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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Jus Duwet Fermentasi Lactobacillus fermentum LLB3 

 

Fermentasi dapat dilakukan untuk mengolah bahan pangan dengan bantuan 

mikroorganisme, yang memanfaatkan karbohidrat pada bahan pangan untuk dikonversi 

menjadi asam atau alkohol. Bantuan mikroorganisme dalam proses fermentasi tersebut 

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

(Farnworth, 2003). Salah satu mikroorganisme yang biasa dimanfaatkan dalam proses 

fermentasi adalah bakteri asam laktat (BAL). Beberapa jenis BAL memiliki 

karakteristik yang mampu bertahan pada kondisi ekstrim dalam pencernaan manusia. 

Oleh karena itu, BAL yang memiliki karakteristik ini digolongkan BAL probiotik, salah 

satunya adalah genus Lactobacillus (Faridah et al., 2017).  

 

Pada penelitian ini dilakukan proses fermentasi jus buah duwet dengan L. fermentum 

LLB3 dan kultur campuran (S. thermophilus, L. bulgaricus, dan L. acidophilus). 

Campuran BAL S. thermophilus dan L. bulgaricus telah sering digunakan dalam 

pembuatan minuman probiotik komersial dan biasa ditambahkan kombinasi L. 

acidophilus (Bull et al., 2013). Menurut penelitian Chockhaisawasdee & Stathopoulos 

(2011), dikatakan bahwa S. thermophilus dapat menghasilkan asam format selama 

fermentasi yang dapat menstimulasi pertumbuhan L. bulgaricus. Selain itu menurut 

penelitian Mchiouer (2017), dikatakan bahwa L. bulgaricus dapat menstimulasi 

pertumbuhan S. thermophilus dari asam-asam amino yang dihasilkannya.  

 

Fermentasi dengan kultur campuran maupun dengan L. fermentum LLB3 pada 

penelitian ini dapat merubah warna jus duwet yang awalnya berwarna merah-ungu 

gelap (Gambar 5a) menjadi merah-ungu cerah (Gambar 5b dan 5c). Hal tersebut dapat 

terjadi karena penurunan pH selama fermentasi jus duwet, dari pH 3,67 hingga 

mencapai pH 3,49 setelah 48 jam fermentasi (Tabel 3). Penurunan pH ini berpengaruh 

pada karakteristik senyawa antosianin yang terkandung dalam buah duwet, yang akan 

berubah menjadi warna merah pada pH 1 – 3 (Ai, 2014).  
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Analisa jumlah koloni BAL yang dihasilkan dari fermentasi jus duwet dengan kultur 

campuran maupun L. fermentum LLB3 dilakukan dengan metode spread plate pada 

cawan petri, dan koloni zona bening yang terbentuk dihitung (Gambar 6). Media yang 

digunakan pada analisa jumlah koloni BAL ini ditambahkan dengan CaCO3. CaCO3 

dapat bereaksi dengan asam laktat yang dihasilkan oleh BAL, dan membentuk kalsium 

laktat yang akan menyebabkan zona bening disekitar koloni BAL tersebut (Yusmarini et 

al., 2010). 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa jus buah duwet segar mengandung BAL. 

Jumlah koloni BAL pada jus duwet fermentasi dengan kultur campuran maupun dengan 

L. fermentum LLB3 meningkat setelah fermentasi 24 jam, dan mengalami penurunan 

setelah fermentasi 48 jam. Penurunan jumlah koloni BAL ini didukung dengan hasil 

analisa total gula (Tabel 3 dan Gambar 11) yang mengalami penurunan selama 

fermentasi. Gula merupakan substrat pembatas untuk pertumbuhan BAL, yang pada 

konsentrasi tertentu tidak dapat dimanfaatkan sebagai substrat lagi (Farnworth, 2003), 

sehingga akan menyebabkan penurunan jumlah koloni BAL. Penurunan jumlah koloni 

BAL juga dapat terjadi karena proses fermentasi menurunkan nilai pH pada bahan 

(Tabel 3 dan Gambar 10), dari pH 3,64 hingga menjadi pH 3,49 pada 48 jam fermentasi. 

Kondisi yang semakin asam ini semakin tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteri karena 

dapat merusak membran sel bakteri serta menyebabkan kematian (Lestariningtyas et al., 

2017). Selain itu, penurunan pH juga menghambat pertumbuhan BAL, karena kondisi 

pH optimum pertumbuhan L. fermentum dan kultur campuran berturut-turut adalah 4 – 

5 dan 5 – 5,6. Penurunan pH ini dapat terjadi karena selama fermentasi BAL akan 

merubah karbohidrat pada bahan pangan menjadi asam piruvat dengan proses glikolisis, 

dan kemudian asam piruvat tersebut akan dikonversi menjadi asam laktat dan asam 

asetat yang dapat menurunkan nilai pH (Nugroho, 2018).  

