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3. REVIEW 

 

3.1. Efek Anti Obesitas  

 

Di Indonesia, tingkat obesitas pada dewasa >18 tahun mencapai 21.8% (Kemenkes RI, 2019). 

Kasus obesitas menjadi tantangan besar dalam kesehatan masyarakat karena menjadi 

penyebab utama pemicu gangguan kesehatan kronis terutama pada orang tua seperti hipertensi 

dan penyakit kardiovaskular (Kemenkes RI, 2019). Obesitas terjadi ketika energi yang diserap 

tubuh tidak seimbang dengan energi yang dikeluarkan sehingga terjadi sindrom metabolik 

karena energi yang berlebihan akan disimpan di dalam jaringan lemak sebagai trigliserida 

(Hastuti, 2018). Terjadinya obesitas dibedakan menjadi beberapa proses yaitu dari jumlah 

adiposit, proses distribusi lipid di dalam tubuh, dan karakterisasi deposit lemak yang 

terlokalisasi (Hastuti, 2018). Jaringan ikat khusus untuk menyimpan cadangan lipid adalah 

jaringan adiposa, sel adiposit memiliki vakuola untuk menyimpan lipid berupa trigliserida 

yang dapat digunakan sebagai energi tubuh (Sumiyati et al., 2021) 

 

Sel adiposit dapat membesar dan mengecil sesuai total lipid yang disimpan dimana reaksi 

adipogenesis terjadi. Adipogenesis merupakan proses biologis dimana terjadi pembesaran sel 

lemak yang disebut homeostasis energi, adipogenesis terjadi ketika sel preadiposit 

terdiferensiasi menjadi sel adiposit yang matang (Hastuti, 2018). Adipogenesis berlangsung 

selama seumur hidup dan ketika terjadi gangguan berupa ketidakseimbangan asupan energi 

masuk dan energi yang dikeluarkan maka obesitas dapat terjadi (Hastuti, 2018). Peningkatan 

energi yang terlalu banyak dapat meningkatkan risiko obesitas dan memicu penyakit lainnya 

seperti diabetes tipe II. 

 

Pada tubuh, bakteri asam laktat dapat mengurangi kolesterol dan lemak dengan cara 

mengurangi penyerapan kolesterol dari makanan dan mengurangi produksi kolesterol dari 

organ hati (Bosch et al., 2014). Bakteri asam laktat memiliki permukaan yang lengket dan 

dapat menempel pada organ usus, selain itu juga dapat menangkap kolesterol sehingga 

kolesterol dapat menempel, maka saluran pencernaan tidak menyerap kolesterol lebih banyak 

(Bosch et al., 2014). Selain itu, bakteri asam laktat dapat mengubah kolesterol menjadi 

coprostanol yang tidak dapat diserap saluran pencernaan sehingga terbuang bersama feses 

(Lye et al., 2010). Mekanisme lain yang dilakukan bakteri asam laktat yaitu meningkatkan 
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produksi enzim bile salt hydrolase (BSH), yang merupakan enzim hidrolase untuk 

mempercepat proses dekonjugasi metabolisme asam empedu melalui proses hidrolisis menjadi 

asam empedu dan asam amino. Enzim BSH berguna untuk meregulasi penyerapan lipid dan 

metabolisme kolesterol (Jones et al., 2013). Bakteri asam laktat dapat memproduksi asam 

lemak rantai pendek, sehingga dapat mengurangi produksi kolesterol dari organ hati (Bosch 

et al., 2014). Konsumsi bakteri asam laktat secara rutin dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan ekspresi gen yang meregulasi penambahan lipid (Lye et al., 2010). Produk 

fermentasi kubis menjadi salah satu solusi karena bakteri asam laktat yang terkandung 

memiliki efek anti obesitas yang sudah banyak diteliti secara eksperimental. Penelitian-

penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.  
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Tabel 7. Efek Anti Obesitas Bakteri Asam Laktat Produk Fermentasi Kubis dan Sawi Pada Studi In Vivo  

Bakteri 

Asam Laktat 
Sumber Spesies  Dosis 

Lama 
Diet 

(minggu) 

Subjek 

(ekor) 
Hasil Referensi 

Weissella 

koreensis 
OK1-6 

Kimchi Tikus jantan 

C57BL/6J 

3 g kimchi 

dari 100 g 
komposisi 
diet/hari 

12 28 Total kolesterol, trigliserida, dan kolesterol 

LDL pada serum liver menurun dan 
kolesterol HDL meningkat. Ekspresi gen 
mRNA yang mempercepat akumulasi lipid 

menurun (LXR-α SREBP-1c, ACC, FAS, 
PPARγ, C/EBP-α, SREBP2)  

