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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Berdasarkan survei (AIA, 2018), Healthy Living Index Indonesia berada di angka 11 dari 16 

negara yang disurvei. Healthy Living Index merupakan survei yang dilakukan untuk mengukur 

kepuasan masyarakat terhadap perilaku kesehatan dan kebugaran tubuh dengan mengambil 750 

responden di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Dari hasil Healthy Living Index Indonesia dan 

adanya pandemi virus COVID-19 yang menyerang sistem imun, kesadaran masyarakat 

terhadap kesehatan tubuh semakin meningkat dan menyebabkan munculnya tren untuk hidup 

sehat. Perhatian masyarakat Indonesia terhadap beban keuangan akibat penyakit kritis 

mencapai 87%. Tingginya beban keuangan akibat penyakit kritis membuat masyarakat mencari 

solusi yang paling mudah untuk mencegah penyakit, yaitu makanan. Maka, masyarakat 

menganggarkan 50% uangnya untuk membeli makanan yang sehat (AIA, 2018).  Masyarakat 

percaya bahwa mengkonsumsi makanan yang sehat maka tubuh jarang terkena penyakit, 

harapan hidup lebih lama, lebih banyak energi, kesehatan mental meningkat, mengurangi biaya 

rumah sakit (AIA, 2018). Maka terdapat perubahan keputusan konsumen dalam memilih 

makanan, yaitu makanan yang sehat dan memiliki komponen fungsional. Banyak penelitian 

dan produk-produk dari industri pangan yang memperkenalkan masyarakat makanan yang 

sehat dan berkualitas, sehingga pola makan masyarakat dapat diperbaiki. 

 

Kubis, wortel, pepaya, yogurt, kefir merupakan contoh pangan fungsional. Pangan fungsional 

merupakan produk pangan yang memiliki senyawa aktif secara biologis, tidak beracun dan 

dapat memberikan manfaat untuk kesehatan secara klinis (Lagouri et al., 2019). Produk pangan 

fermentasi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan masyarakat menyadari bahwa pangan 

yang difermentasi memiliki nilai nutrisi dan kesehatan, sehingga dapat dikatakan produk 

fermentasi termasuk ke dalam golongan pangan fungsional (Hutkins, 2007). Di dalam produk 

pangan fermentasi terkandung probiotik yang merupakan mikroorganisme hidup dan bila 

dikonsumsi dapat memberikan manfaat kesehatan bagi yang mengkonsumsi (FAO, 2002) 

 

Probiotik memiliki efek yang baik untuk saluran pencernaan manusia karena dapat 

menghasilkan asam organik, vitamin, dan komponen lain yang dapat diserap tubuh (Lestari & 

Helmyati, 2018). Setelah diserap dalam tubuh, komponen tersebut akan digunakan oleh sel 

pada epitel dan organ vital untuk memperkuat imunitas. Konsumsi produk pangan fermentasi 
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dapat meningkatkan jumlah dan keragaman mikroba di dalam saluran pencernaan. Keragaman 

mikroba di dalam saluran pencernaan dapat membantu tubuh untuk melawan patogen di dalam 

tubuh sehingga kekebalan tubuh meningkat (Hu et al., 2021). Kekebalan tubuh yang kuat 

berpengaruh terhadap tubuh yang sehat dan terjaga dari penyakit (Hu et al., 2021). Selain 

meningkatkan imunitas, mikroba yang baik dari produk fermentasi juga memiliki efek baik 

terhadap tubuh seperti anti obesitas, mengurangi kolesterol, mengoptimalkan insulin, 

meningkatkan imunitas dengan mengurangi inflamasi, dan memiliki aktivitas antimikroba 

yang baik terhadap bakteri patogen (Green et al., 2020). Pangan fungsional probiotik menjadi 

salah satu solusi untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat, karena produk tersebut 

memberikan pengaruh baik pada tubuh dan dapat memberikan efek kesehatan serta 

pengobatan.  

 

Produk fermentasi berbasis sayuran banyak diproduksi karena merupakan salah satu metode 

pengawetan untuk memperpanjang umur simpan sayuran saat terjadi over production serta 

dapat meningkatkan kualitas organoleptik dari sayuran (Paramithiosis, 2017). Salah satu sayur 

yang berpotensi untuk difermentasi adalah sayur kubis. Sayur kubis adalah salah satu jenis 

sayuran yang tingkat produksinya tinggi namun mudah mengalami kerusakan. Sayur kubis 

mudah difermentasi karena di dalamnya mengandung bakteri asam laktat yang tepat  untuk 

melakukan proses fermentasi spontan. Bakteri asam laktat di dalam kubis menjadi pemeran 

utama dalam mengubah komponen di dalam kubis menjadi komponen-komponen yang lebih 

mudah dicerna oleh tubuh manusia (Peñas et al., 2017). Perubahan di dalam produk fermentasi 

sayur kubis berupa perubahan kimia, fisik, dan biologis (Peñas et al., 2017). Perubahan kimia 

yang terjadi ditunjukkan dari adanya pemecahan karbohidrat, protein, lemak, serat pangan, 

mineral, vitamin menjadi asam organik serta komponen volatil, dan probiotik yang baik untuk 

kesehatan pencernaan (Peñas et al., 2017). Perubahan fisik yang terjadi yaitu adanya aroma 

yang khas fermentasi serta tekstur kubis yang lebih empuk (Peñas et al., 2017). Perubahan 

biologis yang terjadi adanya bakteri asam laktat yang terkandung banyak dan baik untuk 

kesehatan pencernaan (Peñas et al., 2017). 

