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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Minuman probiotik adalah salah satu produk pangan fungsional (Rizal et al., 2016). 

Minuman probiotik merupakan minuman yang mengandung bakteri asam laktat hidup 

yang mampu bertahan hidup dalam keadaan asam di lambung sehingga dapat mencapai 

usus dalam jumlah yang cukup besar, sehingga dapat menjaga keseimbangan mikroflora 

di dalam usus, hal itu dikarenakan selama proses fermentasi dihasilkan asam-asam 

organik dan senyawa bakteriosin oleh bakteri asam laktat tersebut (Suseno et al., 2000). 

Genus bakteri asam laktat yang sering digunakan untuk sediaan probiotik adalah 

Lactobacillus dan Bifidobacterium (Zoumpopoulou et al., 2008). Syarat minuman 

probiotik dari FAO (2002) dalam penelitian Sandes et al. (2017) adalah terdapat >108 sel 

bakteri hidup. 

 

Minuman fermentasi yang sudah dikenal luas adalah minuman probiotik dari hasil 

fermentasi susu, seperti yogurt, kefir, dan yakult. Minuman probiotik berbahan dasar 

buah dapat menambah keragaman minuman fermentasi dan juga dapat dikonsumsi oleh 

konsumen vegetarian. Jus buah dapat dijadikan alternatif untuk dijadikan minuman 

fermentasi (Khezri et al., 2016). Bakteri asam laktat memiliki karakteristik yang sesuai 

untuk digunakan dalam pembuatan minuman fermentasi karena BAL dapat hidup di 

berbagai range pH dan suhu, terutama untuk genus Lactobacillus. Karakteristik ini sangat 

penting karena biasanya jus buah memiliki pH rendah (dibawah 5) (Khezri et al., 2016). 

 

Tomat merupakan salah satu buah yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia 

karena memiliki rasa yang unik yaitu perpaduan rasa asam dan manis (Chaniago et al., 

2017). Tomat merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan antioksidan seperti 

likopen, alfa- karotem, beta-karoten, vitamin C, vitamin E, lutein, dan flavonoid. (Novita 

et al., 2015). Bhowmik et al., 2012 menyatakan bahwa, tomat memiliki kandungan 

antioksidan paling tinggi dibandingkan kacang-kacangan, bayam, bawang, wortel, 

anggur, melon, kiwi, dan labu. Tomat juga memiliki kandungan fruktosa dan glukosa 

yang dapat membantu pertumbuhan bakteri asam laktat (Savitry et al., 2017). Sayuti & 
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Yenrina (2015) juga menambahkan bahwa antioksidan dapat ditemukan secara alami 

pada bahan pangan terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Dalam penelitian Savitry 

et al. (2017), tomat dapat ditambahkan dalam proses pembuatan yoghurt untuk 

meningkatkan kualitas yoghurt, yang berfungsi sebagai pemberi warna dan rasa.  

 

Bakteri asam laktat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Lactobacillus fermentum 

LLB3 yang diisolasi dari fermentasi acar rebung (Lindayani et al., 2018). Pertumbuhan 

maksimum bakteri Lb. fermentum adalah di pH 4 hingga 5 dan tidak terjadi pertumbuhan 

bakteri pada pH dibawah 3 (Tallapragada et al., 2018). Bakteri patogen yang dapat 

dihambat antara lain Salmonella, Shigella, Pseudomonas, dan Helicobacter. Selain itu, 

bakteri probiotik juga dapat menghambat E.coli dan S.aureus (Lindayani et al., 2018). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Tomat (Solanum lycopersicum) 

 

Masyarakat Indonesia menyukai tomat karena memiliki rasa yang unik yaitu perpaduan 

rasa asam dan manis. Tomat segar dapat dijadikan sebagai jus, campuran bumbu masak, 

ataupun sebagai sayuran. Selain itu, buah tomat juga digunakan sebagai bahan baku 

industri misalnya diolah menjadi saus tomat (Chaniago et al., 2017). Selain itu, tomat 

dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kefir dalam penelitian Wignyanto et al. 

