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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Sourdough 

 

Selama masa fermentasi, sourdough diukur volume pengembangannya. Hasil 

pengukuran volume pengembangan sourdough dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 4. Tingkat Pengembangan Sourdough (cm3) 

Perlakuan Δ 1 Δ 2 Δ 3 Δ 4 Δ 5 

K 125,6 125,6 15,7 23,55 39,25 

B5 54,95 219,8 102,05 23,55 15,7 

B10 7,85 188,4 141,3 15,7 15,7 

B20 23,55 141,3 86,35 15,7 39,25 
Keterangan : 

K = Kontrol 

B5 = formulasi dengan sari buah belimbing wuluh sebanyak 5% 

B10 = formulasi dengan sari buah belimbing wuluh sebanyak 10% 

B20 = formulasi dengan sari buah belimbing wuluh sebanyak 20% 
Δ 1  =  perubahan volume sourdough dari hari 0 ke hari 1 
Δ 2 =  perubahan volume sourdough dari hari 1 ke hari 2 

Δ 3 =  perubahan volume sourdough dari hari 2 ke hari 3 

Δ 4 =  perubahan volume sourdough dari hari 3 ke hari 4 

Δ 5 =  perubahan volume sourdough dari hari 4 ke hari 5 
 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diamati bahwa volume sourdough mengalami perubahan 

setiap harinya dengan tingkatan yang berbeda. Volume sourdough meningkat paling 

tinggi pada Δ 2. Kemudian pada Δ 3 dan Δ 4 terjadi penurunan volume, kecuali volume 

sampel K yang sedikit meningkat pada Δ 4. Masing-masing sampel menunjukkan sedikit 

perubahan di Δ 5. Perubahan volume sourdough yang terjadi selama fermentasi dapat 

dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 5. Perubahan volume sourdough dari hari 0 hingga hari 5 

Hari K B5 B10 B20 

0 

    

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    
Keterangan : 

K = Kontrol 

B5 = formulasi dengan sari buah belimbing wuluh sebanyak 5% 

B10 = formulasi dengan sari buah belimbing wuluh sebanyak 10% 

B20 = formulasi dengan sari buah belimbing wuluh sebanyak 20% 

 

Selain itu, sourdough juga diukur pH dan suhu setiap 24 jam sekali selama fermentasi 

berlangsung. Hasil pengukuran pH pada starter dapat dilihat pada Tabel 5. 



19 
 

 

 

Tabel 6. Hasil Pengukuran pH Sourdough 

Waktu 

(jam) 

Suhu fermentasi 

(°C) 

Sampel 

K B5 B10 B20 

0 29,6 5,84±0,08a 5,64±0,07b 5,38±0,03c 4,85±0,11d 

24 29,6 5.52±0,05a 5.36±0,06b 5.20±0,06c 5,02±0,09d 

48 29,1 4.90±0,14a 5.21±0,02b 5.09±0.35c 4,89±0,04a 

72 28,3 4.16±0,06ab 4.24±0,07bc 4.86±0,05d 4,35±0,08c 

96 28,6 4.07±0,05ab 4.09±0,05ab 4.09±0,07ab 4,03±0,06a 

120 27,5 4.13±0,03abc 4.17±0,03bc 4.12±0,05ab 4,11±0,04ab 

 Data tertulis merupakan mean ± standar deviasi 

 Data dengan superscript berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata pada setiap perlakuan 
berdasarkan analisa statistik one way ANOVA dengan uji Duncan (p<0,05) 

Keterangan : 

K = Kontrol 

B5 = formulasi dengan sari buah belimbing wuluh sebanyak 5% 

B10 = formulasi dengan sari buah belimbing wuluh sebanyak 10% 

B20 = formulasi dengan sari buah belimbing wuluh sebanyak 20% 

 

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa pada suhu yang hampir sama yaitu kisaran 

27,5 °C hingga 29,6 °C nilai pH sourdourh mengalami penurunan setiap harinya. Selain 

adanya perubahan volume dan pH, sourdough juga mengalami perubahan sensori yang 

meliputi perubahan fisik sourdough, aroma, warna serta kekentalan sourdough. 

Perubahan fisik tersebut dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

Tabel 7. Perubahan fisik sourdough dari hari 0 hingga hari 5 

Perlakuan K B5 B10 B20 

H0 

    

H1 

    

H2 

    

H3 

    

H4 

    

H5 

    
 

Sourdough pada hari 0 memiliki wujud dan tekstur seperti adonan roti, yaitu liat. Selain 

itu aroma dari sourdough cenderung beraroma terigu, dan juga warna dari sourdough 

adalah putih seperti warna terigu. Pada hari ke 2 rata-rata sourdough  mengalami 

perubahan, yaitu adanya gelembung udara dan perubahan aroma yang menjadi lebih asam 



21 
 

 

 

Zona Bening 

Gelembung 

Gas 

dan tekstur yang lebih encer serta berpori. Perubahan tersebut terus terjadi pada hari-hari 

berikutnya. Tetapi pada hari 4 dan 5, gelembung udara yang terbentuk lebih sedikit 

dibandingkan hari sebelumnya. Mulai hari 3 hingga hari 5, aroma tidak mengalami 

banyak perubahan. 