 

Review dan penelitian lain yang membahas manfaat kesehatan dari produk fermentasi sudah 

dipublikasikan, seperti penelitian Hartajanie et al., (2020); Behera et al., (2020); La (2015); 

Nuraida (2015); Park et al., (2014). Bakteri asam laktat serta probiotik potensial dari berbagai 

macam produk fermentasi sudah diteliti dan direview oleh Lindayani et al., (2018); Azam et 

al., (2017); Swain et al., (2014); Liu et al., (2011). Dari review dan penelitian-penelitian yang 
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sudah dilakukan, terdapat berbagai macam produk fermentasi yang menjadi fokus utama dari 

penelitian tersebut. Akan tetapi belum pernah ada yang melakukan review dengan fokus utama 

produk fermentasi kubis dan sawi dan manfaat kesehatan yang diberikan. Oleh sebab itu, fokus 

penelitian tertuju pada produk fermentasi berbasis sayur kubis yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Topik bahasan pada penelitian ini akan mengulas lebih lanjut bakteri asam laktat 

yang berperan utama pada proses fermentasi dan manfaat kesehatan dari fermentasi berbasis 

sayur kubis. Manfaat kesehatan yang difokuskan pada ulasan ini adalah efek anti obesitas, 

peningkatan imunitas, dan aktivitas antimikroba dari produk fermentasi kubis dan sawi. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Kubis (Brassica oleracea var. Capitata)  

 

Kubis memiliki tekstur daun yang keras, berbentuk oval, berwarna hijau dan putih dengan 

bagian luar yang bergeri (Gambar 1) (Aidah, 2020). Rasanya agak pahit disebabkan karena 

adanya komponen fenolik. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2018), produksi sayur 

kubis di Indonesia mencapai 1,41 juta ton.  

 

 

Gambar 1. Kubis (Sumber: dokumentasi pribadi) 
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Tabel 1. Komposisi Gizi Kubis 

 

Komposisi Gizi Pangan Satuan Nilai/100 gram 

Air g 92,4 
Energi kalori 29 

Protein g 1,4 
Lemak g 0,2 

Karbohidrat g 5,3 
Serat g 1,9 
Abu g 0,9 

Kalsium (Ca) mg 46 
Fosfor (P) mg 31 

Besi (Fe) mg 0,5 
Natrium (Na) mg 28 
Kalium (K) mg 236,8 

Tembaga (Cu) mg 0,29 
Seng (Zn) mg 0,3 

Beta-karoten mcg 46 
Thiamin (vitamin B1) mg 0,06 
Riboflavin (vitamin B2) mg 0,07 

Niasin mg 0,3 
Vitamin C mg 50 

(Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 2018) 

 

1.2.2. Sawi Putih (Brassica rapa subsp. pekinensis) 

 

Sawi putih atau napa cabbage merupakan sayur berdaun hijau dan putih dengan struktur  

kepala yang kompak memanjang dan berlapis-lapis hingga membentuk bonggol (Gambar 2) 

(Ciju, 2019). Tekstur daun lebih lembut dan memiliki kandungan air lebih banyak dibanding 

kubis. Rasanya lebih hambar dibandingkan dengan sawi pahit dan kubis (Ciju, 2019).  

 

      

Gambar 2. Sawi Putih (Sumber: dokumentasi pribadi) 
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Tabel 2. Komposisi Gizi Sawi Putih 

 

Komposisi Gizi Pangan Satuan Nilai/100 gram 

Air g 96,6 
Energi kalori 9 

Protein g 1 
Lemak g 0,1 

Karbohidrat g 1,7 
Serat g 0,8 
Abu g 0,6 

Kalsium (Ca) mg 56 
Fosfor (P) mg 42 

Besi (Fe) mg 1,1 
Natrium (Na) mg 5 
Kalium (K) mg 193,1 

Tembaga (Cu) mg 0,05 
Seng (Zn) mg 0,1 

Beta-karoten mcg 862 
Thiamin (vitamin B1) mg 0,05 
Riboflavin (vitamin B2) mg 0,18 

Niasin mg 0,4 
Vitamin C mg 3 

(Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 2018) 

 

1.2.3. Sawi Pahit (Brassica juncea (L.) Czernjaew) 

 

Sawi yang memiliki struktur tangkai daun yang keras, memanjang dan pipih, daunnya 

bersayap, dan berwarna hijau karena kandungan klorofil yang tinggi (Gambar 3). Disebut sawi 

pahit karena tangkai daunnya memiliki rasa yang pahit karena tingginya kandungan fenolik di 

dalamnya. 

