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4. PEMBAHASAN 

 

Menurut Wiander & Palva (2011), bakteri asam laktat dapat tumbuh secara alami pada 

substrat yang memiliki kandungan nutrien yang dibutuhkan untuk tumbuh, terutama 

kandungan glukosa. Proses fermentasi kubis dilakukan dengan menambahkan garam 

yang berguna untuk mengeluarkan kandungan air dan nutrien dari dalam jaringan kubis 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat (Wiander & Palva, 2011). Kadar 

garam yang digunakan, yaitu 5% dan 7,5%. Menurut Emmawati et al. (2015), 

perbedaan kadar garam dalam proses fermentasi dapat menghasilkan bakteri asam laktat 

dengan karakteristik yang beragam. 

 

4.1. Isolasi Bakteri Asam Laktat Hasil Fermentasi Acar Kubis 

 

Hasil isolasi didapatkan sebanyak 50 isolat bakteri dari fermentasi kubis putih dengan 

kadar garam 5% dan 50 isolat bakteri dari fermentasi dengan kadar garam 7,5%. 

Pemilihan isolat bakteri berdasarkan pada koloni tunggal yang berukuran besar dan 

menghasilkan zona bening pada media MRS agar yang mengandung CaCO3 1%. Zona 

bening yang muncul menandakan bahwa koloni bakteri yang tumbuh merupakan bakteri 

asam laktat. Menurut Rinto et al. (2012), zona bening yang terbentuk merupakan hasil 

reaksi antara CaCO3 yang terkandung dalam media agar dengan asam laktat yang 

dihasilkan oleh bakteri asam laktat. 

 

4.2. Identifikasi Morfologi dan Biokimia Bakteri Asam Laktat 

 

Identifikasi bakteri asam laktat dilakukan dengan melihat ciri morfologi dan 

biokimianya. Identifikasi morfologi bakteri asam laktat terdiri dari uji pewarnaan gram, 

pewarnaan spora, bentuk, dan uji motilitas. Identifikasi biokimia bakteri asam laktat 

dilakukan dengan uji katalase dan produksi gas. Bakteri asam laktat memiliki ciri 

sebagai bakteri gram positif, tidak menghasilkan spora, bersifat nonmotil, dan tidak 

menghasilkan enzim katalase (Rinto et al., 2012; Romadhon et al., 2012). Hasil pada 

Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa isolat yang memiliki ciri sebagai bakteri asam 
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laktat adalah sebanyak 24 isolat dari fermentasi dengan kadar garam 5% dan 24 isolat 

dari fermentasi dengan kadar garam 7,5%. 

 

Berdasarkan uji pewarnaan gram pada Tabel 1 terdapat sebanyak 33 isolat dari 

fermentasi dengan kadar garam 5% dan pada Tabel 2 terdapat sebanyak 36 isolat dari 

fermentasi dengan kadar garam 7,5% merupakan bakteri gram positif. Ciri bakteri gram 

positif ditunjukkan dengan warna sel bakteri yang telah diwarnai menunjukkan warna 

biru keunguan ketika diamati menggunakan mikroskop seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 5. Warna biru tersebut merupakan warna kristal violet yang menempel pada 

lapisan peptidoglikan sel gram positif yang tidak hilang ketika pencucian dengan 

alkohol 96% (Hidayat & Fatri, 2012). 

 

Uji motilitas bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan kemampuan bakteri 

dalam bergerak, yang dibedakan menjadi 2 jenis yaitu motil (dapat bergerak) nonmotil 

(tidak dapat bergerak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 43 isolat bakteri 

dari hasil fermentasi dengan kadar garam 5% pada Tabel 1 dan 34 isolat dari hasil 

fermentasi dengan kadar garam 7,5% yang dapat dilihat pada Tabel 2 memiliki hasil 

sebagai bakteri nonmotil. Bakteri asam laktat termasuk dalam bakteri nonmotil 

(Romadhon et al., 2012). Menurut Green et al. (1984), kemampuan bakteri dalam 

bergerak ditentukan oleh keberadaan flagela. Flagela berfungsi sebagai kaki bakteri 

yang strukturnya terdiri dari filamen-filamen protein. Flagela terdapat pada sel bakteri 

aerob yang berguna untuk bergerak ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Bakteri 

asam laktat merupakan bakteri anaerob sehingga tidak memiliki flagela (nonmotil). 

