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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Identifikasi Masalah 

 

Kubis (Brassica oleracea) merupakan salah satu produk hasil pertanian yang sering 

dimanfaatkan sebagai sayuran. Produktivitas yang cukup tinggi dengan waktu panen 

yang cukup singkat, yaitu 3 bulan setelah ditanam. Kubis memiliki umur simpan yang 

relatif singkat, karena mudah rusak dan busuk jika tidak ditangani dan diolah dengan 

benar. Oleh karena itu, dibutuhkan pengolahan yang tepat untuk memperpanjang umur 

simpan kubis. Salah satu metode pengolahan kubis yang dapat memperpanjang umur 

simpannya adalah dengan cara fermentasi menghasilkan acar kubis putih atau yang 

sering dikenal sebagai sauerkraut (Wiander & Palva, 2011). 

 

Kubis mengandung nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri asam laktat 

selama proses fermentasi, terutama kandungan gula (Bhandari & Kwak, 2015). Nutrisi 

yang terkandung dalam kubis tersebut merupakan sumber nutrisi yang cocok untuk 

pertumbuhan mikroorganisme selama proses fermentasi. Proses fermentasi kubis dapat 

dilakukan dengan cara fermentasi spontan. Fermentasi spontan adalah proses fermentasi 

yang dilakukan tanpa menambahkan kultur starter. Mikroorganisme yang sering 

berperan dalam fermentasi spontan adalah bakteri asam laktat. Hal ini dikarenakan 

bakteri asam laktat dapat tumbuh secara alami pada bahan atau substrat yang 

mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri asam laktat tersebut 

(Battcock & Ali, 1998). 

 

Kubis pada umunya ditanam di dataran tinggi karena suhu optimum untuk pertumbuhan 

kubis sekitar 15˚C-20˚C. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

kubis seperti faktor suhu, curah hujan, kelembaban tanah, dan jenis pupuk, dapat 

mempengaruhi kandungan nutrien kubis yang berbeda pada setiap daerah pertanian 

kubis. Lokasi pertanian kubis memiliki kondisi lingkungan yang beragam. Faktor yang 

paling mempengaruhi nutrien yang dikandung dalam kubis adalah suhu dan intensitas 

cahaya matahari. Hal ini dikarenakan inensitas cahaya matahari yang tinggi dapat 

mendukung proses fotosintesis tanaman kubis. Oleh karena itu, kubis yang ditanam 
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didaerah dataran tinggi yang memiliki suhu yang dingin dengan intensitas sinar 

matahari yang tinggi dapat menghasilkan kubis yang lebih berbobot dibandingkan kubis 

yang ditanam didaerah dataran rendah (Ramli, 2010). Kubis yang digunakan berasal 

dari Gondosuli, Tawangmangu, Surakarta. Lokasinya terletak pada ketinggian 1600 dari 

permukaan laut. Budidaya kubis tersebut menggunakan pupuk buatan dan insektisida 

kimia. Sumber kubis yang berasal dari daerah pertanian yang berbeda, berpotensi 

menghasilkan keragaman bakteri asam laktat yang dihasilkan dari fermentasi acar kubis 

(Yulvizar at al., 2013). 

 

 

 

Gambar 1. Lahan Pertanian Kubis di Gondosuli, Tawangmangu, Surakarta (a); 

Tanaman Kubis (b) (Dokumentasi Pribadi) 

 

Keragaman bakteri asam laktat yang tumbuh selama proses fermentasi dapat 

dipengaruhi oleh kadar garam dan suhu fermentasi. Kadar garam yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 5 dan 7,5%. Penggunaan kadar garam yang berbeda diharapkan 

dapat menghasilkan jenis bakteri asam laktat dengan karakteristikn yang berbeda. Salah 

satu fungsi penambahan garam pada proses fermentasi adalah untuk menyeleksi bakteri 

yang tumbuh, sehingga bakteri yang tidak diinginkan dapat dihambat. Pada kadar garam 

yang berbeda dapat menghasilkan bakteri asam laktat dengan jumlah dan karakteristik 

yang berbeda, karena ketahanan bakteri asam laktat terhadap garam berbeda-beda 

(Emmawati et al., 2015). 