 

 

Gambar 3. Sawi Pahit (Sumber: www.google.com) 

  

http://www.google.com/
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Tabel 3. Komposisi Gizi Sawi Pahit 

 

Komposisi Gizi Pangan Satuan Nilai/100 gram 

Air g 92,2 
Energi kalori 28 

Protein g 2,3 
Lemak g 0,3 

Karbohidrat g 4,0 
Serat g 2,5 
Abu g 1,2 

Kalsium (Ca) mg 220 
Fosfor (P) mg 38 

Besi (Fe) mg 2,9 
Natrium (Na) mg 22 
Kalium (K) mg 436,5 

Tembaga (Cu) mg 0,12 
Seng (Zn) mg 0,2 

Beta-karoten mcg 2,042 
Thiamin (vitamin B1) mg 0,09 
Riboflavin (vitamin B2) mg 0,23 

Niasin mg 0,7 
Vitamin C mg 102 

(Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 2018) 

 

1.2.4. Produk Fermentasi Kubis dan Sawi 

 

Dengan tingginya produksi kubis maka diperlukan metode yang efektif untuk mengolah kubis, 

makanan olahan kubis disajikan menjadi hidangan sup maupun tumis, dimakan secara mentah 

sebagai salad, atau diproses menjadi produk fermentasi (Šamec et al., 2017). Fermentasi kubis 

merupakan metode pengawetan terbaik karena dapat mengurangi food loss dari tingginya 

produksi kubis dan sawi. Kubis dan sawi merupakan sayuran yang mudah rusak bila 

pengolahannya tidak tepat karena kandungan air cenderung tinggi.  Kubis dan sawi berpotensi 

untuk difermentasi karena memiliki kandungan sakarida dan bakteri asam laktat yang tepat 

untuk melakukan fermentasi spontan sehingga mudah untuk difermentasi (Swain et al., 2014). 

Kubis yang difermentasi memiliki kandungan gula dan kalori yang rendah dan serat yang tinggi 

sehingga cocok untuk orang yang hendak mengurangi konsumsi makanan tinggi kalori, selain 

itu kualitas organoleptik dari kubis meningkat (Raak et al., 2014).  
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a. Sauerkraut 

Sauerkraut adalah produk fermentasi kubis yang dikonsumsi sebagai makanan 

pendamping atau side dish  (Pandey & Garg, 2013). Pembuatan sauerkraut diawali dengan 

perajangan kubis yang sudah bersih kemudian dicampur dengan garam sebanyak 2% dari 

berat kubis yang digunakan (Peñas et al., 2017). Perajangan sayur kubis di tahap preparasi 

menjadi hal yang penting karena nutrien di dalam jaringan sayuran akan terlepas ketika 

perajangan terjadi. Kubis kemudian ditekan-tekan hingga menjadi layu dan kandungan 

airnya keluar, kemudian dimasukkan ke dalam wadah toples yang steril. Penekanan kubis 

menyebabkan konsentrasi oksigen menurun sehingga bakteri aerobik dapat dikurangi dan 

kondisi menjadi anaerob (Peñas et al., 2017). Pada saat itu juga, kubis dipadatkan dengan 

cara ditekan-tekan di dalam toples sehingga sisa air dari dalam kubis keluar ke permukaan 

toples, kemudian toples ditutup. Kubis difermentasi selama dua hingga tiga minggu pada 

suhu ruang (Peñas et al., 2017). 

 

  

Gambar 4. Sauerkraut (Sumber: 

www.nzherald.co.nz/eatwell/recipes/sauerkraut/NCLYIZE7ADBLO3OOZLI3DEU764/) 

 

Penambahan air garam berguna untuk membuat kondisi lingkungan fermentasi menjadi 

anaerob sehingga udara dapat diminimalisir, karena adanya udara dapat merusak kualitas 

mikrobiologis dari sauerkraut (Klaufmann & Schoneck, 2017). Bakteri asam laktat yang 

sudah ada di dalam jaringan tanaman akan berkembang biak selama proses fermentasi, 

bakteri asam laktat juga tumbuh di air asin yang keluar selama masa fermentasi 

(Klaufmann & Schoneck, 2017). Setelah satu hingga dua hari fermentasi berjalan, karbon 

dioksida akan dihasilkan dari bakteri asam laktat heterofermentatif (Klaufmann & 

Schoneck, 2017). Sauerkraut mengandung bakteri asam laktat heterofermentatif dan 

homofermentatif yang terlibat dalam proses fermentasi seperti yang dapat dilihat pada 

https://www.nzherald.co.nz/eatwell/recipes/sauerkraut/NCLYIZE7ADBLO3OOZLI3DEU764/


8 
 

Tabel 5. Bakteri asam laktat yang menjadi pemeran utama dalam mengendalikan proses 

fermentasi sauerkraut yaitu  Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus plantarum, 

Pediococcus pentosaceus, dan Lactobacillus brevis (Zhao et al., 2016). Bakteri asam laktat 

Leuconostoc sp. terlibat di tahap awal proses fermentasi sauerkraut dan tahap selanjutnya 

dilanjutkan oleh bakteri asam laktat Lactobacillus dan Pediococcus (Font de Valdes et al., 

1990 di dalam Gardner et al., 2001).  