(Park et al., 

2012) 

Lactobacillus 
plantarum 

K10 

Kimchi Tikus jantan 
C57BL/6J  

5.0 × 109 

CFU/ml/hari 

12  36 Berat badan, massa lemak subkutan, massa 
lemak mesenteris menurun setelah 12 minggu  

(Kim et al., 
2018) 

Lactobacillus 

plantarum 
EM 

Ekstrak 

fermentasi 
kubis dan 

apel 

Tikus jantan 

Sprague 
Dawley 

10 

mL/kg/hari 
ekstrak 

fermentasi 
dari berat 
badan tikus 

8  24 Berat badan, massa organ hati, massa white 

adipose tissue, trigliserida, total kolesterol, 
kolesterol LDL, insulin, dan glukosa pada 

serum darah menurun sementara kolesterol 
HDL meningkat. Ekspresi gen mRNA (FAS, 
ACC) terhambat 

(Park et al., 

2020) 

Lactobacillus 

plantarum, 
Lactobacillus 
brevis 

Pao cai Tikus jantan 

ICR 

2 × 109 

CFU/mL/hari 

8 56 Aktivitas enzim SOD, GSH-px meningkat. 

Total kolesterol, total trigliserida, dan 
kolesterol LDL menurun, sementara 
kolesterol HDL meningkat. 

(Gao et al., 

2011) 

Lactobacillus 
plantarum 

CQPC03 

Pao cai Tikus jantan 
dan betina 

C57BL/6  

1.0 × 109 

CFU/kg dari 

8  60 Total kolesterol, trigliserida, kolesterol LDL 
menurun dan kolesterol HDL meningkat. 

Aktivitas enzim SOD serta GSH-Px 
meningkat. Ekspresi gen mRNA yang 

(Gan et al., 
2020) 
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berat badan 
tikus/hari 

menurunkan akumulasi lipid (CYP7A1, 
PPARα, LPL) meningkat 

Lactobacillus 
fermentum 

CQPC05 

Pao cai Tikus jantan 
dan betina 

C57/BL6J 

1.0 × 109 

CFU/kg 

8  50 Berat badan, lemak epididimal, total 
kolesterol, trigliserida, kolesterol LDL 

menurun dan kolesterol LDL meningkat. 
Ekspresi gen mRNA yang menurunkan 
akumulasi lipid (LPL, PPARα, CYP7A1, 

CPT1A) meningkat, dan ekspresi gen mRNA 
yang mempercepat akumulasi lipid (PPARγ, 

C/EBPα) menurun 

(Zhu et al., 
2019) 

Lactobacillus 

plantarum 
Ln4 

Kimchi Tikus jantan 

gemuk 
hiperlipidemia 

5 × 108 

CFU/mL/hari 

5  21 Berat badan keseluruhan, massa lemak 

epididimal, massa hati, massa white adipose 
tissue, total trigliserida dan kadar insulin 

menurun. Terjadi peningkatan ekspresi gen 
mRNA menurunkan akumulasi lipid (LPL)  

(Lee et al., 

2018) 
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Tabel 8. Efek Anti Obesitas Bakteri Asam Laktat Produk Fermentasi Kubis dan Sawi Pada Studi In Vitro 

Bakteri Asam 

Laktat (BAL) 

Sumber 

Produk 
Medium Hasil Referensi 

 Lactobacillus 

plantarum K10 

Kimchi Sel 3T3-L1 Dari uji Oil red O staining, akumulasi sel-sel bulat yang berisi 

lipid menurun 32,61% dari kontrol 

(Kim et al., 

2018) 

Weisella 
koreensis OK1-6 

Kimchi Sel 3T3-L1 Trigliserida dan akumulasi lipid menurun selama empat hari 
perlakuan BAL. Ekspresi gen mRNA mengakumulasi lipid 
(C/EBPα, FAS, dan SREBP1) menurun 

(Moon et 
al., 2012) 

Lactobacillus 
plantarum 
KY1032 

Kimchi Sel 3T3-L1 Dari uji AdipoRed akumulasi lipid saat pematangan sel 
preadiposit menurun, dari uji Oil red O staining jumlah sel-sel 
bulat yang berisi lipid, ekspresi gen mRNA pematangan sel 

adiposit (PPARγ, C/EBPα, FAS, A-FABP) menurun. 

