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4. PEMBAHASAN 

 

Sourdough merupakan leavening agent yang dapat digunakan dalam pembuatan roti. 

Bahan yang digunakan untuk membuat sourdough adalah tepung terigu berprotein tinggi, 

air dan sari buah belimbing wuluh. Penggunaan tepung terigu berprotein tinggi bertujuan 

untuk memberikan nutrisi bagi bakteri asam laktat untuk melakukan aktivitas proteolitik, 

di mana protein pada tepung terigu akan diubah menjadi asam amino. Selain itu, 

kandungan karbohidrat pada tepung terigu juga digunakan oleh mikroba sebagai sumber 

C. Semakin tinggi protein yang terkandung dalam tepung terigu maka penyerapan air 

akan semakin tinggi, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada starter, di 

mana pertumbuhan mikroba juga ditentukan pada aW suatu media. Air berfungsi untuk 

menghidrasi glutenin dan gliadin untuk membentuk gluten. Gluten berperan sebagai 

penahan gas CO2 yang dihasilkan oleh mikroba selama fermentasi berlangsung. Oleh 

karena itu diperlukan penggunaan tepung terigu dengan protein tinggi. Semakin tinggi 

protein yang ada maka gluten yang terbentuk semakin kuat (Matz, 1992; Bennion & 

Hughes, 1970). Penambahan sari buah belimbing wuluh berfungsi sebagai asidulan yang 

diharapkan dapat membantu sourdough menurunkan pH agar mendukung lingkungan 

pertumbuhan mikroba, karena adanya asam askorbat dan asam oksalat yang cukup tinggi 

sehingga pH dari buah belimbing wuluh mencapai 0,9 hingga 1,5. Adanya kandungan 

glukosa yang mencapai 3,27 g/ml juga dapat memberikan nutrisi bagi mikroba (Virgolin 

et al., 2017; Peris et al., 2013; De Lima et al, 2001). 

 

4.1. Analisa Tingkat Pengembangan Sourdough 

 

Penambahan sari buah belimbing wuluh dalam penelitian ini bertujuan sebagai asidulan 

yang berfungsi untuk membuat media tumbuh bakteri menjadi lebih asam dan menyeleksi 

bakteri yang akan tumbuh pada sourdough. Pembuatan sourdough dilalui dengan proses 

fermentasi alami, yang melibatkan berbagai macam mikroorganisme dari lingkungan 

yang tumbuh secara alami (Widyasaputra & Sudarminto, 2013). Selama fermentasi 

berlangsung sourdough mengalami perubahan fisik berupa peningkatan volume dan 

perubahan aroma dan tekstur. Perubahan tersebut merupakan hasil dari metabolisme 

bakteri asam laktat maupun yeast selama fermentasi berlangung. Peningkatan volume 
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disebabkan oleh gas CO2 yang dihasilkan oleh BAL dan yeast (Corsetti & Settanni, 2007). 

Adanya asam laktat, etanol, asam asetat dan senyawa volatil yang dihasilkan dari 

metabolisme BAL berkontribusi terhadap aroma asam yang khas pada sourdough. 

Sedangkan perubahan tekstur yang menjadi lebih lunak dan encer diakibatkan dari 

pemecahan protein di dalam terigu menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui 

aktivitas proteolitik (Casado et al., 2017; Corsetti & Settanni, 2007).  

 

Pada setiap formulasi menunjukkan bahwa pengembangan volume sourdough 

meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada Δ2. Pada Δ3, Δ4 dan Δ5 volume sourdough 

mengalami peningkatan yang tidak begitu banyak (Tabel 2). Pada Δ2 volume sourdough 

meningkat paling tinggi dan pada hari berikutnya terjadi penurunan tingkat 

pengembangan volume sourdough. Hal ini dapat terjadi karena pada Δ2 pertumbuhan 

BAL memasuki fase log, kemudian pada Δ3 pertumbuhan BAL memasuki fase stasioner, 

dan pada Δ4 pertumbuhan BAL memasuki fase kematian. Menurut Middelbeek et al., 

(1992) dalam Yuliana, (2008) pada fase log mikroba membelah dengan cepat dan 

konstan. Dalam fase ini pertumbuhan mikroba dipengaruhi oleh nutrien yang ada, pH, 

dan juga temperatur lingkungan fermentasi. Fase stasioner merupakan fase pertumbuhan 

bakteri dengan jumlah sel yang relatif tetap karena jumlah sel yang tumbuh sama dengan 

jumlah sel yang mati. Pada fase kematian laju pertumbuhan bakteri menurun karena 

berkurangnya faktor tumbuh seperti mineral dan beberapa nutrien esensial pada media 

atau dapat juga diakibatkan oleh akumulasi autotoksin pada media (Gaman dan 

Sherrington, 1994 dalam Yuliana, 2008). Pada Δ1 sampel K menunjukkan tingkat 

pengembangan volume yang paling tinggi dibandingkan dengan sampel yang 

ditambahkan dengan sari belimbing wuluh. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya mikroba 

lain selain BAL ataupun yeast yang juga menghasilkan CO2 tumbuh pada sourdough. 