 

Peran Leuconostoc mesenteroides sebagai bakteri heterofermentatif yang mendominasi 

89,5% total bakteri asam laktat selama lima hari awal fermentasi merupakan tanda bahwa 

proses fermentasi sauerkraut sedang berjalan. Setelah pertumbuhan Leuconostoc 

mesenteroides, maka dilanjutkan dengan pertumbuhan bakteri homofermentatif yaitu 

Lactobacillus sp. Pediococcus sp. akan ditemukan dalam jumlah kecil dari total bakteri 

asam laktat (Dworkin, 2006). Penambahan garam dibutuhkan hanya untuk menghambat 

tumbuhnya mikroorganisme yang dapat mengganggu proses fermentasi dari sauerkraut 

dan tetap memberikan kondisi yang baik bagi bakteri penunjang proses fermentasi 

sauerkraut (Orgeron II et al., 2016). Nutrisi yang ada di dalam sauerkraut seperti vitamin 

C, pigmen karoten, dan senyawa lain yang ada di dalam kubis dapat terselamatkan dan 

terawetkan dalam waktu yang lama (Pandey & Garg, 2013).  

 

b. Kimchi 

Kimchi adalah produk fermentasi sawi putih (Brassica rapa subsp. pekinensis) yang 

berasal dari negara Korea. Komponen di dalam kimchi umumnya tidak hanya kubis saja 

namun terdapat sayuran lain seperti lobak, wortel, bawang, dan beberapa variasi sayur lain 

untuk menambah citarasa dan keragaman bakteri asam laktat (Hongu et al., 2017). 

Rasanya yang pedas dan asam membuat kimchi banyak dijadikan sebagai makanan 

pendamping. Nama kimchi sendiri berarti sayuran yang terkubur, karena dalam proses 

pembuatannya secara tradisional akan dimasukkan ke dalam pot keramik dan dikubur ke 

dalam tanah (Hongu et al., 2017).  
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Gambar 5. Kimchi (Sumber: https://guswls9498.tistory.com/646) 

 

Pembuatan kimchi dimulai dari membersihkan sawi putih kemudian dibelah menjadi dua 

bagian dari bonggolnya (Hongu et al., 2017). Tiap belahan sawi direndam di dalam air dan 

ketika masih agak basah, tiap helai daunnya dioles dengan garam (Hongu et al., 2017). 

Kemudian sawi didiamkan selama dua jam hingga air dari dalam kubis keluar dan daun 

menjadi lunak (Hongu et al., 2017). Perendaman dengan air berguna agar garam yang 

dioleskan pada sawi lebih mudah melekat (Hongu et al., 2017). Setelah itu sawi 

dibersihkan kembali sambil dibelah menjadi seperempat bagian yang lebih kecil dari 

bonggolnya dan diberikan bumbu khas kimchi (Hongu et al., 2017). Bumbu khas kimchi 

terbuat dari tepung beras, bawang, jahe, gula, bawang bombay dan cabai bubuk yang 

kemudian dicampurkan dengan daun bawang, lobak, dan wortel hingga teksturnya menjadi 

seperti pasta (Kwon et al., 2018). Penambahan beberapa bumbu dapat membuat bakteri 

asam laktat yang berperan dalam proses fermentasi kimchi menjadi lebih banyak. Setelah 

±24 jam, wadah dipindahkan ke kulkas dan didiamkan selama satu hingga dua minggu 

pada suhu 20C (Hongu et al., 2017).  

 

Kimchi difermentasi pada suhu rendah untuk menjaga pematangan dan memperpanjang 

umur simpan (Jung et al., 2014). Suhu fermentasi mempengaruhi keragaman bakteri asam 

laktat yang berperan dalam proses fermentasi kimchi (Kwon et al., 2018). Secara umum, 

fermentasi dari kimchi terbagi menjadi beberapa tahap berdasarkan tingkat keasaman dari 

kimchi (Jung et al., 2014). Pada Tabel 5, bakteri asam laktat yang berperan pada kimchi 

beragam. Bakteri utama yang berperan dalam proses fermentasi kimchi adalah 

Leuconostoc sp., Lactobacillus sp., dan Weisella sp, pada tahap awal proses fermentasi  

tingkat keasaman kubis masih rendah (pH 5.6) sehingga Leuconostoc sp., dapat bertahan 

(Jung et al., 2014; Park et al., 2014). Fermentasi dilanjutkan oleh bakteri Lactobacillus 

https://guswls9498.tistory.com/646
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dan Weisella karena pH kubis sudah lebih asam pada angka 4.1 dan kondisi lingkungan 

lebih anaerob (Jung et al., 2014; Park et al., 2014).   

 

Nutrisi yang terkandung di dalam kimchi berupa mineral yang tinggi, serat pangan, dan 

total lemak yang rendah (Kwon et al., 2018). Di dalam kimchi juga terkandung banyak 

vitamin seperti vitamin K, E, B, dan A, asam organik berupa asam folat (Kwon et al., 

2018). Metabolisme bakteri asam laktat pada kimchi menghasilkan asam laktat, asam 

asetat, karbon dioksida, dan manitol serta sebagian kecil diasetil, acetoin, ester, asam 

lemak, dan beberapa metabolit organik lainnya (Jung et al., 2014). 

 

c. Suan-tsai 

Suan-tsai adalah produk fermentasi dari sawi putih (Brassica rapa subsp. pekinensis) yang 

berasal dari Cina dan Taiwan (Guo et al., 2015). Proses fermentasi pada suan-tsai terjadi 

secara spontan dengan bakteri asam laktat (Liu et al., 2011 di dalam Guo et al., 2015). 