(Park et al., 
2011) 

Lactobacillus 
brevis OPK-3 

Kimchi Sel 3T3-L1 Dari uji Oil red O staining, jumlah lipid menurun sebanyak 25%-
50% dari kontrol dan aktivitas GPDH menurun 20%-25% dari 
kontrol. Ekspresi gen mRNA (PPARγ, C/EBPα, LPL, leptin, 

GPDH, LXRα) menurun. 

(Park et al., 
2014) 

Lactobacillus 

plantarum Ln4 

Kimchi Sel 3T3-L1 Dari uji Oil red O staining, jumlah sel bulat berisi lipid menurun (Lee et al., 

2018) 

Lactobacillus 
brevis S17 

Suan tsai MRS broth yang 
ditambahkan kolesterol larut 
air dan diinokulasi dengan 

kultur bakteri (cholesterol 
removal test) 

Kolesterol pada medium dicerna oleh BAL melalui membran sel 
sebanyak 22,7 ± 3,8 mg/g berat kering 

(Guo et al., 
2015) 
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Pada Tabel 7, bakteri asam laktat yang terkandung di dalam produk fermentasi kubis dan sawi 

terbukti memiliki efek anti obesitas pada penelitian terhadap hewan. Bakteri asam laktat 

diisolasi dari produk fermentasi dan jenisnya diidentifikasi dengan  berbagai macam pengujian 

seperti pewarnaan Gram, katalase, dan polymerase chain reaction (PCR). Kemudian bakteri 

asam laktat yang dipilih sebagai bakteri potensial dibiakkan pada media untuk diuji efek anti 

obesitasnya secara in vitro dan in vivo. Model penelitian anti obesitas pada studi in vivo yang 

digunakan adalah tikus strain C57BL/6, C57BL/6J, ICR, Sprague Dawley. Tikus strain 

tersebut banyak digunakan dalam penelitian eksperimental terkait model penyakit manusia, 

karena mudah berkembang biak dan sangat sensitif terhadap penyakit (Mogil et al., 1999).  

 

Seluruh tikus diberikan makanan yang sama hingga memenuhi syarat, umumnya selama 

seminggu pada awal penelitian berlangsung. Setelah mencapai kondisi yang ideal, tikus dibagi 

menjadi beberapa grup, pada seluruh penelitian digunakan perlakuan kontrol dengan diet yang 

normal, high fat diet, dan high fat diet yang diberikan dosis bakteri asam laktat tertentu dari 

produk fermentasi kubis. Diet dilakukan umumnya selama lima hingga dua belas minggu, 

jumlah tikus yang digunakan bervariasi dari 21 hingga 60 ekor. Suhu dan cahaya tempat 

tinggal tikus dikontrol sedemikian rupa agar tikus hidup sesuai dengan waktu perlakuan. 

Metode lanjut yang dilakukan adalah penimbangan berat badan, analisis jaringan terkait 

adiposit, uji kuantitatif real-time polymerase chain reaction (PCR), dan analisis statistik. Uji 

kuantitatif real-time polymerase chain reaction (PCR) dilakukan untuk mengukur ekspresi 

gen yang mengatur regulasi lipid seperti PPARγ, FAS, C/EBP, ACC, dan beberapa faktor 

lainnya dapat terhambat maupun terstimulasi (Wong & Medrano, 2005). Metode pada 

beberapa penelitian lain yaitu uji aktivitas enzim, penimbangan massa lemak subkutan, 

penimbangan jaringan adiposa putih, level leptin dan beberapa uji lainnya. Analisis jaringan 

pada liver maupun darah dilakukan untuk mengetahui total kolesterol, trigliserida, low density 

lipoprotein (LDL), dan high density lipoprotein (HDL).  

 

Berdasarkan Tabel 7, seluruh penelitian menunjukkan dalam uji analisis jaringan, total 

kolesterol, trigliserida, dan kolesterol low-density lipoprotein (LDL) menurun secara 

signifikan sementara kolesterol high-density lipoprotein (HDL) meningkat. Tempat produksi 

kolesterol terdapat pada organ hati, maka dari seluruh penelitian umumnya mengambil sampel 

dari jaringan hati tikus. Pada aliran darah, lipoprotein membawa kolesterol dan trigliserida 

untuk bertransportasi (Meester & Watson, 2016). Lipoprotein terbagi menjadi dua jenis yaitu 

LDL dan HDL, dalam LDL terkandung sedikit protein dan banyak lemak sementara di dalam 
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HDL terkandung kebalikannya yaitu banyak protein dan lebih banyak lemak (Meester & 

Watson, 2016). LDL membawa lebih banyak kolesterol di dalam aliran darah sehingga 

dianggap sebagai komponen yang tidak baik untuk tubuh. HDL sendiri dianggap komponen 

yang baik karena dapat melepaskan kolesterol di dalam darah  (Meester & Watson, 2016). 

