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4. PEMBAHASAN 

 

Pada pembuatan minuman probiotik, fermentasi dilakukan dengan bantuan Bakteri Asam 

Laktat (BAL). Bakteri asam laktat bekerja dengan cara merombak glukosa yang terkandung 

dalam substrat dan merombaknya menjadi senyawa yang lebih sederhana(Abubakar & Arpah, 

2015). Bakteri asam laktat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lactobacilllus pentosus 

LLA8 dan kultur instant. Lactobacillus pentosus LLA8 diambil dari acar rebung dimana 

karakteristik probiotiknya sudah teranalisis(Hartayanie et al., 2018). Menurut (Daten and 

Ardyati, 2018) Lactobacillus pentosus merupakan bakteri asam laktat yang dapat hidup pada 

pH 5 hingga 7,5 dan tetap tumbuh pada konsentrasi garam empedu 0-0,3%. L. Pentosus juga 

memiliki kemampuan menghambat bakteri pathogen seperti E. Coli, Salmonella thypimurium 

dan Helicobacter pylori. Kultur instan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 3 

campuran kultur, yakni Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan 

Lactobacillus  acidophilus. Lactobacillus  acidophilus merupakan bakteri asam laktat yang 

sering digunakan dalam produk probiotik untuk meningkatkan nilai probiotik produk (Bull et 

al., 2013), sedangkan  L. bulgaricus merupakan bakteri asam laktat yang dapat menghasilkan 

asam-asam amino. Menurut Chockchaisawasdee & Stathopoulos (2011), bakteri Lactobacillus 

bulgaricus dapat menghasilkan asam amino rantai pendek yang dapat menstimulasi 

pertumbuhan S. Thermophilus. 

 

Pada Tabel 1. dapat dilihat nilai pH, antioksidan dan total gula dari tomat segar dan tomat 

pasteurisasi. Pada nilai pH dan aktivitas antioksidan dari tomat segar dan tomat pasteurisasi 

tidak terlalu mengalami perubahan signifikan. Sedangkan pada kandungan gula pada jus tomat 

segar ke jus tomat pasteurisasi mengalami penurunan. Hal tersebut berbeda dengan pendapat 

yang dikatakan oleh (Nilasari et al., 2017) yang mengatakan bahwa proses pemanasan dapat 

meningkatkan kadar gula. Hal tersebut terjadi karena pada saat pemanasan terjadi penguapan 

air sehingga kadar air menurun dan menyebabkan presentase kadar gula meningkat. Menurut 

(Saputra & Ginting, 2016) degradasi kandungan glukosa dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti lingkungan yang asam, panas, atau adanya kandungan mineral tertentu yang dapat 

memicu reaksi yang dapat menurunkan kandungan glukosa. Kondisi jus tomat yang asam 

dengan pH 4 menandakan kondisi media yang asam sehingga dapat menjadi penyebab 

terjadinya degradasi glukosa. 
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Pada Tabel  9. dan Gambar 11. dapat diketahui pada nilai pH jus tomat yang difermentasi 

dengan Lactobacillus pentosus LLA8 dan kultur instan. Kedua jus tomat  memiliki pola yang 

menurun pada waktu fermentasi 24 jam, kemudian semakin menurun pada waktu fermentasi 

48 jam. Menurut Ayu et al., (2015) terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi hasil fermentasi 

minuman probiotik, yakni konsentrasi sukrosa dan waktu fermentasi. Konsentrasi sukrosa pada 

substrat harus memiliki jumlah yang cukup agar bakteri dapat tumbuh dan berkembang biak, 

sedangkan waktu fermentasi dapat menentukan waktu yang tepat untuk bakteri untuk memecah 

nutrisi di dalam medium secara optimal. Pada hasil analisis pH jus tomat fermentasi, kedua pH 

sampel jus tomat yang baru diinokulasikan L. pentosus LLA8 dan kultur instan pada fermentasi 