Suan-tsai dibuat dengan cara membersihkan sawi putih dan dibelah menjadi empat bagian 

dari bonggolnya (Paramithiosis, 2017). Setelah itu sawi diblansing pada suhu 800C selama 

lima menit lalu disusun ke dalam toples kaca atau keramik yang sudah dimasukkan air 

garam kemudian difermentasi selama dua bulan (Paramithiosis, 2017). Suan-tsai biasanya 

dihidangkan dengan cara dimasak bersama makanan lainnya, bahkan suan-tsai juga 

dianggap sebagai bahan tambahan pangan untuk memperkuat rasa pada masakan lain 

(Paramithiosis, 2017).  

 

 

Gambar 6. Suan-tsai (Sumber: 

https://www.youtube.com/watch?v=SJY6af1jBdo&t=329s) 

 

Sawi putih diblansing agar jaringan daun menjadi lebih lunak dan udara dapat 

diminimalisir sehingga kondisi sayur menjadi lebih mudah untuk difermentasi (Swain et 

https://www.youtube.com/watch?v=SJY6af1jBdo&t=329s
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al., 2014). Toples kaca atau keramik biasanya digunakan dalam proses fermentasi karena 

tidak mudah dimasuki oksigen dan tidak mudah terkontaminasi (Behera et al., 2020). Pada 

Tabel 5 dapat diketahui bakteri asam laktat yang berperan dalam proses fermentasi suan-

tsai beragam. Kualitas, aroma, dan rasa dari suan-tsai ditentukan dari senyawa yang 

dihasilkan seperti asam amino alanin, glisin, prolin, serin, asam aspartat, dan asam 

glutamat (Q. Li et al., 2017; Wu et al., 2015). Leuconostoc sp., merupakan bakteri asam 

laktat yang mendominasi tahap awal fermentasi suan-tsai (Wu et al., 2015). Setelah pH 

suan-tsai menurun, jumlah Leuconostoc sp., akan menurun dan dominasinya digantikan 

oleh Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, dan Lactobacillus acidophilus 

yang muncul di tahap pertengahan hingga akhir proses fermentasi. 

 

d. Sayur Asin 

Sayur asin merupakan produk fermentasi dari sawi pahit (Brassica juncea (L.) Czernjaew) 

yang berasal dari Cina dengan nama “kiam chai”, “ham choi”, “meigan cai” (Tan et al., 

2015). Sayur asin banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia (Mangunwardoyo et 

al., 2016). Proses pembuatan sayur asin cukup menarik, diawali dengan pembersihan dan 

penjemuran sawi selama ±4 jam hingga daunnya menjadi layu (Sulistiani et al., 2014). 

Setelah itu garam ditambahkan ke seluruh helai daun, kemudian sawi diremas-remas 

hingga daunnya menjadi lunak (Sulistiani et al., 2014). Sawi disusun ke dalam wadah yang 

steril dan direndam dengan medium fermentasi berupa air tajin atau air kelapa selama ±8 

hari pada suhu ruang (Puspito & Fleet, 1985). Penjemuran serta peremasan sawi dilakukan 

agar jaringan di dalam daun sawi mengalami kerusakan, sehingga komponen nutrien dari 

dalam daun sawi dapat terlepas secara alami selama masa fermentasi (Mangunwardoyo et 

al., 2016).  

 

 

Gambar 7. Sayur Asin (Sumber: 
https://www.youtube.com/watch?v=T6uuz4o9Kaw&t=490s) 

https://www.youtube.com/watch?v=T6uuz4o9Kaw&t=490s
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Medium fermentasi sayur asin seperti air kelapa dan air tajin memberikan ciri khas yang 

membedakan sayur asin dengan produk fermentasi kubis lainnya (Mangunwardoyo et al., 

2016). Air tajin merupakan air yang berasal dari rendaman beras yang kemudian direbus. 

Air tajin memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan medium fermentasi lainnya 

karena jumlah bakteri asam laktat yang dihasilkan lebih banyak dan total asam yang 

dihasilkan lebih rendah, karena air tajin banyak mengandung zat pati berbentuk amilosa, 

sehingga bakteri asam laktat pada tahap awal fermentasi bekerja untuk memecah amilosa 

menjadi gula sederhana, setelah itu baru menghasilkan asam organik (Mangunwardoyo et 

al., 2016). 

 

Pada Tabel 5, beberapa bakteri asam laktat yang ditemukan dalam sayur asin bersifat 

homofermentatif dan heterofermentatif. Pertumbuhan bakteri asam laktat pada tahap awal 

proses fermentasi sayur asin didominasi oleh Leuconostoc mesenteroides dan juga 

Lactobacillus confusus. Tahap akhir fermentasi didominasi oleh Lactobacillus plantarum 

dan Pediococcus pentosaceus. Asam laktat, asetat, dan suksinat dihasilkan setelah delapan 

hari fermentasi berjalan (Puspito & Fleet, 1985). Pati dan maltosa yang merupakan substrat 

utama pada sayur asin diubah pada tahap awal fermentasi. Bakteri asam laktat juga 

mendegradasi bagian kompleks sayur seperti selulosa, sehingga terjadi perubahan tekstur, 

rasa, dan warna pada sawi asin. Daya cerna selulosa dalam tubuh dapat ditingkatkan 

dengan mengkonsumsi sawi asin (Mafrikhul, 2011). 

