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4. PEMBAHASAN 

 

4.1.Karakteristik Jus Tomat Hasil Fermentasi menggunakan Lactobacillus 

fermentum LLB3 

 

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 (Magala et al., 2015). Bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jus buah tomat. Jus buah dapat dijadikan alternatif untuk 

dijadikan minuman fermentasi (Khezri et al., 2016).  

 

Bakteri asam laktat yang digunakan dalam peneltian ini yaitu Lactobacillus fermentum 

LLB3 yang diinokulasi dari fermentasi acar rebung (Lindayani et al., 2018). 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 (Khezri et al., 2016). Kultur Instan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu campuran dari 3 jenis asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus, dan Lactobacillus acidophilus. Ketiga kultur tersebut dapat bertahan hidup 

dalam saluran pencernaan manusia (Rachman et al., 2015). 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil pengukuran pH, aktivitas antioksidan, dan total 

gula tomat yang sudah dipasteurisasi mengalami penurunan. Hal ini tidak seusai dengan 

pernyataan dari Wibowo et al., (2014) bahwa proses pengolahan pada buah tomat dapat 

meningkatkan aktivitas antioksidan. Adanya penurunan total gula setelah pasteurisasi ini 

dapat disebabkan karena adanya pemanasan yang memicu kandungan mineral tertentu 

sehingga terjadi reaksi penurunan kadar gula (Saputra & Ginting, 2016). Hasil 

pengukuran pH tomat setelah pasteurisasi mengalami penurunan yang tidak signifikan, 

namun berdasarkan penelitian dari Hawa (2011) menjelaskan bahwa hasil perlakuan 

pasteurisasi tomat dengan metode PEF (Pulsed Electric Field) dapat menyebabkan 

terjadinya peningkatan pH yang tidak signifikan dikarenakan adanya pengaruh efek 

evaporasi dari asam organik. 



32 
 

 
 

Nilai pH buah tomat pada waktu fermentasi 0 jam dapat dilihat pada Tabel 9 dan Gambar 

10 bahwa range pH tertinggi dan terendah adalah 4,29 dan 4,23. Hal ini sesuai dengan 

teori yang ada, bahwa bakteri Lb. fermentum dapat tumbuh di pH 4 hingga 5 dan tidak 

terjadi pertumbuhan bakteri pada pH dibawah 3 (Tallapragada et al., 2018). Nilai pH jus 

tomat yang telah difermentasi dengan menggunakan kultur instan dan Lb. fermentum 

LLB3 memiliki trend yang sama yaitu terus mengalami penurunan hingga waktu 

fermentasi 48 jam. Hasil penelitan ini sesuai dengan pernyataan dari Omar et al. (2013) 

bahwa bakteri genus Lactobacillus dapat menurunkan pH karena adanya produksi asam 

laktat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Harahap et al. (2018) juga 

menambahkan bahwa, penurunan pH ini akibat proses fermentasi karena adanya 

akumulasi asam yang dihasilkan dari BAL. Dari Tabel 10 dan Gambar 11 juga dapat 

dilihat bahwa, kandungan gula jus tomat yang telah difermentasi dengan menggunakan 

kultur instan dan Lb. fermentum LLB3 memiliki trend yang sama yaitu terus menurun 

seiring lama waktu fermentasi. Hal ini dikarenakan glukosa merupakan sumber karbon 

yang baik untuk mememuhi kebutuhan sumber energi bakteri asam laktat sehingga proses 

fermentasi dapat berjalan (Savitry et al., 2017). 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 7 dan Gambar 6 dapat dilihat bahwa aktivitas 

antioksidan jus tomat yang sudah difermentasi menggunakan kultur instan dan Lb. 

fermentum LLB3 memiliki trend yang sama yaitu menurun pada waktu fermentasi 24 jam 

dan meningkat pada waktu fermentasi 48 jam. Menurunnya aktivitas antioksidan ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti konsentrasi antioksidan, suhu, tekanan oksigen, 

serta komponen kimia dari makanan seperti protein dan air (Sayuti & Yenrina, 2015). 