(2007). Dalam penelitian Savitry et al. (2017) tomat ditambahkan dalam proses 

pembuatan yoghurt untuk meningkatkan kualitas yoghurt, yang berfungsi sebagai 

pemberi warna dan rasa. Tomat juga dapat dijadikan sebagai media fermentasi dalam 

pembuatan minuman fermentasi menggunakan bateri Lactobacillus casei (Harahap et al., 

2018). 

 

Tomat merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan antioksidan seperti likopen,  

vitamin A, vitamin C (40 mg / 100 g bahan), vitamin E, lutein, dan flavonoid (Handrian 

et al., 2013). Kadar likopen menunjukkan indeks warna tomat. Jika semakin merah warna 

buah tomat, maka semakin tinggi pula kandungan likopen dalam buah tomat tersebut. 

Buah tomat mampu mensintesis likopen hingga 90% dari karotenoid total saat proses 
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pemasakan. Likopen merupakan karotenoid pigmen merah terang yang dapat ditemukan 

dalam buah tomat dan buah lainnya yang berwarna merah. Likopen dapat berfungsi 

sebagai antioksidan untuk menangkal adanya radikal bebas dan bermanfaat bagi 

kesehatan. (Novita et al., 2015). Tomat juga memiliki kandungan fruktosa dan glukosa 

yang dapat membantu pertumbuhan bakteri asam laktat (Savitry et al., 2017).  

 

1.2.2. Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 

Peranan mikroflora yang terdapat pada saluran pencernaan sangat penting bagi kesehatan, 

diantaranya BAL berperan positif menjaga keseimbangan mikroflora usus, mampu 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang dikenal sebagai efek probiotik.  Bakteri asam 

laktat termasuk ke dalam kelompok gram positif, tidak membentuk spora, dan berbentuk 

bulat atau batang (Pundir et al., 2013). Utama et al. (2013) menambahkan bahwa bakteri 

asam laktat termasuk dalam bakteri anaerob fakultatif. Lactobacillus merupakan bakteri 

yang paling banyak ditemukan dalam saluran pencernaan hewan dan manusia. Lindayani 

et al. (2018) menambahkan bahwa, bakteri Lactobacillus juga dapat ditemukan dalam 

tumbuhan, sayuran, produk daging, dan produk susu. Lactobacillus juga memiliki 

pernanan penting yaitu untuk memelihara kesehatan. Lactobacillus merupakan genus 

BAL terbanyak, dengan 183 spesies. Banyak spesies dari Lactobacillus aman untuk 

dikonsumsi dan sering digunakan dalam produksi makanan. Genus bakteri asam laktat 

yang sering digunakan untuk sediaan probiotik adalah Lactobacillus dan Bifidobacterium 

(Zoumpopoulou et al., 2008). Berdasarkan hasil penelitian Lindayani et al. (2018), 

hampir semua bakteri asam laktat genus Lactobacillus dapat tumbuh pada pH 3 dan 7, 

serta genus Lactobacillus hasil fermentasi dari daging babi, ikan, teh, dan acar bawang 

dapat bertahan pada lingkungan asam empedu 0,3% - 1%. 

 

Lactobacillus fermentum merupakan salah satu spesies dari genus Lactobacillus. Bakteri 

asam laktat yang digunakan dalam peneltian ini yaitu Lb. fermentum LLB3 yang 

ditemukan dalam makanan fermentasi acar rebung (Lindayani et al., 2018). Bakteri genus 

Lactobacillus dapat menurunkan pH karena adanya produksi asam laktat yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen (Omar et al., 2013). Lb. fermentum 

merupakan bakteri asam laktat yang mampu menghambat aktivitas amilolitik. 
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Pertumbuhan maksimum bakteri adalah di pH 4 hingga 5 dan tidak terjadi pertumbuhan 

bakteri pada pH dibawah 3 (Tallapragada et al., 2018).  

