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1. PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

 

Duwet (Syzygium cumini) merupakan buah lokal Indonesia yang merupakan Family 

Myrtaceae. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengenal buah duwet, sehingga 

pemanfaatannya semakin lama semakin menurun. Oleh karena itu, keberadaan buah ini 

juga semakin lama semakin sulit ditemukan. Hal ini dapat terjadi karena permintaan 

masyarakat terhadap buah ini semakin sedikit, sehingga para petani beralih ke tanaman 

lain yang lebih populer (Silalahi, 2018). Buah duwet tumbuh di daerah tropis dan 

subtropis. Salah satu keunggulan buah duwet adalah kandungan antioksidan yang tinggi. 

Antioksidan pada duwet terdiri atas vitamin C (asam askorbat), tannin, phenol, dan yang 

paling dominan adalah antosianin (Marliani et al., 2014). Senyawa antioksidan penting 

untuk menghambat reaksi oksidasi berlebih di dalam tubuh yang dapat membentuk 

senyawa radikal bebas. Senyawa radikal bebas yang terakumulasi di dalam tubuh 

manusia dapat membahayakan kesehatan, karena senyawa ini akan menyerang 

komponen seluler di dalam tubuh, dan kemudian dapat menimbulkan berbagai penyakit 

mematikan. Radikal bebas dihasilkan oleh tubuh melalui metabolisme normal, 

kekurangan gizi, peradangan, serta merupakan hasil dari respon tubuh terhadap polusi 

lingkungan seperti asap kendaraan, asap rokok, serta sinar UV (Winarsi, 2007). Oleh 

karena itu, penting bagi manusia untuk mengonsumsi produk pangan yang tinggi 

antioksidan. 

 

Minuman probiotik merupakan salah satu produk pangan fungsional yang dibuat dengan 

cara fermentasi menggunakan bakteri probiotik. Di Indonesia, produk minuman 

probiotik kurang bervariasi, dan sebagian besar menggunakan bahan baku berbasis susu. 

Oleh karena itu, minuman probiotik ini tidak dapat dikonsumsi oleh mereka yang alergi 

terhadap susu, vegetarian, kolesterol tinggi, serta sedang diet rendah lemak. Diketahui 

pula minuman probiotik berbasis susu dapat memberikan efek mengenyangkan 

dibandingkan dengan minuman probiotik dari buah-buahan, yang memiliki rasa lebih 

segar karena kandungan asam organiknya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi 

minuman probiotik tanpa susu.  
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Minuman probiotik dapat memberikan berbagai efek baik bagi kesehatan seperti 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi keparahan diare, memperlambat 

proses penuaan, mempercepat waktu transit makanan, serta dapat menurunkan penyakit 

hipertensi. BAL merupakan salah satu kelompok bakteri yang dapat tergolong bakteri 

probiotik. Bakteri probiotik harus memiliki karakteristik non-patogen, tahan pH rendah, 

serta tahan garam empedu. Karakteristik ini diperlukan agar bakteri probiotik tersebut 

dapat bertahan di dalam saluran cerna manusia dan memberikan efek baik bagi 

kesehatan. Salah satu BAL yang tergolong probiotik adalah L. fermentum (Manin, 

2010). Selain sebagai bakteri probiotik, kelebihan dari L. fermentum yang lain adalah 

dapat menghambat Enteropathogenic Eschericia coli (EPEC), serta dapat berperan 

sebagai imunomodulator (Astawan et al., 2011).  

 

Buah duwet memiliki kandungan gula sekitar 13,40%, yang terdiri atas glukosa, 

fruktosa, manosa, dan galaktosa sebagai komponen gula utama (Jadhav et al., 2009). 

Glukosa dan fruktosa pada duwet dapat dimanfaatkan sebagai substrat fermentasi oleh 

L. fermentum (Lefeber et al., 2010). Selain itu, pH jus buah duwet berkisar 3,77 – 3,87 

(Shahnawaz & Sheikh, 2011) yang masih bisa menjadi media fermentasi L. fermentum 

yang dapat bertahan hidup hingga pH 3 (Khuangga, 2017). Syarat dari pangan probiotik 

adalah mengandung bakteri probiotik hidup lebih dari 10
8
 CFU/ml, agar dapat 

memberikan dampak baik bagi kesehatan (Sandes et al., 2017). Maka dari itu seleksi 

bahan pangan dalam pembuatan minuman probiotik sangatlah penting, sehingga bakteri 

probiotik dapat tumbuh hingga memenuhi syarat tersebut. Pemanfaatan duwet sebagai 

media fermentasi L. fermentum diharapkan dapat meningkatkan cita rasa dari duwet, 

sehingga dapat meningkatkan penerimaan duwet di masyarakat. Ketika matang buah 

duwet memiliki kadar air dan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, 

sehingga menjadi cepat rusak dan cepat membusuk. Oleh karena itu, dengan proses 

fermentasi diharapkan dapat meningkatkan umur simpan dari buah duwet. Proses 

fermentasi juga terbukti dapat meningkatkan aktivitas antioksidan (Hartajanie et al., 