 

Beberapa jenis bakteri asam laktat memiliki aktivitas probiotik (Susanti  et al., 2007). 

Bakteri probiotik merupakan bakteri yang dapat hidup dalam saluran pencernaan dan 

(a) (b) 



3 

 

 

menjaga kesehatan saluran pencernaan manusia (Halim & Zubaidah, 2013). Bakteri 

probiotik dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus masalah 

pencernaan manusia yang diakibatkan oleh pola makan yang tidak sehat, tidak 

seimbangnya asupan makanan, dan adanya mikroorganisme patogen dalam saluran 

pencernaan manusia (Sujaya et al., 2008). Menurut Pundir et al. (2013) bakteri 

probiotik memiliki kemampuan untuk mengikat senyawa mutagen, mendeaktifasi 

senyawa karsinogenik, menghasilkan enzim yang dapat mencegah terbentuknya 

senyawa karsinogenik, dan dapat meningkatkan sistem imun dalam tubuh sehingga 

resiko kanker kolon dapat menjadi lebih rendah. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Fermentasi Kubis Putih (Brassica oleracea) 

 

Kubis putih (Brassica oleracea) merupakan tanaman yang banyak tumbuh didaerah 

dataran tinggi, memiliki kandungan nutrisi seperti vitamin, mineral, karbohidrat, 

protein, asam lemak, dan antioksidan (Bhandari & Kwak, 2015). Kubis putih digunakan 

sebagai bahan utama dalam pembuatan sauerkraut atau acar kubis. Acar kubis 

merupakan hasil fermentasi spontan yang dilakukan dengan penambahan garam (NaCl) 

tanpa penambahan culture starter. Proses fermentasi kubis membutuhkan adanya 

garam, air, dan wadah tertutup. Garam berguna untuk mengeluarkan nutrien dari dalam 

jaringan kubis sehingga dapat dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat. Air dan wadah 

tertutup berguna untuk menciptakan kondisi anaerob dalam proses fermentasi. Air 

berguna untuk melarutkan garam dan untuk mencegah kontak antara kubis dengan 

oksigen. Wadah tertutup berguna untuk mencegah masuknya oksigen dan keluarnya 

karbondioksida dari dalam wadah. Karbondiaoksida dihasilkan selama proses 

fermentasi dapat mendukung kondisi anaerob didalam wadah tertutup (Wiander & 

Palva, 2011). 
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1.2.2. Bakteri Asam Laktat 

 

Bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif, bersifat areobik atau 

microaerophilic, tidak menghasilkan spora, berbentuk cocci atau batang, tidak 

menghasilkan enzim katalase, dan memiliki kemampuan untuk memproduksi asam 

laktat sebagai produk utama yang dihasilkan dalam proses fermentasi karbohidrat 

(Battcock & Ali, 1998). Menurut Romadhon et al. (2012), bakteri asam laktat memiliki 

katrakteristik sebagai bakteri nonmotil atau tidak dapat bergerak. Bakteri asam laktat 

bersifat nonmotil karena tidak memiliki flagela. Flagela merupakan filamen-filamen 

protein pada bakteri yang membentuk tabung helix, yang berfungsi sebagai kaki bakteri 

untuk bergerak. Flagela banyak terdapat pada bakteri aerobik, yaitu untuk bergerak 

keatas untuk mendapatkan oksigen (Green et al., 1984). 

 

Bakteri asam laktat merupakan jenis bakteri yang dapat tumbuh secara alami pada 

media atau substrat yang mengandung gula, terutama pada berbagai jenis sayuran. Gula 

jenis monosakarida dan disakarida pada sayuran dapat dimanfaatkan oleh bakteri asam 

laktat untuk menghasilkan asam laktat. Proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri 

asam laktat terjadi dengan ditandai adanya produksi gas dan meningkatnya jumlah asam 

organik terutama asam laktat sehingga terjadi penurunan pH (Wiander & Palva, 2009). 