Selain itu, aktivitas antioksidan fenol dapat dipengaruhi oleh struktur kimianya. Jika ada 

kelompok fungsional yang melekat pada dasar aglikon, itu dapat mengurangi aktivitas 

antioksidan (Hur et al., 2014). Pada waktu fermentasi 48 jam, aktivitas antioksidan semua 

sampel mengalami peningkatan, namun aktivitas antioksidan yang difermentasi 

menggunakan Lb. fermentum LLB3 memiliki nilai aktivitas antioksidan yang lebih tinggi. 

Meningkatnya aktivitas antioksidan ini dapat disebabkan karena adanya asam ferulat 

yang dihasilkan dari Lb. fermentum. Asam ferulat ini dapat menetralkan radikal bebas 

(Tomaro-Duchesneau et al., 2012). Selama proses fermentasi, terjadi pemecahan dinding 
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sel karena adanya enzim yang diproduksi oleh bakteri asam laktat sehingga memicu 

lepasnya senyawa fenol (Huynh et al., 2014).   

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa jumlah bakteri asam 

laktat adalah metode TPC menggunakan metode spread plate. Berdasarkan hasil 

penelitian pada tabel 1 dapat dilihat bahwa tomat segar dapat menghasilkan bakteri asam 

laktat. Hal ini didukung oleh penelitian dari Trias et al. (2008) bahwa bakteri asam laktat 

dapat ditemukan dalam buah dan sayur segar. Delvia et al. (2015) juga menambahkan 

bahwa, bakteri asam laktat juga dapat ditemukan dalam tomat, mangga, pisang, nanas, 

sirsak, dan lain-lain.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 6 dan Gambar 5, jumlah bakteri asam laktat 

jus tomat yang difermentasi menggunakan Lb. fermentum LLB3 menghasilkan jumlah 

BAL yang lebih rendah pada waktu fermentasi 0 dan 24 jam. Sedangkan pada waktu 

fermentasi 48 jam, menghasilkan jumlah BAL yang lebih tinggi dibandingkan jumlah 

BAL yang dihasilkan oleh kultur instan. Hal tersebut dapat disebabkan karena suhu 

optimal untuk pertumbuhan Lb. fermentum adalah pada suhu 30˚C dan di pH 4 hingga 5 

(Tallapragada et al., 2018 dan Sivudu et al., 2014).Pada waktu fermentasi 48 jam, jumlah 

BAL jus tomat yang difermentasi dengan kultur Instan mengalami mengalami penurunan. 

Penurunan jumlah BAL ini dapat terjadi karena BAL memproduski asam laktat, sehingga 

kondisinya menjadi terlalu asam (pH rendah) yang membuat BAL tidak bisa tumbuh 

optimal. Suhu optimal untuk pertumbuhan kultur instan yaitu pada pH 5-5,6 (Yerlikaya, 

2014). Penurunan jumlah BAL dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kultur 

yang digunakan, kondisi kultur, produksi hidrogen peroksida, hasil akhir keasaman 

produk, serta konsentrasi dari asam asetat dan laktat (Guevarra & Barraquio, 2015). 

 

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

terdapat >108 sel bakteri hidup. Rizal et al. (2016) juga menambahkan bahwa jumlah 

bakteri probiotik agar mempunyai efek di dalam usus apabila minimal berjumlah 106 

hingga 108 CFU/ml di dalam usus. Teori yang ada sudah sesuai dengan hasil penelitian 

bahwa jumlah BAL yang dihasilkan pada waktu fermentasi 0, 24, dan 48 jam baik yang 
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menggunakan kultur instan maupun Lb. fermentum LLB3 sudah mencapai standard untuk 

disebut sebagai minuman probiotik.  

 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fermentasi menggunakan bakteri asam laktat 

antara lain pH, ketersediaan oksigen, suhu, aktivitas air, nutrisi, dan kultur starter yang 

digunakan. Minuman probiotik terbukti dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen dan 

pembusuk sehingga dapat menjaga kesembangan 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). 