0 jam memiliki nilai yang menurun drastis setelah diinkubasi 24 jam kemudian menurun 

kembali setelah fermentasi 48 jam. Penurunan drastis pH tersebut menunjukan bahwa adanya 

aktivitas bakteri asam laktat yang telah melakukan fermentasi selama inkubasi sehingga 

terbentuk ion H+ akibat perombakan senyawa karbohidrat memecah gula-gula sederhana pada 

sari tomat melalui proses glikolisis sehingga menghasilkan senyawa asam. Glikolisis 

merupakan proses perombakan gula menjadi asam piruvat yang kemudian akan diubah menjadi 

asam laktat. Penurunan nilai pH media karena terbentuknya asam laktat juga sejalan dengan 

pernyataan dari Singleton  & Sainsburry  (2006) dalam Harahap et al., (2018) yang  

menyatakan bahwa  penurunan  pH  terjadi salah satunya akibat  adanya akumulasi asam yang 

berasal dari BAL yang melakukan proses fermentasi.  

 

Hasil penelitian yang menunjukan semakin rendah nilai pH jus tomat yang didapat saat 

semakin lamanya waktu fermentasi juga sejalan dengan hasil Uji Korelasi yang ditujukan pada 

Tabel 6. dimana pada Tabel 6. menunjukkan hubungan yang sangat kuat namun berbanding 

terbalik antara pH dan waktu. Hasil Uji Korelasi tersebut juga menunjukkan hubungan yang 

sangat kuat dan berbanding lurus pada hubungan antara gula dan pH. Hubungan tersebut 

menunjukan bahwa semakin lama waktu fermentasi, maka  nutrisi dan kandungan gula yang 

tersedia pada sari tomat semakin menurun karena digunakan bakteri asam laktat untuk 

melakukan fermentasi dan membuat nilai pH jus tomat semakin menurun. Hal tersebut juga 

didukung oleh pernyataan dari Galuh & Kusnadi (2014) yakni semakin lama waktu fermentasi, 

maka semakin banyak asam-asam organik yang terakumulasi, salah satunya asam laktat 

sebagai produk fermentasi utama yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat sehingga 

memberikan rasa masam pada produk akhir.  
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Pada hasil analisis kandungan gula jus tomat fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8 dan 

kultur instan, kedua jus tomat juga memiliki trend yang sama yakni semakin menurun seiring 

dengan lama waktu fermentasi. Hal ini ditunjukan pula pada hasil Uji Korelasi pada Tabel 6. 

yang menunjukan hubungan yang sangat kuat namun berbanding terbalik ditunjukan pada 

hubungan antar gula dan waktu. Menurut Kumar et al., (2013) glukosa merupakan sumber 

karbon yang sangat baik bagi genus Lactobacillus terutama untuk menghasilkan asam laktat 

(Mousavi et al., 2011). Pada hasil analisis kandungan gula, nilai kandungan gula pada jus tomat 

fermentasi 0 jam masih tinggi, kemudian terjadi pola penurunan glukosa pada fermentasi 24 

jam kemudian 48 jam. Kandungan gula tomat yang tinggi pada fermentasi 0 jam tersebut 

dimanfaatkan oleh BAL untuk melakukan pertumbuhan sel dan melakukan fermentasi 

(Handrian et al., 2013). Hal ini ditunjukan pada tabel hasil analisis gula dimana pada waktu 

fermentasi 24 jam didapat jumlah penurunan nilai total kandungan glukosa yang besar, 

sehingga menandakan L. pentosus LLA8 memanfaatkan ketersediaan kandungan glukosa yang 

tinggi pada sari tomat untuk memperbanyak sel. Kemudian bersamaan dengan meningkatnya 

jumlah sel, bakteri  merombak komponen–komponen  gula  dalam  medium  secara maksimal 

dan menghasilkan metabolit fermentasi asam-asam organik(Galuh & Kusnadi, 2014). 

 

Pada fermentasi 48 jam terjadi penurunan kandungan gula, namun jumlah penurunannya tidak 

terlalu banyak dibandingkan dengan penurunan kandungan gula pada fermentasi 24 jam. 