 

Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri asam laktat pada umunya adalah sekitar 20-

30˚C, tetapi ada juga bakteri asam laktat jenis thermophiles yang tumbuh baik pada 

suhu 50-55˚C, dan beberapa jenis bakteri asam laktat yang tumbuh baik pada suhu 

rendah yaitu 15-20˚C. Proses fermentasi bakteri asam laktat umunya bersifat anaerob, 

dan ada beberapa jenis bakteri asam laktat yang bersifat microaerophilic yaitu 

membutuhkan sedikit oksigen dalam proses fermentasinya (Battcock & Ali, 1998). 

 

Bakteri asam laktat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan produk yang dihasilkan, 

yaitu bakteri homofermentatif dan heterofermentatif. Bakteri homofermentatif 

merupakan bakteri yang mengubah glukosa menjadi asam laktat. Bakteri 

heterofermentatif mengubah glukosa menjadi asam-asam organik (asam laktat), etanol, 
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dan gas CO2 (Battcock & Ali, 1998). Bakteri heterofermentatif lebih sensitif terhadap 

kandungan garam dibandingkan dengan bakteri homofermentatif (Neysens et al., 2003). 

 

Hasil fermentasi karbohidrat oleh bakteri asam laktat menghasilkan beberapa produk 

yang memiliki kemampuan sebagai bahan antimikroba, seperti asam laktat, asam asetat, 

etanol, karbondioksida, diasetil, dan bakteriosin. Asam laktat merupakan metabolit 

primer yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Asam laktat memiliki efek 

penghambatan terhadap mikroorganisme kontaminan lain terutama mikroorganisme 

patogen. Mekanisme penghambatan terjadi karena molekul asam laktat masuk kedalam 

membran sel yang menyebabkan menurunnya pH sitoplasma, sehingga menyebabkan 

kerusakan sel pada mikroorganisme kontaminan tersebut (Suranto & Setyaningsih, 

2005). 

 

Karbondioksida yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat merupakan produk metabolit 

primer. Karbondioksida menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih anaerob yang 

menyebabkan bakteri aerob tidak dapat tumbuh. karbondioksida dapat terakumulasi 

didalam sel mikroorganisme kontaminan dan menyebabkan kerusakan permeabilitas 

membran sel tersebut. Diasetil diproduksi oleh beberapa jenis bakteri asam laktat, yaitu 

Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus, dan Leuconostoc dengan memetabolisme 

asam sitrat, sehingga diasetil merupakan hasil metabolisme sekunder. Mekanisme 

penghambatan atau antimikroba pada diasetil adalah dengan bereaksi dengan ikatan 

arginine pada protein sel bakteri gram negatif, sehingga dapat mengganggu penggunaan 

arginin pada sistem sel. Bakteriosin merupakan hasil metabolit sekunder yang berupa 

supstansi protein. Bakteriosin memiliki kemampuan bakterisidal pada bakteri patogen 

terutama yang termasuk dalam bakteri gram positif (Suranto & Setyaningsih, 2005). 

 

1.2.3. Probiotik 

 

Beberapa jenis bakteri asam laktat terutama Lactobacillus memiliki peran sebagai 

bakteri probiotik. Probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup dalam jumlah 

yang cukup dapat memberikan keuntungan bagi kesehatan inang atau host-nya. Bakteri 

probiotik dapat memberikan efek kesehatan dalam tubuh manusia seperti mencegah atau 

mengurangi resiko penyakit kanker kolon, diare, penyakit kardiovaskuler, dan 
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meningkatkan sistem imun tubuh. Beberapa syarat yang harus dimiliki bakteri probiotik 

adalah tahan terhadap kondisi ekstrim seperti tahan pada asam yang tinggi dan tahan 

terhadap garam empedu, dapat menempel pada jaringan epitel usus, tidak berbahaya 

bagi kesehatan, dan dapat memproduksi senyawa antimikroba (Pundir et al., 2013). 

 

Bakteri asam laktat yang memiliki potensi sebagai bakteri probiotik harus memiliki 

ketahanan terhadap berbagai kondisi ekstrim seperti pada saluran pencernaan manusia. 

Oleh karena itu, bakteri asam laktat yang diuji harus melewati beberapa uji termasuk uji 

garam empedu dan uji terhadap asam. Bakteri asam laktat tersebut juga harus memiliki 

kemampuan untuk melawan bakteri enterik patogen dalam saluran pencernaan, sehingga 

perlu dilakukan uji aktivitas antimikroba (Susanti et al., 2007). 