 

e. Pao Cai 

Pao cai merupakan produk olahan fermentasi kubis (Brassica rapa subsp. pekinensis dan 

Brassica oleracea) dari Cina dan Taiwan  (Yang et al., 2020). Pembuatan pao cai mirip 

dengan pembuatan suan-tsai, kubis dibersihkan dan dibelah menjadi empat bagian atau 

dipotong menjadi beberapa bagian kecil  (Yang et al., 2020). Setelah itu diblansing selama 

kurang dari dua menit dan direndam di dalam air garam dengan konsentrasi 5%  (Yang et 

al., 2020). Kubis dicampurkan dengan kacang panjang, wortel, bawang merah, cabai, lada, 

dan beberapa sayur serta rempah lain untuk memberikan variasi rasa dan keragaman 

bakteri asam laktat dari produk fermentasi  (Yang et al., 2020). Campuran difermentasi 

pada suhu ruang selama dua minggu (Yang et al., 2020).  
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Gambar 8. Pao Cai (Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=J4BL8CTdwbo) 

 
Blansing dilakukan agar jaringan daun kubis menjadi lebih lunak dan oksigen dapat 

dikurangi. Perendaman air garam berguna agar lingkungan fermentasi menjadi anaerob 

sehingga bakteri asam laktat dapat tumbuh dengan baik (Klaufmann & Schoneck, 2017). 

Penambahan berbagai macam sayur dan rempah lain juga berguna untuk meningkatkan 

keragaman bakteri asam laktat yang tumbuh di dalam pao cai (Yan et al., 2008). Tabel 5 

menunjukkan bakteri asam laktat yang berperan dalam fermentasi pao cai, seperti 

Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus sp., dan Pediococcus sp. 

 

Pada tahap awal proses fermentasi, konsentrasi glukosa meningkat disebabkan karena 

pelepasan senyawa dari sayuran (Yan et al., 2008). Leuconostoc sp., berperan dalam tahap 

awal fermentasi pao cai (Yan et al., 2008). Kemudian setelah kondisi fermentasi menjadi 

asam, bakteri asam laktat yang berperan adalah Lactobacillus sp. Glukosa  menurun pada 

tengah hingga akhir fermentasi, jumlah bakteri asam laktat ikut menurun diikuti dengan 

dihasilkannya banyak metabolit (Yan et al., 2008). Lactobacillus sp., memecah glukosa 

menjadi asam asetat dan asam laktat (Yan et al., 2008).  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J4BL8CTdwbo
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Tabel 4. Variasi Produk Fermentasi Kubis dan Sawi di Berbagai Negara 

 

Produk Asal Bahan 

Baku 

Keterangan Produk Referensi 

Kimchi Korea Brassica 
rapa 

subsp. 
pekinensis 

Sawi putih difermentasi dengan 
dicampur bumbu khas kimchi dan 

beberapa sayur serta rempah lain selama 
beberapa minggu di suhu rendah (20C). 

Kimchi biasanya dikonsumsi menjadi 
makanan pendamping 

(Park et 
al., 2016) 

Pao Cai Cina Brassica 
rapa 

subsp. 
pekinensis, 
Brassica 

oleracea 

Kubis, sawi putih, dan beberapa sayuran 
lain difermentasi dengan penambahan air 

garam selama beberapa minggu di suhu 
ruang. Pao cai umumnya dikonsumsi 
sebagai makanan pendamping maupun 

pembuka 

(Yan et al., 
2008), 

(Liang et 
al., 2016) 

Sauerkraut Jerman Brassica 

oleracea 

Kubis diparut kemudian difermentasi 

dengan air garam selama beberapa 
minggu di suhu ruang. Saat ini 

sauerkraut dapat diolah dari kubis putih 
maupun kubis ungu 

(Berger et 

al., 2020) 

Sayur asin Indonesia Brassica 

juncea (L.) 
Czernjaew 

Sawi pahit difermentasi dengan garam 

dan direndam dengan air tajin atau air 
kelapa selama beberapa hari pada suhu 
ruang. Sayur asin umumnya dikonsumsi 

dengan diolah terlebih dahulu bersama 
makanan lainnya 

(Lindayani 

& 
Hartajanie, 
2011), 

Sulistiani 
et al., 
2014) 

Suan-tsai Taiwan, 

Cina 

Brassica 

rapa 
subsp. 
pekinensis 

Sawi putih difermentasi dalam waktu 

beberapa minggu dengan rendaman air 
garam pada suhu ruang, kemudian 
dihidangkan sebagai makanan 

pendamping 

(Miyamoto 

et al., 
2005) 

 

 

 

 

  



15 
 

Tabel 5. Bakteri Asam Laktat yang Berperan Dalam Proses Fermentasi Kubis dan Sawi 

 

Produk  Bakteri Asam Laktat  Referensi 

Kimchi Leu. mesenteroides, Lb. brevis, Lb. plantarum, Lb. 
sakei, Leu. citreum, Leu. gelidum, Lb. gasicomitatum, 