2018), karena selama fermentasi dihasilkan senyawa asam laktat, asam asetat, asam 

sitrat, dan asetaldehid yang dapat berperan sebagai antioksidan (Primurdia, 2014). 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Buah Duwet (Syzygium cumini) 

 

Di Indonesia buah duwet dikenal dengan sebutan jamblang, jambu keling, java plum, 

dll. Pada awalnya buah berwarna hijau, kemudian berubah menjadi merah, dan ketika 

matang akan berwarna ungu hingga hitam. Buahnya berbentuk bulat lonjong, dan 

memiliki biji di bagian tengah (Ramya et al., 2012). Salah satu keunggulan buah duwet 

ini adalah memiliki kandungan antosianin yang tinggi. Antosianin berperan sebagai 

pigmen alami dan antioksidan. Senyawa antosianin akan semakin stabil pada pH rendah 

sekitar 1 – 2 (Ai, 2014).  Seyawa antioksidan lain yang ada pada buah duwet adalah 

vitamin C (asam askorbat), senyawa fenol, dan tannin (Marliani, 2014). Berbagai 

senyawa antioksidan ini menyebabkan aktivitas antioksidan buah duwet tinggi yaitu 

berkisar 82% (Akhila, 2014). Kandungan karbohidrat pada buah duwet sekitar 13,40%. 

Jenis karbohidrat utama yang ada di buah duwet adalah glukosa, fruktosa, manosa, dan 

galaktosa (Jadhav et al., 2009). Menurut Suradkar et al.(2017), selain karbohidrat, buah 

duwet juga memiliki kandungan mineral dan vitamin. Mineral yang terdapat di buah 

duwet seperti: Fe, Cl, Ca, Na, Mg, K, P, Cu, dan S. Sedangkan vitamin yang ada di 

dalam buah duwet adalah vitamin C, vitamin A, cholin, thiamin, riboflavin,  dan folic 

acid (Jadhav et al., 2009). Berdasarkan penelitian Alam et al. (2012), diteliti bahwa 

buah duwet mengandung senyawa lupeol dan stigmasterol yang dapat berperan sebagai 

antidiabetik.   

 

1.2.2. Fermentasi Asam Laktat 

 

Fermentasi dapat dilakukan untuk mengolah bahan pangan dengan bantuan 

mikroorganisme, yang memanfaatkan karbohidrat pada bahan pangan untuk dikonversi 

menjadi asam atau alkohol. Proses fermentasi dilakukan dengan tujuan dapat 

meningkatkan nutrisi, umur simpan, serta sifat organoleptik dari bahan pangan 

(Farnworth, 2003). Mikroorganisme yang sering digunakan untuk fermentasi bahan 

pangan adalah bakteri asam laktat (BAL) dan yeast. Fermentasi dengan BAL akan 

merombak karbohidrat pada bahan pangan menjadi asam piruvat dengan proses 
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glikolisis, dan kemudian tanpa adanya oksigen asam piruvat tersebut akan dikonversi 

menjadi asam laktat (Nugroho, 2018). Proses fermentasi dapat dilakukan secara spontan 

(langsung) maupun terkontrol. Produk akhir yang dihasilkan dari fermentasi spontan 

lebih bervariasi daripada fermentasi terkontrol, karena kualitas bahan serta kondisi 

lingkungan akan mempengaruhi BAL yang akan tumbuh. Sedangkan untuk fermentasi 

terkontrol, BAL yang digunakan ditentukan di awal proses. Sehingga bahan dan kondisi 

lingkungan fermentasi disesuaikan dengan kebutuhan BAL (Bamforth, 2005).  