 

Kultur instan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu campuran dari 3 jenis asam laktat, 

yaitu Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus 

acidophilus. Kultur L. bulgaricus dan S. thermophilus merupakan starter yang sering 

digunakan dalam proses fermentasi. Lactobacillus bulgaricus akan menghasilkan asam 

amino dan rantai peptida pendek yang dapat menunjang pertumbuhan S. thermophilus. 

Sedangkan, S. thermophilus dapat menghasilkan asam format selama proses fermentasi. 

Ketiga kultur tersebut dapat bertahan hidup dalam saluran pencernaan manusia (Rachman 

et al., 2015). 

 

1.2.3. Fermentasi dari Bakteri Asam Laktat 

 

Fermentasi adalah proses pemecahan senyawa makromolekul menjadi senyawa 

mikromolekul dengan bantuan mikroba. Fermentasi merupakan salah satu proses 

pengawetan makanan yang cukup efektif dalam memperpanjang umur simpan produk 

makanan. Fermentasi dapat meningkatkan kandungan nutrisi produk melalui biosintesis 

vitamin dan asam amino dengan meningkatkan kandungan protein dan serat. Selain itu, 

proses fermentasi juga dapat meningkatkan keamanan pangan karena ada produksi 

komponen antimikroba seperti asam laktat, bakteriosin, etanol, CO2, dan H2O2 yang dapat 

mengurangi senyawa beracun seperti aflatoksin, serta dapat menghambat atau 

mengeliminasi patogen yang secara alami terdapat pada makanan (Magala et al., 2015). 

 

Bahan dasar yang biasa digunakan untuk membuat minuman fermentasi adalah susu. Jus 

buah dapat dijadikan alternatif untuk dijadikan minuman fermentasi (Khezri et al., 2016). 

Media fermentasi yang digunakan harus mengandung glukosa yang cukup tinggi untuk 

memenuhi kebutuhan sumber energi bakteri asam laktat sehingga proses fermentasi dapat 

berjalan (Savitry et al., 2017). Bakteri asam laktat memiliki karakteristik yang sesuai 

untuk digunakan dalam pembuatan minuman fermentasi karena BAL dapat hidup di 

berbagai range pH dan suhu, terutama untuk genus Lactobacillus. Karakteristik ini sangat 

penting karena biasanya jus buah memiliki pH rendah (dibawah 5) (Khezri et al., 2016). 
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1.2.4. Radikal Bebas dan Antioksidan 

 

Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa 

oksidan, sehingga senyawa oksidan dapat dihambat. Antioksidan dapat digunakan tubuh 

untuk menghambat atau menangkal serangan radikal bebas. Senyawa antioksidan juga 

mampu menghambat kerusakan akibat adanya proses oksidasi. Radikal bebas merupakan 

atom yang sangat reaktif dan tidak stabil karena radikal bebas dapat berdiri sendiri, yang 

menyebabkan radikal bebas mudah berekasi dengan zat lain untuk mendapatkan pasangan 

baru seperti protein, lemak, maupun DNA di dalam tubuh (Sayuti & Yenrina, 2015). Hal 

ini juga dijelaskan oleh Wahdaningsih et al. (2011) bahwa, radikal bebas merupakan 

suatu molekul yang sangat reaktif dikarenakan radikal bebas tidak memiliki pasangan 

dalam orbital terluarnya. 

 

Tubuh manusia memiliki sistem pertahanan endogen terhadap serangan radikal bebas, 

namun jumlah radikal bebas dapat meningkat yang diakibatkan karena faktor stress, 

radiasi, asap rokok, dan polusi lingkungan. Sehingga tubuh manusia memerlukan 

tambahan antioksidan dari luar (Wahdaningsih et al., 2011). Antioksidan dapat 

ditemukan secara alami pada bahan pangan terutama buah-buahan dan sayur-sayuran 

(Sayuti & Yenrina, 2015). Hal ini juga didukung oleh Bhowmik et al., 2012 bahwa 

antioksidan dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, bayam, bawang, wortel, anggur, 

melon, kiwi, labu, dan tomat yang memiliki kandungan oksidan paling tinggi. 