 

Hasil penelitian uji katalase pada Tabel 2 terdapat 1 isolat dari hasil fermentasi dengan 

kadar garam 7,5% yang memiliki hasil katalase positif. Isolat tersebut tidak termasuk 

dalam bakteri asam laktat, karena karakteristik biokimia bakteri asam laktat adalah tidak 

menghasilkan ezim katalase (katalase negatif). Hal ini dikarenakan bakteri asam laktat 

merupakan bakteri anaerob sehingga tidak membutuhkan enzim katalase. Enzim 

katalase hanya dimiliki oleh bakteri aerob, karena fungsi utama enzim katalase pada 

bakteri adalah untuk menghasilkan gas O2 ketika lingkungan hidup bakteri aerob 

kekurangan O2 dengan mengkatalisasi hidrogen peroksida (Battcock & Ali, 1998). 
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Hasil Uji produksi Gas pada isolat hasil fermentasi dengan kadar garam 7,5% pada 

Tabel 2 terdapat 3 isolat bakteri homofermentatif dan 47 isolat lainnya merupakan 

heterofermentatif, sedangkan pada isolat bakteri hasil fermentasi dengan kadar garam 

5% pada Tabel 1 seluruh isolat bakteri merupakan bakteri heterofermentatif. Bakteri 

homofermentatif merupakan bakteri yang dapat mengubah glukosa menjadi asam laktat, 

sedangkan bakteri heterofermentatif dapat mengubah glukosa menjadi asam-asam 

organik (asam laktat), etanol, dan gas CO2 (Battcock & Ali, 1998). Menurut Neysens et 

al. (2003), bakteri asam laktat yang termasuk dalam bakteri homofermentatif memiliki 

sensitivitas yang lebih rendah terhadap larutan garam dibandingkan dengan bakteri 

heterofermentatif. Oleh karena itu bakteri homofermentatif dapat tumbuh pada kadar 

garam 7,5%. 

 

4.3. Identifikasi Genus Bakteri Asam Laktat 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua isolat memiliki bentuk batang atau bacil 

yang dapat dilihat pada uji pewarnaan gram dan spora pada Tabel 1 dan Tabel 2. Hasil 

uji genus memiliki hasil yang bervariasi, pada Tabel 3 dan Tabel 4 dapat dilihat secara 

pasti bahwa semua isolat yang diuji tidak tahan terhadap kadar garam 18%, sedangkan 

uji kondisi lainnya (suhu dan pH) memiliki hasil yang berbeda-beda. Hasil uji 

menunjukkan bahwa 4 isolat merupakan Lactobacillus, karena memiliki hasil yang 

sesuai dengan ciri-ciri khusus menurut Rahayu & Margino (1997) yang dapat dilihat 

pada lampiran 4 (Tabel 8) yaitu tidak tumbuh pada kadar garam 18% dan pH 9,6. 

Sebanyak 51 isolat yang terdiri atas 25 isolat dari hasil fermentasi dengan kadar garam 

5% dan 26 isolat dari hasil fermentasi dengan kadar garam 7,5% sebagai Lactobacillus 

yang dapat beradaptasi, karena isolat tersebut dapat tumbuh pada pH 9,6. Menurut Patil 

et al. (2010) hal ini tidak menyimpang, karena genus Lactobacillus memiliki banyak 

spesies sehingga memiliki banyak ciri yang berbeda, terutama pada aspek ketahanan 

pada suhu, kadar garam, dan pH. Isolat yang memiliki ciri mampu hidup pada pH 9,6 

adalah Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus fermentum. Oleh karena itu, 54 isolat 

yang diuji dimasukkan kedalam katagori genus Lactobacillus. 
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4.4. Kemampuan Probiotik Bakteri Asam Laktat 

 

Bakteri probiotik merupakan bakteri yang dapat hidup saluran pencernaan manusia yang 

memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan manusia (Halim & 

Zubaidah, 2013). Manfaat utama bakteri probiotik adalah untuk mencegah tumbuhnya 

mikroorganisme patogen yang dapat menghasilkan racun pada saluran pencernaan 

manusia. Bakteri probiotik harus memiliki kemampuan untuk dapat bertahan pada 

keadaan ekstrem seperti pada kondisi didalam saluran pencernaan manusia, yaitu tahan 

terhadap asam dan garam empedu, serta dapat memberikan efek melawan bakteri 

patogen (Pundir et al., 2013). Oleh karena itu, pada penelitian uji probiotik dilakukan  

uji ketahanan pH (pH 3 dan pH 7), uji ketahan garam empedu, dan antimikroba. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa seluruh isolat bakteri yang diuji, baik pada pH 3 