Pediococcus cerevisiae, Lb. curvatus, Lb. paracasei, 
Lb. curvatus, Lb. rhamnosus, Lb. sakei, Lb. lactis, Leu. 

lactis, Leu. carnosum, Leu. kimchii, Streptococcus 
faecalis, P. pentosaceus, W. confusa, W. cibaria dan W. 
koreensis 

(Jung et al., 
2014), (Kim et 

al., 2011) 

Pao Cai Lb. pentosus, Lb. plantarum, Leuconostoc 
mesenteroides, Lb. brevis, Lb. fermentum, P. 

pentosaceus, Lb. zymae, P. ethanolidurans, Lb. 
hammesii, Tetragenococcus halophilus, Lb. farminicis, 

Lb. ginsenosidimutans, Lb. alimentarius 

(Cao et al., 
2016), (Liang et 

al., 2016), (Yan 
et al., 2008) 

Sauerkraut L. mesenteroides, Lb. plantarum, Lb. brevis, L. 

rhamnosus, L. plantarum, P. pentosaceus, L. citreum, 
L. argentinum, Lb. paraplantarum, Lb. coryniformis, 

Weissella sp., L. fallax 

(Plengvidhya, et 

al., 2007) 

Sayur asin L. mesenteroides, L. confusus, Lb. confusus, Lb. 

plantarum, P. pentosaceus, Lb. farciminis, Lb. 
fermentum, Lb. namurensis, Lb. helveticus, Lb. 
versmoldensis, Lb. caseii, Lb. satsumensis, Lb. 

parafarraganis, Lb. composti, L. paralimentarius 

(Mangunwardoyo 

et al., 2016), 
(Sulistiani et al., 
2014) 

Suan-tsai Lb. acidophilus, Lb. fermentum, Lactobacillus sp., 
Leuconostoc sp., Lb. taiwanensis, Lb. gasseri, P. 
pentosaceus, Tetragenococcus halophilus, Lactococcus 

lactis, Lb. harbinensis, Lb. perolens, Lb. alimentarius, 
Lb. brevis, Lb. sake, Lb. plantarum, Leu. citreum, Leu. 

mesenteroides, Leu. pseudomesenteroides, W. cibaria, 
W. paramesenteroides 

(Wu et al., 2015), 
(Chao et al., 
2009), (Chen et 

al., 2006), 
(Miyamoto et al., 

2005) 

 

1.2.5.  Bakteri Asam Laktat 

 

Karakteristik bakteri asam laktat umumnya adalah bakteri Gram-positif, katalase-negatif, non 

motil (FAO, 2002). Bakteri asam laktat di dalam produk fermentasi umumnya bersifat sebagai 

probiotik (FAO, 2002). Syarat bakteri asam laktat untuk disebut probiotik adalah harus tahan 

terhadap pH rendah di dalam asam lambung dapat memproduksi senyawa antimikroba, 

menggunakan aktivitas antioksidan, memiliki efek perlindungan untuk mencegah kanker, 

memiliki efek menurunkan kadar kolesterol, memiliki kemampuan untuk terus menempel di 
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dalam usus; melawan patogen, stabil di dalam garam empedu dan bisa bertahan hidup di dalam 

usus kecil; membantu imunitas, tumbuh di dalam saluran pencernaan, menyeimbangkan 

mikroflora usus, dan dapat dikonsumsi manusia (Park et al., 2014). 

 

Probiotik umumnya adalah bakteri asam laktat yang berperan dalam proses fermentasi produk 

pangan dan diklaim sebagai bakteri yang dapat dikonsumsi dengan aman dan sehat untuk tubuh 

(Park et al., 2014). Konsumsi makanan mengandung probiotik dapat mengontrol kesehatan 

tubuh, beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa probiotik dapat memberikan efek 

kesehatan yang baik seperti mengontrol obesitas, menyembuhkan penyakit yang menyerang 

pencernaan, menurunkan kolesterol, dan banyak manfaat lainnya seperti pada Gambar 9 (Green 

et al., 2020). Asam organik yang dihasilkan bakteri asam laktat umumnya adalah asam laktat, 

asam asetat, etanol, komponen aromatik, enzim penting, eksopolisakarida, bakteriosin (Azam 

et al., 2017). Selama proses fermentasi, asam amino dipecah dengan mekanisme proteolisis 

oleh bakteri asam laktat (Green et al., 2020). Selain asam organik, asam amino yang terlepas 

dapat mempengaruhi rasa dari produk fermentasi (Pan et al., 2015). Jenis sayuran yang 

digunakan sebagai substrat dalam proses fermentasi pun mempengaruhi senyawa aktif yang 

dihasilkan oleh bakteri asam laktat, karena tiap jenis sayuran memiliki komponen senyawa 

aktif yang berbeda-beda (Pan et al., 2015). Bakteri asam laktat terbukti mengubah nutrisi dari 

bahan pangan tertentu yaitu asam amino, penurunan jumlah gula, meningkatnya jumlah 

mikroorganisme baik, asam lemak bebas, serat pangan, produk metabolit seperti asam organik 

dan alkohol (Yin et al., 2020; Jin et al., 2019; Yang et al., 2019). 
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Gambar 9. Mekanisme probiotik dan prebiotik dalam menghambat obesitas, meningkatkan 
imunitas, dan menghambat pertumbuhan patogen (sumber: Green et al., 2020). 