 

Aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti konsentrasi antioksidan, 

suhu, tekanan oksigen, serta komponen kimia dari makanan seperti protein dan air. 

Manfaat antioksidan di bidang industri pangan adalah dapat digunakan untuk mencegah 

terjadinya proses oksidasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan seperti 

perubahan warna dan aroma, ketengikan serta kerusakan fisik lainnya. Mengkonsumsi 

makanan yang mengandung antioksidan juga dapat meningkatkan status imun dan 

menghambat penuaan dini (Sayuti & Yenrina, 2015). 
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1.2.5. Bakteriosin 

 

Bakteriosin merupakan senyawa protein yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

karena memiliki efek bakteriostatik maupun bakteriosidal. Bakteriosin merupakan 

matabolit ekstraseluler berupa protein yang disintesis langsung di ribosom. Bakteriosin 

dapat dihasilkan dari bakteri gram positif dan gram negatif. Salah satu bakteri asam laktat 

yang mampu menghasilkan bakteriosin adalah Lactobacillus (Sunaryanto & Tarwadi, 

2015). Bakteriosin yang dihsailkan oleh Lactobacillus efektif melawan bakteri mesofilik 

(Kusmiati & Malik, 2002).  

 

Bakteriosin bermanfaat dalam industri makanan, terutama pada industri makanan 

fermentasi. Bakteriosin yang dihasilkan dari bakteri asam laktat dapat berfungsi sebagai 

pengawet alami makanan, dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan bakteri 

patogen, seperti Listeria monocytogenes dan S. aureus. Namun, bakteri asam laktat belum 

tentu mampu menghasilkan bakteriosin (Kusmiati & Malik, 2002).  

 

Produksi bakteriosin dipengaruhi oleh suhu, sumber nutrisi, dan pH (Yusuf & Hamid, 

2013). Kusmiati & Malik (2002) menambahkan bahwa, bakteriosin tahan pada pH asam, 

karena belum terjadi penurunan aktivitas hingga pH 3. Bakteriosin yang dihasilkan oleh 

BAL, mengambat bakteri dengan cara membentuk pori-pori di membran sel dan 

menghilangkan gaya proton. Bakteri gram negatif dilindungi oleh membran luar dari efek 

mematikan bakteriosin BAL (Yusuf & Hamid, 2013).  

 

1.2.6. Minuman probiotik 

 

Probiotik merupakan kultur tunggal atau campuran yang diperoleh dari mikroba hidup 

yang dikonsumsi oleh manusia atau hewan dan memiliki manfaat bagi hewan atau 

manusia tersebut dengan menjaga keseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan 

dengan cara menempel dan membentuk koloni di dalam usus. Sifat BAL sangat 

menentukan peranannya sebagai bakteri probiotik. BAL akan disebut sebagai bakteri 

probiotik jika tetap dalam keadaan hidup sejak dikonsumsi hingga mencapai usus 

manusia (Setioningsih et al., 2016). 
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Probiotik didefinisikan sebagai mikoorganisme hidup yang dapat memberikan 

keuntungan kesehatan pada manusia maupun hewan yang mengkonsumsi dalam jumlah 

tertentu (Zoumpopoulou et al., 2008). Kriteria BAL probiotik yaitu resisten terhadap 

asam empedu, aman dikonsumsi manusia, memproduksi zat antimikroba, dan memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas metabolisme seperti produksi vitamin dan 

akitivitas laktosa (Pundir et al., 2013). Lindayani et al. (2018) juga menambahkan bahwa, 