 

Proses fermentasi bahan pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: media, 

mikroorganisme, waktu fermentasi, suhu, serta pH. Media yang diperlukan 

mikroorganisme untuk melakukan fermentasi harus mengandung sumber karbon, 

sumber nitrogen, air, dan faktor tumbuh. Sumber karbon yang biasa digunakan untuk 

media fermentasi adalah karbohidrat (Stanbury, 2017). Mikroorganisme yang digunakan 

tergantung dari karakteristik produk yang diinginkan. Pertumbuhan mikroorganisme 

mengikuti grafik eksponensial yaitu melewati fase lag, log, stasioner, dan kematian. 

Setiap mikroorganisme memiliki waktu pertumbuhan, pH optimum, dan suhu optimum 

yang berbeda-beda (Bamforth, 2005).  

 

1.2.3. Lactobacillus fermentum 

 

Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan salah satu mikroorganisme yang sering 

berperan dalam fermentasi bahan pangan. Selama fermentasi dengan BAL, gula yang 

ada pada bahan pangan akan dimanfaatkan untuk menghasilkan asam laktat. 

Karakteristik BAL lainnya adalah bersifat gram positif, non-spora, bentuknya bulat atau 

batang, serta mampu bertahan dalam saluran pencernaan manusia. Karena sifatnya yang 

mampu bertahan di saluran pencernaan manusia ini, maka BAL terutama genus 

Lactobacillus sering digunakan sebagai agen probiotik (Faridah et al., 2017). Bakteri 

probiotik harus memiliki karakteristik non-patogen, tahan pH rendah, serta tahan garam 

empedu. Karakteristik ini diperlukan agar bakteri probiotik tersebut dapat bertahan di 

dalam saluran cerna manusia dan memberikan efek baik bagi kesehatan. Beberapa efek 

kesehatan tersebut antara lain dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

patogen, menjaga dan meningkatkan keseimbangan mikroba di usus, menghambat 

aktivitas enzim bakterial dan produksi amonia, meningkatkan aktivitas enzim 
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pencernaan, menetralisir anterotoksin, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh 

(Manin, 2010).  

 

L. fermentum merupakan salah satu jenis BAL yang dapat tumbuh optimum pada pH 4 

– 5 (LeBlanc, 2004), namun menurut Manin (2010) L. fermentum juga dapat bersifat 

adaptif dalam saluran pencernaan yang mempunyai pH sangat asam yaitu pH 2 - 3. L. 

fermentum LLB3 yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari fermentasi Acar 

Rebung Ampel pada penelitian sebelumnya, yang telah terbukti tahan terhadap pH 

rendah (pH 3) dan garam empedu (0,3%) (Khuangga, 2017). Selain itu, L. fermentum 

dapat membantu sistem pencernaan manusia dengan merangsang produksi asam 

empedu di dalam usus, sehingga konsentrasi asam empedu tinggi dan menjadi 

bakterisidal terhadap bakteri gram negatif. Kemudian pada penelitian Astawan et al. 

(2011), L. fermentum dapat menekan terjadinya diare pada tikus, meningkatkan 

produksi sel limfosit pada tikus sehingga sistem imun juga meningkat, serta dapat 

menekan terbentuknya malonaldehida (MDA) pada tikus yang sekaligus menunjukkan 

bahwa terjadi penekanan jumlah radikal bebas (potensi antioksidan). L. fermentum dapat 

digunakan sebagai agen probiotik dalam pembuatan minuman probiotik dengan 

fermentasi. Substrat yang digunakan L. fermentum dalam fermentasi adalah glukosa dan 

fruktosa (Lefeber et al., 2010).  

 

L. fermentum merupakan salah satu BAL yang bersifat heterofermentatif, yang tidak 

hanya menghasilkan asam laktat saja melainkan menghasilkan asam asetat, CO2, serta 

etanol selama fermentasi. Selain itu, BAL heteroferementatif juga dapat menghasilkan 

senyawa bakteriosin, asam organik, asetaldehid, hidrogen peroksida, dan 

karbondioksida yang dapat berperan sebagai antimikroba (Lahtinen et al., 2012). 

Bakteriosin adalah senyawa protein yang dihasilkan oleh probiotik, dan bersifat 

bakteriostatik ataupun bakterisidal terhadap mikroorganisme lain. Bakteriosin ini juga 

dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengeliminasi bakteri patogen. Selain 

bakteri patogen, bakteri pembusuk makanan juga dapat tereliminasi, sehingga dapat 

memperpanjang umur simpan bahan pangan. Dibandingkan dengan pengawet kimia, 

bakteriosin ini lebih baik karena tidak toksik, mudah mengalami biodegradasi, serta 

mudah dicerna enzim dalam saluran pencernaan (Sunaryanto, 2015).  
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1.2.4. Radikal Bebas dan Antioksidan  

 

Radikal bebas merupakan senyawa yang telah kehilangan salah satu elektronya. Karena 

elektron yang tidak lengkap, senyawa ini menjadi sangat reaktif atau mudah bereaksi. 