Dengan adanya penambahan sari belimbing wuluh, mikroba yang tumbuh pada 

sourdough akan terseleksi.  

 

Pada Tabel 4 didapati bahwa sampel B5 menghasilkan sourdough dengan volume 

pengembangan tertinggi dibandingan dengan sampel B10 dan B20. Hal tersebut 

diakibatkan oleh karena konsentrasi sari belimbing wuluh yang ditambahkan pada sampel 

B5 lebih sedikit dibandingkan dengan B10 dan B20. Menurut Shah (2000), kelangsungan 
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hidup organisme probiotik akan menurun berkaitan dengan pH yang rendah dan 

akumulasi asam organik sebagai hasil dari metabolit fermentasi. 

 

Selama masa fermentasi, sourdough mengalami perubahan kimia juga, yaitu adanya 

perubahan pH. pH pada sourdough mengalami penurunan yang terjadi karena adanya 

BAL yang menghasilkan asam laktat dan juga asam asetat. Berdasarkan Tabel 5 diketahui 

bahwa penambahan sari belimbing wuluh pada hari terakhir fermentasi menghasilkan 

nilai pH yang tidak signifikan yang menunjukkan bahwa penambahan sari belimbing 

wuluh tidak memberikan perbedaan nyata. Menurut penelitian Casado et al. (2017), pH 

sourdough menurun selama fermentasi berlangsung yaitu dari kisaran 5,98 hingga 3,89, 

tetapi pada hari terakhir fermentasi pH sourdough sedikit meningkat. Hal ini sesuai 

dengan hasil yang di dapat bahwa selama masa fermentasi pH sourdough akan menurun, 

namun pada hari terakhir terdapat sedikit peningkatan pH. Menurut Shah (2000) 

penurunan nilai pH berkaitan dengan aktivitas BAL dalam memecah gula menjadi asam 

laktat, semakin banyak sumber gula yang dimetabolisir semakin banyak pula asam 

organik yang diahsilkan sehingga nilai pH juga akan semakin rendah. Dalam penelitian 

sumber gula didapatkan dari sari buah belimbing wuluh yang ditambahkan ke dalam 

adonan sourdough, karena sari belimbing wuluh mengandung glukosa yang mencapai 

3,27g/100 ml (Virgolin et al., 2017). 

 

4.2. Analisa Mikrobiologi 

 

4.2.1. Identifikasi Bakteri Asam Laktat 

 

Proses pengenceran sampel yang digunakan untuk identifikasi BAL menggunakan cairan 

garam fisiologis (0,85%) yang bertujuan untuk menyeleksi BAL dari sampel. Isolat 

ditumbuhkan pada media Man Rogosa Sharpe Agar (MRS A) yang ditambahkan dengan 

CaCO3 sebanyak 1%. Menurut Rinto et al. (2012), media MRS agar merupakan media 

yang sesuai untuk menumbuhkan BAL karena media tersebut merupakan media selektif 

bagi pertumbuhan BAL. Penambahan CaCO3 bertujuan untuk membedakan BAL dengan 

bakteri yang tidak menghasilkan asam. Asam yang dihasilkan oleh BAL akan bereaksi 

dengan CaCO3 yang ada pada media, sehingga membentuk kalsium laktat yang larut pada 
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media, hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening di sekitar koloni yang 

tumbuh (Gambar 2) (Yusmarini et al., 2010). Koloni yang memiliki zona bening di 

sekitarnya diambil untuk uji tahap selanjutnya. 

 

BAL bersifat katalase negatif, yang ditunjukkan dengan tidak adanya gelembung saat 

direaksikan dengan hidrogen peroksida (H2O2). Berdasarkan hasil uji aktivitas katalase 

(Tabel 6), seluruh isolat dari semua sampel merupakan BAL karena tidak menghasilkan 

gelembung (katalase negatif). Hal ini terjadi karena bakteri tersebut tidak memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan enzim katalase sehingga tidak dapat memecah H2O2 

untuk menghasilkan oksigen (Akinola & Oluwatooyin, 2017; Kivanc et al., 2011). BAL 

bersifat non motil, hal ini dikarenakan BAL tidak memiliki flagela. Flagela merupakan 

salah satu struktur utama di bagian luar sel bakteri yang menyebabkan pergerakan atau 

motilitas pada sel (Thakur et al., 2017). Berdasarkan hasil uji produksi gas, diketahui 

bahwa semua isolat merupakan BAL yang bersifat heterofermentatif yang dibuktikan 

dengan adanya gelembung gas pada tabung durham (Gambar 3b).  