 

4.2. Uji Aktivitas Penghambatan Antimikroba 

 

Aktivitas penghambatan antimikroba diuji menggunakan metode difusi sumuran. Adanya 

aktivitas penghambatan bakteri patogen ditandai dengan terbentuknya zona bening 

disekitar sumuran tersebut. Terdapat 3 jenis bakteri patogen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Escherichia coli (FNCC 0091), Staphylococcus aureus (FNCC 0047), 

Salmonella thypimurium (FNCC 0187). E. coli merupakan bakteri fakultatif anaerob, 

gram negatif dan tidak berspora. E. coli sering menyebabkan gangguan pada saluran 

pencernaan. Pertumbuhan bakteri E. coli dapat dihambat dengan adanya asam laktat yang 

membantu menekan kadar keasaman hingga pH 4-5. Di dalam saluran pencernaan, BAL 

memproduksi asam organik, bakteriosin, dan peroksida yang berperan penting dalam 

menghambat pertumbuhan E. coli (Wardani & Rustanti, 2013). Staphylococcus aureus 

merupakan bakteri fakultatif anaerob gram positif dan berbentuk bulat. Salmonella 

thypimurium merupakan bakteri penyebab terjadinya gastroenteritis (Prihandani, 2015). 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 8 dan Gambar 9 menunjukkan aktivitas 

antimikroba menggunakan Lactobacillus fermentum LLB3 dari minuman fermentasi 

buah tomat dalam melawan bakteri patogen Staphylococcus aureus FNCC 0047 dan 

Escherichia coli  FNCC 0091 mengalami peningkatan luas zona bening seiring lamanya 

waktu fermentasi. Sedangkan, aktivitas antimikroba dalam melawan bakteri patogen 

Salmonella typhimurium FNCC 0187 mengalami peningkatan pada waktu fermentasi 24 

jam dan mengalami penurunan pada waktu fermentasi 48 jam. Hal ini menunjukkan 



35 
 

 
 

bahwa tomat memiliki aktivitas antimikroba. Hal ini sesuai dengan teori dari Lindayani 

et al. (2018) bahwa, bakteri probiotik dapat menghambat Salmonella, Shigella, 

Pseudomonas, Helicobacter, E.coli dan S.aureus. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 8 dan Gambar 9 menunjukkan aktivitas 

antimikroba menggunakan kultur instan dari minuman fermentasi buah tomat dalam 

melawan bakteri patogen Staphylococcus aureus FNCC 0047 dan Salmonella 

typhimurium FNCC 0187 mengalami peningkatan pada waktu fermentasi 24 jam dan 

mengalami penurunan pada waktu fermentasi 48 jam. Sedangkan, aktivitas antimikroba 

dalam melawan bakteri patogen Escherichia coli FNCC 0091 mengalami peningkatan 

luas zona bening seiring lamanya waktu fermentasi. Proses fermentasi dapat 

meningkatkan keamanan pangan karena ada produksi komponen antimikroba seperti 

asam laktat, bakteriosin, etanol, CO2, dan H2O2 yang dapat mengurangi senyawa beracun, 

serta dapat menghambat atau mengeliminasi patogen pada makanan (Magala et al., 2015). 

Pertumbuhan bakteri patogen dapat dihambat karena adanya produksi asam laktat dari 

bakteri genus Lactobacillus yang menyebabkan terjadinya penurunan pH (Omar et al., 

2013). Reque et al. (2000) menyatakan bahwa, probiotik dapat mengontrol bakteri 

patogen di saluran pencernaan dengan cara memproduksi komponen antimikroba, 

termasuk asam laktat dan asam asetat. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 8 dan Gambar 9 menunjukkan aktivitas 

antimikroba menggunakan kultur instan dari minuman fermentasi buah tomat selama 48 

jam dan menggunakan Lactobacillus fermentum LLB3 dari minuman fermentasi buah 

tomat selama 0 dan 48 jam dalam melawan bakteri patogen Escherichia coli FNCC 0091 