Menurut Galuh & Kusnadi (2014) bakteri  asam  laktat  memanfaatkan  gula  sebagai  

pertumbuhan, sumber energi  dan menghasilkan metabolit berupa asam laktat selama proses 

fermentasi. Pada sampel minuman probiotik yang diinkubasi selama 48 jam, penurunan nilai 

total kandungan gula yang didapat tidak terlalu jauh dengan nilai total kandungan gula pada 

inkubasi 24 jam. Hal ini menandakan bahwa pada fermentasi 48 jam, ketersediaan nutrisi dan 

glukosa dari sari tomat sudah hampir habis, sehingga substrat yang akan dirombak oleh BAL 

semakin sedikit dan penurunan total gula yang dihasilkan tidak terlalu drastis. 

 

 

 

Pada hasil perhitungan Total Bakteri Asam Laktat, pada jus tomat yang difermentasi 

menggunakan Lactobacillus Pentosus LLA8 memiliki trend yang meningkat. Pada hasil yang 

didapat, semakin lama waktu fermentasi maka jumlah BAL yang terkandung semakin 

meningkat. Pola pertumbuhan yang semakin meningkat ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Saraniya & Jeevaratnam, (2014) dimana pada hasil penelitian yang dilakukan, 

pola pertumbuhan L. pentosus menunjukan bahwa pertumbuhan meningkat pada waktu 
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inkubasi 24 jam dan semakin meningkat hingga pertumbuhan sel paling optimum pada waktu 

inkubasi 48 jam. Namun, berbeda dengan pada pola pertumbuhan jus tomat yang difermentasi 

menggunakan kultur instan terjadi kenaikan jumlah bakteri asam laktat dari waktu fermentasi 

0 jam ke 24 jam, kemudian terjadi penurunan jumlah bakteri asam laktat pada waktu fermentasi 

ke 48 jam.  

 

Menurut Suseno et al., (2000)  penurunan total bakteri asam laktat dapat diakibatkan oleh 

beberapa faktor salah satunya adalah waktu fermentasi yang panjang namun tidak diimbangi 

ketersediaan nutrisi yang mencukupi. Pada kultur instant terdiri dari 3 jenis kultur bakteri asam 

laktat di dalam satu substrat yakni Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan 

Lactobacillus  acidophilus. Pada waktu ke 0 hingga 24 jam ketiga kultur tersebut mulai 

beradaptasi dan memanfaatkan sumber karbon dari glukosa dalam sari buah tomat untuk 

memperbanyak diri sehingga pada waktu fermentasi 24 jam terjadi peningkatan jumlah sel 

bakteri. Kemudian pada waktu fermentasi 48 jam jumlah kultur instan mengalami penurunan. 

Hal ini dapat disebabkan karena ketersediaan nutrisi pada substrat saat fermentasi 48 jam sudah 

menurun sehingga bakteri asam laktat berhenti untuk memperbanyak diri dan melewati fase 

logaritmik yang menyebabkan jumlah bakteri pada kultur instan menurun (Sunarlim & 

Usmiati, 2006). Selain dapat disebabkan karena ketersediaan nutrisi, penurunan jumlah bakteri 

asam laktat pada fermentasi 48 jam juga dapat disebabkan karena kondisi kultur, konsentrasi 

asam laktat dan asam asetat pada media, tingkat keasaaman dalam produk, ataupun karena 

terbentuknya metabolit sampingan seperti hidrogen peroksida ataupun senyawa antibiotik lain 

yang jika terakumulasi dalam jumlah tertentu dapat menghambat pertumbuhan bakteri (RB & 

Barraquio, 2015). 

 

Pada hasil keseluruhan hasil perhitungan total bakteri asam laktat, didapatkan minuman 

probiotik tomat yang difermentasi dengan bakteri asam laktat Lactobacillus pentosus LLA8 

memiliki trend yang meningkat dengan jumlah yang lebih tinggi daripada minuman probiotik 

yang difermentasi menggunakan kultur instan. Jumlah ini sudah memenuhi syarat untuk 

digolongkan sebagai minuman probiotik seperti yang dikatakan oleh  FAO/WHO (2002) dalam 