 

3.1.1. Identifikasi Bakteri Asam Laktat 

 

Koloni yang memiliki zona bening di sekitarnya (Gambar 2) digunakan untuk identifikasi 

bakteri asam laktat meliputi uji katalase, uji motilitas, uji produksi gas, serta pewarnaan 

gram dan spora. Hasil identifikasi dapat dilihat pada Tabel 6.  

 
 

Gambar 2. Isolat Bakteri Asam Laktat yang Ditandai dengan Adanya Zona Bening di 

Sekitar Koloni Bakteri 

 

 

 

 

 

 

 

     a)        b)   

Gambar 3. Hasil Uji Motilitas dan Uji Produksi Gas a) Pertumbuhan Bakteri di Sekitar 

Tusukan, b) Adanya Gelembung Gas Menandakan Hasil Positif 
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Tabel 8. Hasil Identifikasi Bakteri Asam Laktat 

Sampel Katalase Motilitas Produksi Gas 
Pewarnaan 

Bentuk Bakteri 
Gram Spora 

K1 - - + + - batang 

K2 - - + + - batang 

K3 - - + + - batang 

K4 - - + + - batang 

K5 - - + + - batang 

B51 - - + + - batang 

B52 - - + + - batang 

B53 - - + + - batang 

B54 - - + + - batang 

B55 - - + + - batang 

B101 - - + + - batang 

B102 - - + + - batang 

B103 - - + + - batang 

B104 - - + + - batang 

B105 - - + + - batang 

B201 - - + + - batang 

B202 - - + + - batang 

B203 - - + + - batang 

B204 - - + + - batang 

B205 - - + + - batang 
Keterangan : 

Katalase  = (+) katalase positif; (-) katalase negatif 

Motilitas = (+) motil; (-) non-motil 

Produksi Gas = (+) menghasilkan gas; (-) tidak menghasilkan gas 

Pewarnaan Gram = (+) Gram positif; (-) Gram negatif 

Pewarnaan Spora = (+) membentuk spora; (-) tidak membentuk spora 

 

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa sampel merupakan bakteri asam laktat yang 

tergolong heterofermentatif. Hal ini ditunjukan dengan hasil reaksi negatif terhadap 

katalase, non-motil (Gambar 3a), serta hasil positif pada uji produksi gas (Gambar 3b). 
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a)                                                 b) 

          

                                        c)                                                       d) 

Gambar 4. Pewarnaan Gram Sourdough dari media MRS Broth dengan perbesaran 10 × 

100 a) Kontrol, b) Sari Buah Belimbing Wuluh 5%, c) Sari Buah Belimbing 

Wuluh 10%, d) Sari Buah Belimbing Wuluh 20%. 

 

Pada Gambar 4. dapat dilihat bahwa pewarnaan Gram pada semua sampel menghasilkan 

warna ungu kebiruan, yang menunjukkan bahwa bakteri bereaksi positif terhadap 

pewarnaan gram. Sedangkan pada Gambar 5. pewarnaan spora pada semua sampel 

menghasilkan warna merah, yang menunjukkan bahwa bakteri tidak menghasilkan spora. 
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a)                                                       b) 

          

c)                                                       d) 

Gambar 5. Pewarnaan Spora Sourdough dari media MRS Broth dengan perbesaran 10 × 

100 a) Kontrol, b) Sari Buah Belimbing Wuluh 5%, c) Sari Buah Belimbing 

Wuluh 10%, d) Sari Buah Belimbing Wuluh 20%. 

 

3.1.2. Uji Kepadatan Mikroba 

 

Uji kepadatan mikroba dilakukan untuk mengetahui banyaknya mikroba yang terdapat 

pada sourdough di hari terakhir fermentasi. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Hasil Uji Kepadatan Mikroba 

Sampel Jumlah koloni (log CFU/ml) 

K 6,053±4,401b 

B5 4,898±5,207a 

B10 6,033±4,741b 

B20 6,076±4,401b 

 Data tertulis merupakan mean ± standar deviasi 
Keterangan : 

K = Kontrol 

B5 = formulasi dengan sari buah belimbing wuluh sebanyak 5% 

B10 = formulasi dengan sari buah belimbing wuluh sebanyak 10% 

B20 = formulasi dengan sari buah belimbing wuluh sebanyak 20% 
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Dapat dilihat pada Tabel 9 jumlah pembentukan koloni bakteri yang terdapat pada 

sourdough berada di kisaran 4,898±5,207 log CFU/ml hingga 6,076±4,401 log CFU/ml. 

Hasil tertinggi ditunjukkan oleh sampel B20 dan hasil terendah ditunjukkan oleh sampel 

B5 (Tabel 7). Pada sampel K, B10 dan B20 menunjukkan hasil tidak berbeda nyata, 

sedangkan sampel B5 memiliki hasil yang paling berbeda dibandingkan dengan sampel 

yang lainnya. 