 

Berdasarkan jumlah koloni BAL, dapat dilihat bahwa pertumbuhan L .fermentum LLB3 

pada jus buah duwet lebih optimal daripada kultur campuran. Hal ini dapat terjadi 

karena setiap jenis BAL memiliki kondisi optimum masing-masing. Kondisi optimum                    

L. fermentum LLB3 adalah pada suhu 36
o
C (Talluri, 2017) dan pada pH 4 – 5 (LeBlanc, 

2004). Sedangkan kondisi optimum kultur campuran adalah pada suhu 35 – 38
o
C dan 
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pada pH 5 – 5,6 (Yerlikaya, 2014). Selain itu, salah satu gula utama yang ada pada buah 

duwet adalah glukosa dan fruktosa (Jadhav, 2009), yang merupakan substrat yang lebih 

sesuai untuk pertumbuhan L. fermentum (Lefeber et al., 2010).  

 

Karakteristik minuman probiotik terbaik pada penelitian ini adalah pada jus duwet 

fermentasi 24 jam dengan L. fermentum LLB3. Hal ini dikarenakan jumlah koloni BAL 

sampel tersebut merupakan yang tertinggi dan sudah memenuhi standar pangan 

probiotik yaitu mengandung bakteri probiotik hidup lebih dari 10
8
 CFU/ml (FAO/WHO 

2002 dalam Sandes et al., 2017). Selain itu, dibandingkan dengan jus duwet fermentasi 

24 jam menggunakan kultur campuran, fermentasi dengan L. fermentum LLB3 memiliki 

pH yang tidak terlalu asam yaitu 3,55 (Tabel 3), total gula yang tidak terlalu rendah 

yaitu 8,46% (Tabel 3), aktivitas antioksidan lebih tinggi yaitu 90,41% (Tabel 3), serta 

memiliki aktivitas antimikroba yang lebih tinggi (Tabel 2). 

 

4.2. Aktivitas Antimikroba dan Bakteriosin 

 

Hasil analisa aktivitas antimikroba dan bakteriosin sampel terhadap bakteri E. coli 

FNCC 0091, S. thypimurium FNCC 0056, dan S. aureus FNCC 0047 dapat dilihat pada 

Tabel 2, Gambar 8 dan Gambar 9. Semua sampel baik jus duwet segar, jus duwet 

fermentasi dengan kultur campuran, maupun jus duwet fermentasi dengan L. fermentum 

LLB3, hanya menghasilkan zona bening pada sampel yang tidak dinetralisasi. Proses 

netralisasi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan efek antimikroba dari asam 

organik, sehingga aktivitas bakteriosin dapat terlihat (Thirumurugan et al., 2015).  Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap sampel menunjukkan adanya aktivitas antimikroba, 

namun tidak menunjukkan aktivitas bakteriosin. Aktivitas bakteriosin tidak terbentuk 

karena menurut (Faridah et al., 2017), bakteriosin dapat terbentuk jika kondisi 

mendukung. Menurut (Khuangga, 2017), L. fermentum LLB3 akan memberikan 

aktivitas bakteriosin terbaik pada inkubasi 30
o
C selama 18 jam, karena bakteriosin 

terbentuk selama fase log dan awal stasioner, dan suhu yang sedikit lebih rendah dari 

suhu optimal pertumbuhan dapat memperpanjang fase tersebut. 
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Pada penelitian ini, jus duwet segar menunjukkan adanya aktivitas antimikroba terhadap 

ketiga bakteri patogen. Hal ini dapat terjadi karena menurut penelitian Ramya et al. 

(2012), buah duwet memiliki komponen antimikroba seperti antosianin, asam sitrat, 

asam malat, dan asam galat. Penelitian Haque (2017) juga menyatakan bahwa ekstrak 

buah duwet telah terbukti dapat memberikan efek antimikroba terhadap Salmonella 

typhimurium, Shigella flexneri, dan Staphylococcus aureus. Sedangkan hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa jus duwet segar lebih optimal dalam menghambat bakteri S. 

typhimurium (Tabel 2).  

 

Aktivitas antimikroba pada ketiga bakteri patogen yang digunakan, menunjukkan 

kenaikan seiring lama waktu fermentasi. Hal ini dapat terjadi karena fermentasi dengan 

BAL ini menghasilkan produk utama berupa asam laktat, yang akan menyebabkan 

tingginya aktivitas antimikroba. Proses fermentasi juga menyebabkan penurunan pH. 

pH yang rendah ini juga akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme termasuk 

mikroorganisme patogen dan pembusuk (Bamforth, 2005). Menurut Sharma et al. 

(2017), suasana asam dapat menyebabkan denaturasi protein pada mikroorganisme 

tersebut. Oleh karena itu, morfologi serta fisiologis mikroorganisme akan terganggu dan 

akhirnya tidak dapat bertahan hidup. Penghambatan tertinggi terhadap bakteri patogen 

pada penelitian kali ini adalah pada jus duwet fermentasi dengan L. fermentum LLB3. 