(Sandes et al., 2017) bahwa sampel minuman fermentasi yang dapat diterima sebagai minuman 

probiotik yaitu dengan sampel yang mengandung total bakteri probiotik >108 CFU/ml. Hal ini 

juga sejalan dengan pernyataan oleh Daten & Ardyati (2018) yang menyatakan bahwa syarat 

suatu produk dapat disebut sebagai minuman probiotik yakni apabila minuman tersebut 

mengandung bakteri probiotik yang masih hidup hingga di saluran pencernaan dan jumlahnya 
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tidak kurang dari sebanyak 106-108 CFU/ml. Perbedaan jumlah total bakteri asam laktat pada 

minuman probiotik yang difermentasi menggunakan Lactobacillus pentosus LLA8 dan 

menggunakan kultur instan disebabkan karakteristik dari kedua kultur, dimana Lactobacillus 

pentosus dapat hidup pada rentang pH 5-7,5 (Daten & Ardyati, 2018) dan pola pertumbuhan 

optimum Lactobacillus pentosus berada pada inkubasi 48 jam (Saraniya & Jeevaratnam, 2014). 

Sedangkan pada kultur instan yang terdiri dari Lactobacillus  bulgaricus,  Streptococcus  

thermophilus,  dan Lactobacillus  acidophilus memiliki pH optimum pada rentang 5-5,6 

(Yerlikaya, 2014), Karena rentang pH dari Lactobacillus pentosus lebih luas sehingga 

Lactobacillus pentosus lebih dapat bertahan hidup dan lebih banyak menghasilkan sel. 

 

Pada hasil analisis aktivitas antioksidan, dapat dilihat aktivitas antioksidan dari jus tomat 

fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8 memiliki trend peningkatan pada waktu fermentasi 

24 jam, kemudian kembali menurun pada waktu fermentasi 48 jam. Kenaikan kandungan 

antioksidan pada jus tomat dari fermentasi 0 jam ke 24 jam dapat disebabkan karena 

Lactobacillus pentosus yang menghasilkan asam organik. Menurut Marlida et al., (2017), 

Lactobacillus pentosus dapat menghasilkan banyak asam-asam organik sebagai hasil dari 

fermentasi. Asam yang terbentuk bukan hanya terdiri dari asam laktat, namun juga senyawa 

fenolik yang dapat berperan sebagai antioksidan. Sehingga, semakin tinggi kadar fenolik yang 

terbentuk maka semakin tinggi aktivitas antioksidan (Zubaidah et al., 2016). Selain itu, 

ketersediaan nutrisi dan kondisi lingkungan pada fermentasi 0 jam ke 24 jam juga masih 

optimal, dimana pada fermentasi 0 jam ke 24 jam kondisi lingkungan berada pada rentang pH 

3-4 dan kandungan nutrisi masih tinggi sehingga mendukung Lactobacillus pentosus untuk 

menghasilkan asam organik yang dapat meningkatkan aktivitas antioksidan. Penurunan 

kandungan antioksidan pada jus tomat fermentasi 48 jam dapat disebabkan karena beberapa 

faktor, salah satunya adalah karakterisitik dari bakteri Lactobacillus pentosus. Menurut Daten 

& Ardyati (2018), Lactobacillus pentosus dapat hidup pada rentang pH 5-7, sedangkan pada 

jus tomat fermentasi 48 jam didapat pH jus tomat lebih rendah atau lebih asam. Kondisi pH 

yang makin jauh dengan lingkungan optimal Lactobacillus pentosus tersebut dapat 

mempengaruhi produksi kandungan antioksidan L. pentosus sehingga pada inkubasi 48 jam 

L.pentosus masih dapat menghasilkan aktivitas antioksidan namun jumlahnya lebih sedikit dari 

fermentasi 24 jam.  Sementara pada jus tomat fermentasi kultur instan, memiliki pola 

penurunan aktivitas antioksidan pada waktu 24 jam kemudian kembali meningkat pada waktu 

fermentasi 48 jam. Penurunan aktivitas antioksidan pada waktu 24 jam ini berbeda dengan hasil 

penelitian aktivitas antioksidan sebelumnya pada jus pepaya yang difermentasi (Chen et al., 
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2018) biji okra (Adetuyi & Ibrahim, 2015) dan jus pare (Hartajanie et al., 2018). Hal tersebut 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pH, suhu, jenis mikroorganisme, kadar air, 

kondisi lingkungan, waktu fermentasi dan komponen lain seperti nutrisi yang dapat 

mempengaruhi aktivitas antioksidan.  