dan pH 7 mampu tumbuh pada media agar. Oleh karena itu, semua isolat bakteri 

tersebut memiliki ketahanan terhadap asam. Bakteri asam laktat memiliki ketahanan 

terhadap asam yang lebih besar dibandingkan dengan bakteri lainnya, meskipun tidak 

semua bakteri asam laktat dapat bertahan pada kondisi pH yang sangat asam. Bakteri 

asam laktat dapat bertahan pada kondisi pH rendah karena memiliki kemampuan untuk 

mempertahankan keadaan sitoplasma sel agar tetap pada kondisi basa. Oleh karena itu 

pH pada intraseluler bakteri lebih basa dibandingkan dengan kondisi ekstraselulernya. 

Kemampuan dalam mempertahankan pH pada sitoplasma disebabkan adanya membran 

yang dimiliki oleh bakteri tersebut yang dapat membatasi pergerakan senyawa atau 

proton dari luar sel, selain itu sel bakteri tersebut memiliki kemampuan untuk merubah 

kondisi intraselulernya secara dinamis terhadap perubahan pH (Susanti et al., 2007). 

Kemampuan tersebut yang menjaga agar sel bakteri asam laktat tidak mengalami 

kerusakan atau kebocoran sel akibat kondisi pH yang sangat rendah. 

 

Hasil penelitian uji ketahanan garam empedu menunjukkan bahwa semua isolat bakteri 

asam laktat yang diuji memiliki hasil yang positif pada pengamatan yang dilakukan 

pada jam ke 0, 2, dan 4. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bintik-bintik kecil pada 

media agar pada cawan petri yang di-plating isolat bakteri yang telah diberi perlakuan 

dengan cara pour plate (Gambar 10). Kemampuan isolat bakteri asam laktat yang diuji 
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mampu bertahan terhadap garam empedu dapat disebabkan karena adanya enzim bile 

salt hydrolase (BHS) yang dihasilkan oleh sel bakteri. Menurut Halim & Zubaidah 

(2013), enzim bile salt hydrolase (BHS) merupakan senyawa yang dapat menghidrolisis 

garam empedu sehingga menyebabkan garam empedu tersebut tidak bersifat 

bakterisidal terhadap sel bakteri.  

 

Karakteristik utama yang harus dimiliki bakteri probiotik adalah mampu menghasilkan 

senyawa antimikroba untuk mengendalikan mikroorganisme didalam saluran 

pencernaan manusia, terutama terhadap mikroorganisme patogen (Pundir et al., 2013). 

Oleh sebab itu pada uji probiotik diperlukan uji antimikroba. Beberapa jenis bakteri 

asam laktat, terutama Lactobacillus mampu menghasilkan senyawa antimikroba berupa 

asam organik, hidrogen peroksida, dan bakteriosin. Asam organik terutama asam laktat 

yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat dapat merusak mikroorganisme lain dengan 

cara menurunkan pH, sehingga bakteri lain tidak dapat hidup sedangkan bakteri asam 

laktat dapat tetap bertahan  (Suranto & Setyaningsih, 2005). 

 

Bakteri patogen yang digunakan pada uji aktivitas antimikroba adalah bakteri 

Escherichia coli  FNCC 0091 dan Staphylococcus aureus FNCC 0047. Kedua jenis 

bakteri patogen tersebut sering terdapat pada saluran pencernaan manusia dan 

menyebabkan penyakit seperti gastroentritis, diarea, dan foodborne desease lainnya. 

Pengujian menggunakan kedua jenis bakteri patogen tersebut juga untuk mewakili jenis 

bakteri gram negatif (Escherichia coli FNCC 0091) dan gram positif (Staphylocaccus 

aureus FNCC 0047) lainnya (Susanti et al., 2007). 

 

Hasil penelitian pada Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 8 isolat yang tidak 

menghasilkan zona bening pada uji menggunakan Escherichia coli, sedangkan pada 

Staphylococcus aureus seluruh isolat menghasilkan zona bening. Hal ini menandakan 

bahwa bakteri Staphylococcus aureus FNCC 0047 yang merupakan bakteri gram positif 

lebih mudah untuk dihambat dibandingkan dengan bakteri Escherichia coli FNCC 

0091. Menurut Halim & Zubaidah (2013), bakteri Escherichia coli FNCC 0091 

merupakan bakteri gram negatif yang memiliki lapisan dinding sel yang kompleks, 

yaitu terdiri dari lapisan luar berupa lipopolisakarida dan lapisan dalam berupa 
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peptdoglikan, sehingga memiliki ketahanan terhadap senyawa antimikroba yang lebih 

baik dibandingkan bakteri gram positif yang hanya memiliki lapisan tebal berupa 

peptidoglikan. 