 

Selain BAL yang tumbuh didominasi oleh BAL heterofermentatif, terdapat juga bakteri 

asam laktat homofermentatif. Menurut Adams & Nout (2001), BAL homofermentatif 

menghasilkan asam laktat saja sebagai hasil metabolisme gula dan tidak mampu 

menghasilkan CO2, sedangkan bakteri asam laktat heterofermentatif akan menghasilkan 

asam laktat sebagai produk utama, asam asetat, asam propionat, bakteriosin, hidrogen 

peroksida, etanol dan juga gas CO2, di mana gas CO2 ini yang menyebabkan adanya 

gelembung gas di dalam tabung Durham. 

 

Berdasarkan pewarnaan Gram, isolat merupakan bakteri golongan Gram positif yang 

ditunjukkan dengan sel bakteri berwarna ungu.  Hal ini ditunjukkan pada Gambar 4, yang 

menunjukkan warna ungu pada sel bakteri sehingga menandakan bahwa bakteri tersebut 

adalah BAL. Warna ungu yang ditunjukkan oleh sel BAL menunjukkan bahwa kristal 

violet diikat dengan baik oleh dinding sel bakteri dan tidak dapat dilunturkan oleh 

alkohol. Hal tersebut terjadi karena struktur dinding sel BAL memiliki komposisi 

peptidoglikan yang tebal dengan kandungan lipid yang tipis. Dinding sel yang 

terdehidrasi oleh alkohol menyebabkan protein terdenaturasi menjadi kaku, keras, pori-
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pori sel yang mengecil, serta penurunan daya permeabilitas sehingga zat warna tidak 

dapat keluar dari sel yang mengakibatkan sel akan tetap berwarna ungu (Moyes et al., 

2009). 

 

BAL merupakan bakteri yang tidak menghasilkan spora, sehingga hasil pada pengujian 

ini sel bakteri menunjukkan warna merah (Gambar 5). Jika bakteri merupakan penghasil 

spora maka sel bakteri akan berwarna hijau. Warna hijau dapat terjadi karena bakteri yang 

menghasilkan spora akan mengikat zat pewarna malachite green yang memiliki warna 

hijau. Zat warna tersebut dapat dengan mudah menembus endospora pada bakteri dan 

sulit dihilangkan dengan air, karena air tidak dapat menembus endospora. Namun, jika 

bakteri tidak mempunyai spora maka zat pewarna hijau akan dengan mudah hilang ketika 

dibilas dengan air, sehingga sel akan mengikat warna merah  yaitu pewarna safranin 

(Oktari et al., 2017). 

 

4.2.2. Uji Kepadatan Mikroba 

 

Jumlah kepadatan bakteri asam laktat pada sourdough paling tinggi terdapat pada sampel 

B20 yaitu 6,076±4,401 log CFU/ml dan terendah pada sampel B5 yaitu 4,898±5,207 log 

CFU/ml. Hasil yang didapatkan kurang sesuai jika dibandingkan dengan hasil penelitian 

Viiard et al (2016), di mana hasil kepadatan bakteri asam laktat pada sampel sourdough 

menempati kisaran 6,56±0,07 log CFU/ml hingga 9,08±0,03 log CFU/ml. Tetapi hasil 

penelitian sourdough sesuai dengan penelitian Saeed et al. (2009), di mana konsetrasi 

bakteri asam laktat pada sourdough berkisar pada 4,795 log CFU/ml hingga 7,84 log 

CFU/ml. Hal tersebut dapat terjadi karena kurang optimalnya pertumbuhan BAL yang 

dipengaruhi oleh suhu fermentasi yang berbeda-beda. Menurut Jay (1997), suhu optimal 

pertumbuhan BAL adalah 37 °C. Pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa suhu fermentasi 

berkisar pada 27,5 hingga 29,6 °C, sedangkan pada penelitian Viiard et al (2016) suhu 

fermentasi berada pada kisaran 32 hingga 44 °C dan dalam penelitian Saeed et al. (2009) 

sourdough difermentasikan pada suhu 30 °C. Selain suhu, bahan yang digunakan dapat 

mengakibatkan jumlah BAL pada penelitian kurang sesuai dengan literatur yaitu dengan 

menggunakan tepung rye, sedangkan pada penelitian bahan yang digunakan adalah 

tepung terigu.  



