria 

monocytogenes sebesar 5,00± 1,28 mm dan Straphylococcus aureus sebesar 9,70±5,40  

mm. Namun pada penelitian ini hasil yang didapatkan kemampuan bakteri Lactobacillus 

B13 dalam menghambat pertumbuhan Salmonella typhi. kecil dibandingkan dengan 

bakteri Escherichia coli yang juga termasuk dalam bakteri gram negatif. Hal ini 

dipengaruhi penggunaan jumlah probiotik yang hanya 7% terhadap berat total tablet yang 

dapat menyebabkan jumlah senyawa antimikroba yang dihasilkan sedikit sehingga 

penghambatan terhadap bakteri patogen kecil. Selain itu, hasil ini juga dipengaruhi oleh 

proses perendaman kertas cakram selama 15 menit yang memungkinkan bakteri 

Lactobacillus B13 belum dapat bekerja secara optimal dalam menghasilkan senyawa aktif 

dalam menghambat bakteri patogen.  

 

Hasil penelitian (Tabel 11) menunjukkan penggunaan brokoli yang berbeda tidak terlalu 

mempengaruhi hasil dari zona penghambatan untuk bakteri patogen. Menurut Sibi et al. 

(2013) brokoli mengandung senyawa aktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen. Kandungan alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, steroid, tanin dan terpenoid 

merupakan komponen yang penting dalam penghambatan pertumbuhan bakteri patogen 

yang merugikan. Senyawa aktif tersebut dapat terlihat kemampuan dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen secara signifikan pada saat diekstraksi dengan pelarut 

khusus seperti petroleum ether, chloroform, ethyl acetate, aseton,dan methanol. Ekstraksi 

dengan pelarut khusus terhadap brokoli tidak dilakukan pada penelitian ini sehingga 

senyawa aktif yang berada di dalam brokoli tidak terekstrak secara maksimal. Hal ini 

yang menyebabkan penambahan brokoli dengan konsentrasi yang berbeda tidak 

menunjukkan hasil yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen. 

Sanz-Puig et al. (2015) menambahkan bahwa kemampuan brokoli dalam menghambat 

pertumbuhan Salmonella typhi.cukup kecil dibandingkan dengan penghambatan terhadap 

bakteri B. Cereus yaitu sebesar 0.48 – 0.05 log10 siklus reduksi. 