 

Hasil uji pada Tabel 5 yang tidak menunjukkan zona bening pada uji antimikroba 

dengan bakteri Escherichia coli FNCC 0091 dapat disebabkan karena senyawa 

antimikroba yang dihasilkan isolat bakteri yang diuji tidak terlalu kuat. Senyawa 

antimikroba yang dihasilkan isolat tidak cukup kuat untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli FNCC 0091 sehingga sebagian besar masih dapat tumbuh pada 

daerah sumuran. Hal ini dapat terjadi karena bakteri Escherichia coli FNCC 0091 

merupakan gram negatif yang memiliki dinding sel yang berlapis, sehingga senyawa 

antimikroba yang tidak terlalu kuat tidak dapat merusak sel secara keseluruhan (Halim 

& Zubaidah, 2013). 

 

Isolat hasil fermentasi acar kubis dengan kadar garam 7,5% memiliki ukuran zona 

bening yang lebih besar dibandingkan dengan isolat hasil fermentasi acar kubis dengan 

kadar garam 5%. Ukuran zona hambat terbesar juga terdapat pada isolat yang dihasilkan 

dari fermentasi acar kubis dengan kadar garam 7,5%, yaitu isolat kode T2C10 yaitu 

10,16±1,16 mm pada bakteri Eschericia coli FNCC 0091 dan isolat T1C28 yaitu 

10,08±0,53 mm pada bakteri Staphylococcus aureus FNCC 0047. Hal ini menunjukkan 

bahwa fermentasi acar kubis dengan kadar garam 7,5% menghasilkan bakteri asam 

laktat yang memiliki karakteristik probiotik lebih baik dibandingkan acar kubis dengan 

kadar garam 5%. Hal ini dapat terjadi karena fungsi penggunaan garam dalam proses 

fermentasi pembuatan acar kubis adalah untuk menarik air beserta nutrien dalam 

jaringan substrat yaitu kubis sehingga dapat dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat 

untuk proses fermentasi (Neysens et al., 2003). 

 

Menurut Cai et al. (1997), fungsi penambahan garam pada proses fermentasi adalah 

untuk mengontrol jenis bakteri yang tumbuh, terutama untuk menghambat 

mikroorganisme yang tidak diinginkan termasuk bakteri patogen. Oleh karena itu pada 

proses fermentasi menggunakan kadar garam 7,5% lebih selektif terhadap jenis 

mikroorganisme yang tumbuh yaitu jenis bakteri asam laktat yang lebih kuat 
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dibandingkan dengan fermentasi dengan kadar garam 5% yang masih memungkinkan 

lebih banyak bakteri jenis lain yang tumbuh. Pada hasil uji antimikroba, zona hambat 

terbesar adalah pada isolat T2C10 sebesar 10,16±1,16 mm pada bakteri Eschericia coli 

FNCC 0091. 

 

Isolat T2C10 merupakan bakteri asam laktat yang memiliki ciri homofermentatif yang 

memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap kadar garam jika dibandingkan dengan bakteri 

heterofermentatif (Neysens et al., 2003). Oleh sebab itu, pada proses fermentasi 

menggunakan kadar garam 7,5%, isolat tersebut tetap mampu tumbuh dengan baik 

tanpa terhambat akibat adanya kadar garam yang cukup tinggi. Menurut Cai et al. 

(1997), kadar garam yang tinggi berguna untuk menghambat tumbuhnya bakteri 

proteolitik. Oleh karenanya, bakteri yang tumbuh pada kadar garam 7,5% dapat 

bertumbuh lebih baik dibandingkan dengan hasil fermentasi 5%, karena tidak adanya 

bakteri yang menghambat pertumbuhannya terutama bakteri proteolitik. Pada kadar 

garam tersebut bakteri asam laktat yang dihasilkan juga memiliki ketahanan yang lebih 

baik ditambah dengan sifatnya sebagai bakteri homofermentatif sehingga lebih banyak 

memproduksi asam laktat yang lebih banyak dibandingkan dengan bakteri 

heterofermentatif. Asam laktat merupakan salah satu zat antimikroba yang dapat 

merusak sel bakteri patogen (Suranto & Setyaningsih, 2005). 

 

 