33 
 

 

 

 

Sampel B5 memiliki hasil yang lebih kecil dibandingkan sampel lainnya. Hal tersebut 

dapat disebabkan karena pada sampel B10 dan B20 memiliki pH yang lebih rendah 

dibandingkan B5, sehingga pada awal fermentasi jumlah BAL pada setiap sampel tidak 

sama, karena pH minimal dan maksimal setiap BAL berbeda-beda. Hal tersebut 

diakibatkan oleh faktor-faktor seperti aktivitas air dan keberadaan oksigen (Jay, 1997). 

Dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa sampel B5 memiliki volume pengembangan yang 

paling tinggi pada Δ2, yang menunjukkan bahwa pada hai tersebut aktivitas mikroba 

meningkat pesat sehingga mikroba pada sampel B5 memiliki fase pertumbuhan yang 

lebih cepat dibandingkan dengan sampel lainnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

jumlah mikroba pada B5 di hari terakhir fermentasi lebih sedikit. 

 

4.3. Uji Tekstur Adonan dan Roti Sourdough 

 

Selama masa pemanggangan roti, enzim amilase yang terdapat pada adonan menjadi lebih 

aktif pada saat beberapa menit pertama setelah adonan masuk ke dalam oven. Selain itu 

pati yang ada juga mengalami perubahan menjadi dekstrin dan ada peningkatan produksi 

gas CO2. Kemudian ketika adonan mencapai suhu sekitar 50-60 °C, aktivitas yeast dan 

BAL akan  meningkat hingga terjadi fase kematian. Pada saat suhu adonan mencapai 

sekitar 76 °C terjadi pelepasan alkohol dan peningkatan tekanan dalam gelembung udara. 

Di sisi lain sejalan dengan terjadinya gelatinasi pati, struktur gluten pada adonan 

mengalami kerusakan akibat penarikan air oleh pati. Ketika suhu adonan melampaui suhu 

76 °C gluten menggumpal sehingga memberikan struktur crumb. Saat roti memasuki 

tahap akhir pemanggangan, crust dan aroma akan terbentuk. Crust yang terbentuk 

merupakan hasil dari reaksi maillard dan karamelisasi gula (Koswara, 2009). 

 

Hardness menunjukkan nilai penekanan maksimum yang tercatat saat kompresi pertama 

(Muthoharoh dan Aji, 2017). Dari Tabel 8 diketahui bahwa penggunaan sourdough 

dengan penambahan sari belimbing wuluh menghasilkan roti dengan hardness yang lebih 

rendah dari sourdough kontrol. Springiness menunjukkan kemampuan roti untuk kembali 

ke posisi semula setelah adanya gaya tekanan atau disebut dengan elastisitas. Nilai 

springiness berkaitan dengan nilai hardness roti, semakin tinggi nilai hardness maka nilai 
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springiness akan menurun sehingga adonan dan roti yang dihasilkan memiliki struktur 

yang kaku (Pikarida et al., 2018). Menurut laporan Muthoharoh dan Aji (2017), roti tawar 

terbaik memiliki nilai hardness yang mencapai 207,5 gf dan nilai springiness 3,89 mm. 

Pada hasil pengamatan didapati nilai hardness roti yang mendekati nilai 207,5 gf adalah 

sampel B10 dan B20 yaitu, sedangkan nilai springiness roti yang mendekati nilai 3,89 

mm adalah sampel B5 dan B20.  

 

Dilihat dari tabel 9 bahwa roti B20 menghasilkan volume pengembangan yang paling 

tinggi yaitu mencapai 59,16 %. Roti B5 menghasilkan roti dengan volume pengembangan 

paling rendah. Selain itu jumlah pori dan ukuran pori yang dihasilkan juga beragam. Hal 

ini dapat disebabkan oleh keberadaan BAL dan yeast pada sourdough yang menghasilkan 

gas CO2, di mana jumlah CO2 yang dihasilkan berkaitan dengan jumlah dan aktivitas 

mikroba tersebut karena pada saat pemanggangan ketika adonan mencapai suhu sekitar 

37-45 °C aktivitas BAL dan yeast akan meningkat dan melepaskan gas CO2 yang 

mengakibatkan volume roti bertambah (Koswara, 2009). Kekerasan, elastisitas dan juga 

volume pengembangan roti dapat berkaitan dengan  adanya asam askorbat yang cukup 

tinggi pada buah belimbing wuluh. Asam askorbat jika terkena oksigen dapat berperan 

menjadi oksidan yang dapat meningkatkan kemampuan adonan dalam mempertahankan 

gas CO2 karena terbentuknya ikatan disulfida (SS) pada jaringan gluten  (Hui, 2006).