lebih besar dibandingkan dengan melawan bakteri Staphylococcus aureus FNCC 0047. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Prihandani, (2015) bahwa, bakteri gram negatif lebih 

sulit dipenetrasi daripada bakteri gram positif, hal ini dikarenakan bakteri gram negatif 

memiliki dinding sel multilayer yang tediri atas 3 lapisan, yaitu lipoprotein, membran luar 

fosfolipid, dan lipopolisakarida. Sedangkan bakteri gram positif hanya memiliki lapisan 

peptidoglikan di bagian luarnya dan kurang berperan sebagai pertahanan permeabilitas 

yang efektif. Judianti et al. (2014) menambahkan bahwa, dinding sel bakteri gram positif 

memiliki ketebalan 15- 80 nm dan memiliki kandungan lipid yang rendah, sedangkan 
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bakteri gram negatif memiliki kandungan lipid yang tinggi. Jika sampel yang diujikan 

menghasilkan zona bening lebih besar dari 6 mm maka sampel tersebut positif dapat 

menghambat bakteri indikator. Semakin besar zona bening yang dihasilkan, maka 

semakin besar pula aktivitas penghambatan antimikroba (Abubakar & Arpah, 2015).  

 

Bakteriosin merupakan matabolit ekstraseluler berupa protein yang disintesis langsung di 

ribosom. Bakteriosin diproduksi secara optimal oleh bakteri asam laktat pada akhir fase 

log hingga awal fase stasioner (Abubakar & Arpah, 2015). 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 (Kusmiati & Malik, 2002). Bakteriosin yang dihasilkan 

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

menghilangkan gaya proton (Yusuf & Hamid, 2013). 

 

Sampel yang digunakan untuk pengujian aktivitas bakteriosin dinetralkan terlebih dulu 

dengan larutan HCL 1 M atau NaOH 1 M hingga pH 6.0 untuk mencegah efek 

penghambatan dari asam laktat (Todorov & Dicks, 2006). Abubakar & Arpah (2015) 

menambahkan bahwa, produksi bakteriosin diawali dengan pH netral untuk proses 

adsorbsi (menempelnya senyawa pre-bakteriosin pada permukaan sel bakteri produsen), 

setelah itu akan terjadi proses desorbsi (pelepasan senyawa bakteriosin dari sel bakteri 

produsen ke lingkungannya) pada pH rendah.   

 

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas bakteriosin tomat segar maupun tomat yang sudah 

difermentasi dengan Kultur Instan dan Lb. fermentum LLB3 dengan waktu fermentasi 0 

jam, 24 jam, dan 48 jam dalam melawan bakteri patogen (Escherichia coli FNCC 0091, 

Staphylococcus aureus FNCC 0047, and Salmonella typhimurium FNCC 0187) tidak ada 

yang membentuk zona bening disekitar sumuran. Hasil penelitian tidak sesuai dengan 

pernyataan dari Kusmiati & Malik (2002) bahwa bakteriosin tahan pada pH asam. Faktor 

lain yang dapat mempengaruhi produksi bakteriosin yaitu suhu, sumber nutrisi, dan pH 

(Yusuf & Hamid, 2013). Produksi bakteriosin yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat 

biasanya dilakukan menggunakan media sintetik MRSB, namun pada metode penelitian 
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menggunakan media NA, hal ini dapat menjadi salah satu penyebab bakteriosin tidak 

dapat tumbuh (Abubakar & Arpah, 2015). 

 

Berdasarkan Tabel 11 dan Gambar 12 dapat dilihat bahwa pengujian organoleptik 

meliputi parameter rasa, aroma, dan overall yang melibatkan 30 orang panelis tidak 

terlatih yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata dengan cara 

mengisi form yang disediakan. Jus tomat segar (sebagai kontrol) memiliki nilai overall 

yang paling tinggi dibandingkan kedua sampel yang artinya jus tomat ini disukai oleh 

panelis. Jus tomat yang difermentasi dengan kultur. Nilai overall dari kedua sampel masih 

tergolong tidak disukai oleh panelis. 

 