Menurut Bao et al. (2010), L. fermentum LLB3 sudah terbukti dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen seperti E. coli, L. monocytogenes, S. flexneri, S. 

typhimurium, dan S. aureus. Selain itu, setiap sampel menunjukkan aktivitas 

antimikroba yang lebih tinggi terhadap S. aureus yang merupakan bakteri gram positif, 

daripada E. coli FNCC 0091 dan S. thypimurium FNCC 0056 yang merupakan bakteri 

gram negatif. Hal ini dapat terjadi karena bakteri golongan gram positif memiliki 

kandungan lemak lebih rendah (1-4%) serta struktur lebih sederhana dibandingkan 

dengan bakteri gram negatif (Jay, 1998).  

  

4.3. Aktivitas Antioksidan 

 

Antioksidan merupakan senyawa reduktor kuat yang mudah teroksidasi, yang dapat 

menghambat atau bahkan mencegah terjadinya reaksi oksidasi (Winarsi, 2007). Hasil 
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analisa aktivitas antioksidan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 dan         

Gambar 11. Aktivitas antioksidan jus duwet segar pada penelitian ini sebesar 89,87%. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Akhila (2014), yang menyatakan bahwa aktivitas 

antioksidan jus duwet berkisar 82%. Menurut Marliani (2014), seyawa antioksidan yang 

ada pada buah duwet adalah antosianin, vitamin C (asam askorbat), senyawa fenol, serta 

tannin. 

 

Jus duwet fermentasi dengan kultur campuran dan L. fermentum LLB3 mengalami 

peningkatan setelah fermentasi 24 jam. Setelah fermentasi 48 jam, aktivitas antioksidan 

jus duwet fermentasi dengan L. fermentum LLB3 dan dengan kultur campuran 

menunjukkan perubahan yang tidak signifikan. Peningkatan aktivitas antioksidan 

selama fermentasi ini didukung oleh penelitian Hartajanie et al. (2018), yang 

menunjukkan bahwa fermentasi jus pare menggunakkan L. fermentum LLB3 dapat 

meningkatkan aktivitas antioksidan karena BAL memiliki kemampuan memproduksi 

enzim β-glukosida. Enzim ini dapat membantu pelepasan senyawa aromatik dan fenol 

yang terdapat pada buah-buahan. Selain itu, enzim ini juga dapat menyebabkan senyawa 

antosianin mengalami hidrolisis menjadi komponen yang lebih sederhana seperti gula 

dan aglikon (Suhartatik, 2013). Bentuk aglikon ini juga dapat mengakibatkan 

peningkatan aktivitas antioksidan.  Menurut Primurdia (2014), peningkatan aktivitas 

antioksidan selama fermentasi juga dapat terjadi karena BAL yang digunakan akan 

mengonversi karbohidrat menjadi berbagai senyawa yang dapat meningkatkan aktivitas 

antioksidan. Senyawa-senyawa tersebut antara lain: asam laktat, asam malat, asam 

suksinat, asam sitrat, asam asetat, asetaldehid, dll. Sedangkan penurunan aktivitas 

antioksidan yang terjadi pada jus duwet fermentasi dengan kultur campuran, dapat 

terjadi karena berbagai faktor seperti pH, suhu, jenis mikroorganisme, maupun substrat 

yang diperlukan (Hur et al., 2014).  

  

4.4. Analisa Sensori Hedonik dengan Metode Rating  

 

Hasil analisa sensori hedonik pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 

13. Jus duwet fermentasi (24 jam) dengan kultur campuran maupun L .fermentum LLB3 

lebih disukai daripada jus duwet segar. Setiap atribut sensori yang dianalisa (rasa, 
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aroma, dan keseluruhan), jus duwet fermentasi dengan L. fermentum LLB3 lebih unggul 

dibandingkan jus duwet fermentasi dengan kultur campuran. Hasil analisa sensori jus 

duwet fermentasi dengan L. fermentum LLB3 pada atribut rasa dan aroma memiliki 

nilai 3,37, sedangkan pada atribut keseluruhan memiliki nilai 3,33. Hal ini menunjukkan 

bahwa panelis rata-rata memberikan nilai agak suka terhadap jus duwet fermentasi 

dengan L. fermentum LLB3. 

 

Buah duwet matang memiliki rasa manis, sepat, dan sedikit asam (Ramya et al., 2012). 

Rasa sepat dari buah duwet tersebut tidak disukai banyak panelis. Menurut Ginting 

(2017), asam laktat dan asam organik yang dihasilkan oleh BAL selama proses 

fermentasi susu, akan memberikan cita rasa serta aroma khas pada produk fermentasi. 

Oleh karena itu proses fermentasi diharapkan dapat meningkatkan cita rasa buah duwet 

dari produk yang dihasilkan seperti asam laktat dan asam organik lainnya.  

 

Rasa sepat pada duwet disebabkan karena kandungan tannin. Senyawa tannin dapat 

berkurang selama fermentasi karena berdasarkan penelitian Mullik et al. (2016), 

fermentasi merupakan metode eliminasi tannin paling optimum pada Chromolaena 

odorata, karena BAL menghasilkan enzim yang dapat mendegradasi senyawa tannin. 

Menurut Shang et al. (2019), selama proses fermentasi senyawa tannin ini dapat 

diuraikan menjadi komponen yang lebih sederhana seperti asam galat, katekin, dan juga 

galliccatechins. 

 

  