Radikal bebas dapat dihasilkan oleh tubuh melalui metabolisme normal, kekurangan 

gizi, peradangan, serta merupakan hasil dari respon tubuh terhadap polusi lingkungan 

seperti asap kendaraan, asap rokok, serta sinar UV. Radikal bebas yang tidak diimbangi 

dengan antioksidan dapat mengakibatkan stres oksidatif, yang dapat merusak berbagai 

komponen seluler. Kerusakan ini dapat mengakibatkan berbagai penyakit mematikan 

bagi manusia. Antioksidan merupakan senyawa reduktor kuat yang mudah teroksidasi, 

yang dapat menghambat atau bahkan mencegah terjadinya reaksi oksidasi. Semakin 

mudah teroksidasi maka semakin baik dalam menghambat radikal bebas (Winarsi, 

2007). 

 

 

Gambar 1. Mekanisme Antioksidan dalam Oksidasi Lemak (Sumber: Frankel, 2012) 

 

Gambar 1 menunjukkan reaksi pembentukan radikal bebas dan mekanisme kerja 

senyawa antioksidan. Awalnya radikal bebas terbentuk pada tahap inisiasi (reaksi 1). 

Radikal bebas tersebut dapat bereaksi dengan oksigen (reaksi 2) maupun komponen 

seperti asam lemak (reaksi 3), dan membentuk senyawa radikal lain. Senyawa 

antioksidan akan menyumbangkan atom hidrogen atau elektronnya pada senyawa 

radikal bebas yang terbentuk (reaksi 4 dan 5), sehingga terbentuk radikal antioksidan 

yang lebih stabil. Selain itu, radikal antioksidan dapat saling berikatan (reaksi 7) 
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maupun berikatan dengan radikal bebas lain (reaksi 6), sehingga membentuk senyawa 

yang lebih stabil dan mencegah kerusakan komponen lain (Frankel, 2012).    

 

1.2.5. Minuman Probiotik 

 

Minuman probiotik merupakan salah satu produk pangan fungsional yang dibuat dengan 

cara fermentasi menggunakan bakteri probiotik. Minuman probiotik dapat memberikan 

berbagai efek baik bagi kesehatan seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 

mengurangi keparahan diare, memperlambat proses penuaan, mempercepat waktu 

transit makanan, serta dapat menurunkan penyakit hipertensi (Manin, 2010). Syarat dari 

pangan probiotik adalah mengandung bakteri probiotik hidup lebih dari 10
8
 CFU/ml, 

agar dapat memberikan dampak baik bagi kesehatan (Sandes et al., 2017). Produk 

minuman probiotik di Indonesia kurang bervariasi, dan sebagian besar masyarakat 

hanya mengenal minuman probiotik yang telah komersial yaitu yoghurt, kefir, serta 

minuman probiotik berbasis susu saja. Namun, tidak semua orang dapat mengonsumsi 

minuman probiotik berbasis susu ini, terutama orang-orang yang alergi terhadap susu, 

vegetarian, kolesterol tinggi, serta sedang diet. Selain itu minuman probiotik berbasis 

susu akan cenderung memberikan efek mengenyangkan dibandingkan dengan minuman 

probiotik dari buah yang memiliki rasa lebih menyegarkan dari asam organik. Penelitian 

minuman probiotik dari buah nanas telah dilakukan oleh Rizal et al. (2016), yang 

memanfaatkan bakteri Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 

acidophilus, dan Streptococcus thermophylus. Selain itu, penelitian minuman probiotik 

non-dairy lainnya yaitu dari nira siwalan juga telah dilakukan oleh Suseno et al. (2000).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi jus buah duwet sebagai 

media fermentasi L. fermentum LLB3 dalam pembuatan minuman probiotik, untuk 

mengetahui pengaruh lama waktu fermentasi dengan L. fermentum LLB3 terhadap 

jumlah koloni BAL, aktivitas antimikroba, aktivitas antioksidan, pH, dan total gula, 

serta untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis dari minuman probiotik yang 

dihasilkan. 

  