 

3.2. Analisa Fisik Adonan dan Roti Sourdough 

 

Analisa fisik yang dilakukan terhadap sampel adonan roti dan roti sourdough yaitu uji 

tekstur yang meliputi hardness dan springiness. Berikut merupakan hasil dari uji tekstur 

yang dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 10. Hasil Uji Tekstur Adonan dan Roti Sourdough 

Sampel Hardness 1 (gf) Hardness 2 (gf) 
Springiness 

(mm) 

Springiness 

index 

Tekstur Adonan Roti Sourdough 

K 20,12±0,70b 12,32±0,31b 2,80±0,09a 0,45±0,01b 

B5 23,19±0,33c 13,95±0,16c 2,90±0,11a 0,45±0,01b 

B10 18,55±0,04a 11,42±0,07a 2,71±0,07a 0,42±0,01a 

B20 18,83±0,14a 11,65±0,16a 2,76±0,10a 0,44±0,01ab 

 

Tekstur Roti Sourdough 

K 725,23±  7,16c 327,55±21,48c 9,44±0,25b 1,19±0,14b 

B5 433,23±22,05b 227,36±  1,53b 6,64±0,32a 0,55±0,11a 

B10 234,53±19,38a 108,13±  0,94a 9,59±0,29b 1,12±0,06b 

B20 259,99±  2,44a 121,14±  6,98a 6,69±0,15a 0,77±0,06ab 

 Data tertulis merupakan mean ± standar deviasi 

 Data dengan superscript berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata pada setiap perlakuan 
berdasarkan analisa statistik one way ANOVA dengan uji Duncan (p<0,05) 

 

Pada Tabel 10 diketahui adonan roti sourdough menunjukkan hardness terendah 

dihasilkan oleh adonan roti sourdough dengan perlakuan penambahan sari belimbing 

wuluh sebanyak 10% yaitu 18,55±0,04 gf, dan tertinggi adalah adonan roti sourdough 

dengan perlakuan penambahan sari belimbing wuluh sebanyak 5% yaitu 23,19±0,33 gf. 

Pada roti sourdough dihasilkan hardness terendah oleh roti sourdough dengan perlakuan 

penambahan sari belimbing wuluh sebanyak 10% yaitu 234,53±18,38 gf dan tertinggi 
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oleh roti sourdough kontrol yaitu 725,23±7,16 gf. Dari Tabel 10 juga diketahui bahwa 

adonan roti sourdough dengan perlakuan penambahan sari belimbing wuluh sebanyak 

10% menghasilan nilai springiness terendah yaitu 2,71±0,07 mm dan tertinggi oleh 

adonan roti sourdough dengan perlakuan penambahan sari belimbing wuluh sebanyak 5% 

yaitu 2,90±0,11 mm. Pada roti sourdough didapatkan hasil springiness terendah oleh roti 

sourdough dengan pelakuan penambahan sari belimbing wuluh sebanyaj 5% kisaran 

6,64±0,32 mm  dan tertinggi oleh roti sourdough degan perlakuan penambahan sari 

belimbing wuluh sebanyak 10% yaitu 9,59±0,29 mm. 

 

Kemudian untuk hasil pengukuran volume pengembangan, ukuran dan jumlah pori dapat 

dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11.  Hasil Pengukuran Volume Pengembangan dan Penghitungan Jumlah dan 

Diameter Pori pada Roti Sourdough 

Sampel Volume Pengembangan (%) Jumlah Pori Ukuran Pori (µm) 

K 43,22±2,93c 23 296,63 – 1015,70 

B5 12,92±0,16a 21 378,05 –   872,98 

B10 31,08±1,56b 24 343,65 – 1347,81 

B20 59,16±4,45d 23 310.29 – 1111,84 

 Data tertulis merupakan mean ± standar deviasi 

 Data dengan superscript berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata pada setiap perlakuan 
berdasarkan analisa statistik one way ANOVA dengan uji Duncan (p<0,05) 

 

Pada Tabel 11. ditunjukkan bahwa volume pengembangan roti paling tinggi dihasilkan 

oleh roti sourdough B20 yaitu sebanyak 59,16%, dan paling rendah dihasilkan oleh roti 

sourdough B5 dengan pengembangan volume 12,92%. Sedangkan jumlah pori dalam 

irisan roti 1 cm x 1 cm paling banyak adalah sampel B10 dan paling sedikit adalah B5. 

Ukuran pori pada tiap sampel memiliki diameter yang berbeda beda dengan rentang yang 

berbeda-beda pula. 
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Tabel 12. Penampakan Roti Sourdough dan Pengamatan Pori-pori Roti 

Sampel Penampang roti Pori-pori roti Pori-pori roti secara 

mikroskopik 

K 

   
B5 

   
B10 

   
B20 

   
Keterangan : 

Pengamatan mikroskopik dengan lensa perbesaran 10 × 40. 

 

Tabel  12 menunjukkan hasil  dari pembuatan roti serta penampakan pori-pori roti yang 

juga dilihat secara mikroskopik.