probiotik harus memiliki agensi antagonis yang dapat melawan bakteri patogen, selain itu 

juga bersifat antimutagen dan antikarsinogenik. Probiotik bisa mengontrol bakteri 

patogen di saluran pencernaan dengan cara memproduksi komponen antimikroba, 

termasuk asam laktat dan asam asetat (Reque et al., 2000). Bakteri patogen yang dapat 

dihambat antara lain Salmonella, Shigella, Pseudomonas, dan Helicobacter. Selain itu, 

bakteri probiotik juga dapat melawan E.coli dan S.aureus (Lindayani et al., 2018). 

Keuntungan lain dari bakteri probiotik adalah mampu menurunkan kolesterol, 

meningkatkan respon imun dan dapat mencegah kanker (Pundir et al., 2013).  

 

Minuman probiotik adalah salah satu produk pangan fungsional. Pangan fungsional 

merupakan produk yang telah mengalami proses dan memiliki fungsi-fungsi fisiologis 

yang dapat bermanfaat bagi kesehatan (Rizal et al., 2016). Minuman probiotik merupakan 

minuman kesehatan yang mengandung bakteri asam laktat hidup yang mampu bertahan 

hidup dalam keadaan asam di lambung sehingga dapat mencapai usus dalam jumlah yang 

cukup besar (Suseno et al., 2000).  

 

Minuman probiotik terbukti dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen dan pembusuk 

sehingga dapat menjaga keseimbangan mikroflora di dalam usus, hal itu dikarenakan 

selama proses fermentasi dihasilkan asam-asam organik dan senyawa bakteriosin oleh 

bakteri asam laktat tersebut. Untuk mencegah gangguan saluran pencernaan yang sering 

dialami oleh masyarakat, mengkonsumsi minuman probiotik merupakan salah satu 

alternatif untuk mengatasinya. Selain itu juga dapat mencegah hiperkolesterol, 

pmencegah terjadinya kanker usus halus, dan meningkatkan sitem kekebalan tubuh 

(Suseno et al., 2000). 
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Minuman probiotik yang sudah dikenal luas adalah minuman probiotik dari hasil 

fermentasi susu, seperti yogurt, kefir, dan yakult. Produk susu hasil fermentasi disimpan 

pada suhu rendah yaitu antara 5-12˚C. Hal ini dilakukan untuk menurunkan aktivitas 

bakteri yang terkandung dalam produk tersebut, serta untuk menghambat enzim-enzim 

yang berperan dalam proses metabolisme, dengan demikian umur simpan produk menjadi 

lebih lama (Suseno et al., 2000). 

 

Syarat minuman probiotik dari FAO (2002) dalam Sandes et al. (2017) adalah terdapat 

>108 sel bakteri hidup. Berdasarkan hasil penelitian Rizal et al. (2016), total bakteri asam 

laktat sari buah nanas berkisar antara 1,1 x 1010 log koloni/ml hingga 3,2 x 1010 log 

koloni/ml. Berdasarkan hasil penelitian Suseno et al. (2000), jumlah bakteri asam laktat 

dari minuman probiotik nira siwalan berkisar antara 1,96 x 109 hingga 6,77 x 109 CFU/ml. 

Hal ini menunjukkan bahwa buah dan sayur dapat digunakan sebagai media pertmbuhan 

bakteri asam laktat.  

 

1.3. Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan kemampuan jus tomat sebagai media 

pertumbuhan bakteri asam laktat selama proses fermentasi menggunakan kultur Lb. 

fermentum LLB3 dan kultur instan selama 0, 24 dan 48 jam seperti aktivitas antioksidan, 

pH, jumlah bakteri (TPC), kandungan gula, serta aktivitas bakteriosin dan antimikroba 

dalam melawan bakteri patogen (E. coli FNCC 0091, Staphylococcus aureus FNCC 0047, 

and Salmonella typhimurium FNCC 0187). 