 

 

Pada hasil uji aktivitas penghambatan antimikrob terhadap bakteri pathogen, pengambatan  jus 

tomat fermentasi Lb. pentosus LLA8 terhadap bakteri Staphylococcus  aureus  FNCC  0047, 

Salmonella typhimurium FNCC 0187, dan Escherichia  coli  FNCC  0091 ketiganya memiliki 

pola penghambatan yang meningkat, dimana semakin lama waktu fermentasi maka pola 

penghambatan terhadap bakteri pathogen semakin meningkat. Pada grafik dalam Gambar 10. 

dapat dilihat bahwa jus tomat yang difermentasi dengan Lactobacillus pentosus LLA8 

memiliki aktivitas penghambatan antimikroba paling tinggi pada waktu fermentasi 48 jam, 

dengan penghambatan bakteri tertinggi pada bakteri Staphylococcus  aureus  FNCC  0047. 

Penghambatan Staphylococus aureus yang lebih luas dibandingkan dengan Eschericia coli dan 

Salmonella typhimurium sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh (Judianti et al., 2014) 

dan (Hartajanie et al., 2018). Perbedaan respon bakteri terhadap senyawa antibakteri 

disebabkan karena perbedaan struktur dinding sel bakteri. Bakteri Staphylococus aureus FNCC 

0047 tergolong dalam bakteri gram positif yang memiliki dinding sel peptidoglikan yang 

banyak serta mengandung polisakarida dengan tebal sekitar 15–80 nm namun hanya memiliki 

satu lapisan pelindung sel dengan kandungan lemak rendah. Sedangkan pada penghambatan 

bakteri Escherichia  coli  FNCC  0091 dan Salmonella typhimurium FNCC 0187 memiliki 

penghambatan yang lebih kecil dari Staphylococus aureus FNCC 0047. Hal tersebut 

disebabkan karena Escherichia  coli  FNCC  0091 dan Salmonella typhimurium FNCC 0187 

tergolong dalam bakteri gram negatif yang memiliki kandungan peptidoglikan jumlahnya 

hanya 10% dari berat dinding sel, memiliki struktur dinding sel tipis (10-15 nm) memiliki 3 

lapisan polimer dan kandungan lipid yang tinggi (Judianti et al., 2014). Maka bakteri gram 

negatif memiliki ketahanan yang lebih kuat dibandingkan dengan bakteri gram positif. 

 

Selain jenis bakteri pathogen yang dapat mempengaruhi aktivitas penghambatan, jenis kultur 

bakteri asam laktat juga mempengaruhi kuat lemahnya aktivitas penghambatan bakteri.  

Menurut Abubakar & Arpah (2015) senyawa antimikroba paling kuat yang diproduksi oleh 

Lactobacillus sp. diantaranya adalah asam laktat, asam asetat, diasetil, aldehid, bakteriosin dan 

komponen senyawa lainnya. Produksi senyawa-senyawa asam dari bakteri asam laktat 
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Lactobacillus sp. akan menurunkan pH media sehingga kondisi jus tomat yang difermentasi 

dengan Lactobacillus pentosus LLA8 akan memiliki pH rendah. Kondisi tersebut tidak cocok 

bagi pertumbuhan bakteri lain terutama bakteri pembusuk. Senyawa-senyawa asam yang 

terbentuk akan berinteraksi dengan sel membran dan menyebabkan pengasaman intraselular 

dan denaturasi protein, kemudian denaturasi protein akan menyebabkan membran bakteri 

berubah karena kebocoran dalam kandungan sitoplasma bakteri (Sharma et al., 2017). 