 
Urutan keterlibatan bakteri asam laktat bergantung pada laju pertumbuhan bakteri asam laktat, 

toleransi bakteri terhadap garam serta kondisi asam, dan jumlah awal bakteri asam laktat di 

dalam jenis sayuran (Dworkin, 2006). Bakteri asam laktat yang banyak mendominasi proses 

fermentasi pada bermacam-macam produk kubis yang difermentasi adalah Leuconostoc sp., 

Lactobacillus sp., dan Pediococcus sp. 

 

a. Leuconostoc sp. 

Leuconostoc sp. adalah bakteri asam laktat yang umumnya bertanggung jawab dalam 

memulai tahap awal proses fermentasi di dalam kubis (Jung et al., 2014; Dworkin, 2006). 

Pada tahap awal proses fermentasi, bakteri asam laktat heterofermentatif akan 

menggunakan glukosa dan fruktosa sebagai makanan bagi pertumbuhannya dan 

menghasilkan asam laktat, asam asetat, etanol, manitol, dan karbon dioksida (Jung et al., 

2014). Melalui jalur metabolisme 6-fosfoglukonat atau fosfoketolase, glukosa akan diubah 

menjadi asam laktat, etanol, dan karbon dioksida (Jung et al., 2014). Fruktosa akan diubah 

menjadi manitol, pelepasan manitol membutuhkan beberapa poliol dalam prosesnya, 

terlepasnya poliol, manitol, dan karbondioksida dapat memberikan rasa segar pada produk 
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fermentasi (Jung et al., 2014). Proses fermentasi Leuconostoc sp. diiringi dengan 

menurunnya tingkat pH dari sayur kubis secara drastis, akan tetapi Leuconostoc sp. tidak 

dapat bertahan hidup pada kondisi yang terlalu asam, maka fermentasi dilanjutkan oleh 

bakteri asam laktat lainnya (Font de Valdes et al., 1990 di dalam Gardner et al., 2001).  

 

Leuconostoc sp. menghasilkan asam dan karbon dioksida esensial yang berguna untuk 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme mesofil aerobik yang dapat merusak 

kerenyahan dari sayuran yang difermentasi (Steinkraus, 1997). Karbon dioksida yang 

dihasilkan oleh Leuconostoc sp. berguna untuk menggantikan udara yang ada di dalam 

lingkungan fermentasi sehingga lingkungan atmosfer anaerob terbentuk (Steinkraus, 

1997). Tekstur kubis fermentasi yang berlendir disebabkan dari pembentukan dekstran 

oleh Leuconostoc sp. (Dworkin, 2006).  

 

b. Lactobacillus sp. 

Lactobacillus sp. adalah bakteri asam laktat yang dapat bekerja secara homofermentatif 

maupun heterofermentatif (Dworkin, 2006). Di fase homofermentatifnya, Lactobacillus 

sp. menghasilkan >85% asam laktat dari glukosa, sementara di fase heterofermentatifnya 

memproduksi asam laktat, karbon dioksida, etanol, dan asam asetat (Dworkin, 2006). 

Selain itu, Lactobacillus sp. berperan dalam produksi asam aminobutirat omega, vitamin, 

dan juga komponen rasa yang mudah menguap sehingga mempengaruhi nilai organoleptik 

hasil fermentasi (Jung et al., 2014). Setelah proses fermentasi awal dari Leuconostoc sp. 

selesai, Lactobacillus sp. bekerja sebagai bakteri homofermentatif akan menyelesaikan 

proses fermentasi dengan menghasilkan asam laktat dari glukosa (Gardner et al., 2001). 

Lactobacillus sp. memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap asam dibandingkan dengan 

Leuconostoc sp. Tingkat pH sayuran akan diturunkan hingga mencapai 3.5 (Font de Valdes 

et al., 1990 di dalam Gardner et al., 2001). 

 

c. Pediococcus sp. 

Pediococcus sp. merupakan bakteri asam laktat yang tumbuh di lingkungan aerobik 

fakultatif dan juga mikroaerofilik (Dworkin, 2006). Pediococcus sp. akan mulai 

menghasilkan sebagian besar asam laktat ketika suhu lingkungan fermentasi sudah 

meningkat atau ketika konsentrasi garam di dalam produk fermentasi meningkat 

(Robinson, 2014). Pediococcus pentosaceus akan mengubah glukosa menjadi D(-) dan 

L(+)-laktat menggunakan sistem fosfoenolpiruvat-fosfotransferase dan termetabolis 
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melalui jalur Embden-Meyerhof-Parnas (Dworkin, 2006). Pertumbuhan Pediococcus 

ditunjang dengan adanya asam amino seperti alanin, asam aspartat, asam glutamat, arginin, 

dan masih banyak jenis asam amino lainnya (Dworkin, 2006). Beberapa strain dari 

Pediococcus sp. menghasilkan enzim protease, aminopeptidase, dipeptidil aminopeptidase 

(Dworkin, 2006). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan review untuk mengetahui manfaat kesehatan dari produk fermentasi kubis dan sawi 

yaitu efek anti obesitas, peningkatan imunitas, dan aktivitas antimikroba. 

 