 

Saluran pencernaan manusia memiliki kondisi yang ekstrim bagi pertumbuhan bakteri 

yaitu sangat asam. Bakteri pada umumnya tidak tahan terhadapat pH rendah atau asam. 

Salah satu bakteri yang dapat bertahan dalam kondisi asam adalah bakteri asam laktat. 

Kondisi lingkungan yang sangat asam dapat menurunkan tingkat pertumbuhan bakteri 

asam laktat bahkan dapat membunuhnya, tetapi ada juga bakteri asam laktat yang dapat 

tetap bertahan dalam kondisi yang sangat asam. Ketahanan terhadap asam tersebut 

tergantung pada jenis atau galur dari bakteri asam laktat tersebut. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan komposisi membran sel yang dimiliki setiap jenis bakteri asam laktat 

yang berbeda. Komposisi yang menentukan terutama adalah pada asam lemak dan 

protein penyusun membran sel. Membran sel yang mampu memberikan pembatasan 

atau barier antara pertukaran proton dan yang dapat menjaga pH sitoplasma atau bagian 

intraseluler sel agar lebih basa dibandingkan dengan bagian ekstraselulernya adalah 

yang dapat bertahan dalam keadaan yang sangat asam. Bakteri asam laktat yang 

memiliki karakteristik membran sel tersebut dan mampu bertahan dalam kondisi sangat 

asam tersebut maka dapat memiliki peluang besar sebagai bakteri probiotik, karena 

salah satu syarat bakteri probiotik adalah tahan terhadap kondisi sangat asam (Susanti et 

al., 2007). 

 

Tahapan selanjutnya dalam proses pencernaan manusia setelah melewati kondisi asam 

didalam lambung, bakteri asam laktat masuk ke proses pencernaan didalam usus halus. 
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Didalam usus halus manusia terjadi pencernaan yang melibatkan cairan garam empedu. 

Garam empedu terdiri atas asam empedu, kolesterol asam lemak, fosfolipid, pigmen 

empedu, dan xenobiotik terdetoksifikasi. Garam empedu memiliki kemampuan sebagai 

bakterisidal, sehingga sebagian besar jenis bakteri tidak tahan terhadap garam empedu 

dan dapat mengalami kerusakan sel. Bakteri probiotik harus memiliki karakteristik 

tahanan dalam garam empedu. Tidak semua jenis galur atau strain bakteri asam laktat 

tahan terhadap garam empedu. Oleh karena itu derajat ketahanan garam empedu 

merupakan salah satu karakteristik yang harus dimiliki bakteri asam laktat agar dapat 

bekerja secara efektif dalam saluran pencernaan manusia sebagai bakteri probiotik 

(Sutanti et al., 2007). 

 

Uji aktivitas antimikroba dalam penelitian ini menggunakan bakteri patogen yaitu 

Eschericia coli FNCC 0091 dan Staphylococcus aureus FNCC 0047. Penggunaan kedua 

jenis bakteri patogen tersebut untuk mewakili bakteri jenis gram positif yaitu 

Staphylococcus aureus FNCC 0047 dan gram negatif Eschericia coli FNCC 0091 

(Susanti et al., 2007). Menurut Halim & Zubaidah (2013), bakteri gram positif memiliki 

lapisan tebal yang sebagian besar tersusun atas peptidoglikan, sedangkan bakteri gram 

negatif memiliki lapisan yang lebih tipis tetapi lebih kompleks. Metode uji antimikroba 

dilakukan dengan metode sumuran. Metode sumuran memiliki efektifitas yang baik 

karena zat antimikroba yang diuji dapat meresap kedalam agar yang telah berisi patogen 

dengan baik, sehingga pengukuran zona hambat menjadi lebih mudah (Khunajakr et al., 

2008). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui genus bakteri asam laktat yang tumbuh pada proses fermentasi acar 

kubis Tawangmangu, Surakarta dengan kondisi garam 5% dan 7,5% yang 

difermentasikan pada suhu ruang (30˚C), serta untuk mengetahui aktivitas probiotiknya. 

 

 