 

Sedangkan pada jus fermentasi oleh kultur instant, pada bakteri Staphylococcus  aureus  FNCC  

0047 dan Salmonella typhimurium FNCC 0187 memiliki pola penghambatan yang meningkat 

pada 24 jam, kemudian menurun pada waktu 48 jam. Namun pada penghambatan bakteri 

Escherichia  coli  FNCC  0091 memiliki pola penghambatan meningkat seiiring dengan lama 

waktu fermentasi. Escherichia coli tergolong dalam bakteri gram negatif yang seharusnya 

memiliki ketahanan yang lebih kuat dibandingkan dengan bakteri gram positif (Kandel, 1996  

dalam  (Hartajanie et al., 2018). Pada penghambatan antara Salmonella typhimurium FNCC 

0187 dan Escherichia  coli  FNCC  0091 dimana keduanya merupakan bakteri gram negatif 

tetapi memiliki aktivitas penghambatan yang berbeda. Menurut (Dwicahyani et al., 2018) 

penyimpangan luas aktivitas penghambatan antimikrob pada Escherichia  coli  FNCC  0091 

disebabkan karena dinding sel E. coli  memiliki 3 lapisan polimer yakni lapisan luar 

lipoprotein, lapisan tengah lipopolisakarida dan lapisan dalam peptidoglikan.  

 

Membran sel luar E. coli merupakan lapisan bilayer yang dapat memberikan ketahanan tinggi 

terhadap senyawa yang keluar-masuk ke dalam sel sehingga permeabilitasnya tinggi dan 

menyebabkan zat-zat aktif seperti antimikrob dan ekstrak simplisia tidak mudah masuk dan 

menghambat pertumbuhan. Selain karakeristik dari masing-masing bakteri, penyimpangan luas 

aktivitas penghambatan antimikrob dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pH media 

dan temperatur optimum untuk memproduksi komponen antimiroba secara maksimal(Saranraj 

et al., 2016).  Menurut Saraniya & Jeevaratnam (2014), kondisi lingkungan seperti komposisi 

sumber karbon dan niktrogen juga sangat memberikan pengaruh dalam produksi senyawa 

antimikrob yang nantinya akan diubah oleh BAL menjadi senyawa antimikroba hasil 

fermentasi seperti asam laktat dan asam asetat. Tersedianya jumlah nutrient yang mencukupi 

akan mendukung BAL untuk melakukan proses fermentasi dan menghasilkan senyawa-

senyawa antimikroba untuk menghambat bakteri pathogen dan bakteri pembusuk. 
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Menurut (Daten & Ardyati, 2018) Lactobacillus pentosus memiliki kemampuan bakteriosin 

yang dapat menghambat bakteri pathogen seperti Eschericia coli, Salmonella typhymurium dan 

Helicobacter pylori. Untuk menghasilkan bakteriosin, bakteri asam laktat memiliki kondisi 

lingkungan seperti karena pH media dan temperature optimal yang tidak sama dengan dengan 

pH dan temperatur optimal untuk pertumbuhan bakteri. Menurut (Abbasiliasi et al., 2017) 

bakteriosin dapat diproduksi secara optimal pada pH 5-5.6.  Selain itu, menurut Saraniya & 

Jeevaratnam (2014) kondisi lingkungan seperti komposisi media sangat memberikan pengaruh 

dalam produksi bakteriosin, terutama sumber karbon dan mineral bagi BAL. Namun, menurut 

(Abbasiliasi et al., 2017), produksi bakteriosin tidak hanya bergantung pada nutrisi media 

seperti sumber karbon dan nitrogen, namun juga harus memperhatikan rasio dan konsentrasi. 

Pada umumnya, tidak terbentuknya aktivitas penghambatan bakteriosin dapat disebabkan pula 

karena sebagian besar sumber karbon dan nitrogen pada media hanya digunakan untuk 

pertumbuhan BAL dan hanya sedikit saja nutrient yang digunakan untuk produksi bakteriosin, 

sehingga menyebabkan aktivitas penghambatan bakteriosin terhadap bakteri pathogen tidak 

terbentuk. 

 

 

 

Pada hasil uji sensori jus tomat, dapat dilihat rata-rata panelis memiliki kesukaan rasa, aroma 

dan overall yang lebih tinggi terhadap jus tomat segar, kemudian disusul dengan jus tomat yang 

difermentasi dengan Lactobacillus pentosus LLA8. Secara keseleuruhan, jus tomat yang 

difermentasi oleh Lactobacillus pentosus LLA8 lebih dapat diterima dari segi rasa, aroma dan 

overall dibandingkan dengan jus tomat yang difermentasi dengan kultur instan. 