 

Pada Tabel 7, penelitian Gan et al., (2020) dan Gao et al., (2011) melakukan uji aktivitas 

enzim superoksida dismutase (SOD) dan glutation peroksidase (GSH-px) pada jaringan hati 

dan ginjal tikus. Kedua aktivitas enzim tersebut meningkat pada tikus yang diberikan dosis 

bakteri asam laktat tertentu. Enzim SOD berguna untuk melindungi sel dari kerusakan 

inflamatif seperti stress oksidatif dan gangguan oksida (Winarsi et al., 2012). Enzim GSH-px 

berguna untuk mengkatalisis proses reduksi lemak di dalam tubuh (Winarsi et al., 2012). 

Kedua enzim ini mempengaruhi proses penurunan lemak dalam jaringan adiposa. Penelitian 

Kim et al., (2018), massa lemak subkutan dan lemak mesenteris diukur dan memiliki hasil 

bahwa keduanya mengalami penurunan setelah diberikan bakteri asam laktat. Tingginya total 

lemak di dalam tubuh dapat diprediksi melalui pengukuran distribusi lemak subkutan dan 

lemak visceral (Hastuti, 2018). Lemak visceral merupakan lemak yang melapisi organ pada 

tubuh, umumnya terdapat pada rongga perut yang dapat menyebabkan kebuncitan, lemak 

visceral tersusun dari beberapa jaringan salah satunya adalah mesenteris (Hastuti, 2018). 

Lemak subkutan merupakan lemak yang berada di bawah kulit (Hastuti, 2018). 

 

Berdasarkan Tabel 7, penelitian Park et al., (2020) dan Lee et al., (2018) menimbang massa 

jaringan adiposa putih. Hasil penelitian Park et al., (2020) menunjukkan jaringan adiposa putih 

menurun pada tikus high fat diet. Jaringan adiposa memiliki bentuk sel yang bulat dan ukuran 

sel yang bervariasi. Terdapat beberapa jenis jaringan adiposa yaitu jaringan adiposa putih, 

cokelat, dan beige. Jaringan adiposa coklat digunakan untuk menggunakan energi dan 

menghasilkan reaksi panas dalam tubuh, jaringan ini ditemukan di leher, bahu, dan sepanjang 

tulang belakang dan struktur selnya dikelilingi oleh mitokondria (Sumiyati et al., 2021; Zhang 

et al., 2013). Jaringan adiposa putih berguna untuk menyimpan energi serta melindungi tubuh, 

jaringan adiposa ini dapat ditemukan di beberapa lokasi seperti di lapisan lemak subkutan, 

paha, dan perut dan struktur sel dikelilingi oleh asam lemak (Sumiyati et al., 2021; Zhang et 

al., 2013). Adanya peningkatan pada jaringan adiposa cokelat membuat metabolisme lipid 

lebih cepat, sementara penurunan jaringan adiposa putih dapat mengurangi penumpukan lipid 

dalam tubuh. 
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Pada penelitian in vitro, sel 3T3-L1 umumnya banyak digunakan karena sel ini merupakan 

substrain dari strain tikus Swiss Albino yang memiliki sensitivitas terhadap penyakit sehingga 

sering dijadikan model penelitian eksperimental (Zhang et al., 2013). Sel 3T3-L1 memiliki 

karakteristik yang menyerupai fibroblast lalu terdiferensiasi mirip sel adiposit ketika kondisi 

yang sesuai. Sel yang terdiferensiasi tersebut menjadi sensitif terhadap hal terkait lipolisis dan  

lipogenik (Zhang et al., 2013). Pada preparasi sel 3T3-L1, sel dikultur di dalam media DMEM 

yang terkandung glukosa dan bovine serum agar adiposit dapat terdiferensiasi. Beberapa hari 

setelahnya, media diganti dengan DMEM yang ditambah dengan glukosa, bovine serum yang 

mengandung isobutylmethylxanthine (IBMX), deksametason, thiaso-lidinediones, dan insulin 

(Gual et al., 2007). Setelah beberapa hari, media diganti kembali, dan begitu seterusnya hingga 

enam hari sampai sel sudah terdiferensiasi sepenuhnya. Setelah enam hari, sel baru diuji 

cobakan dengan bakteri asam laktat produk fermentasi kubis. Analisis yang digunakan pada 

sel 3T3-L1 umumnya adalah pewarnaan Oil Red O, AdipoRed, ekspresi gen mRNA yang 

meregulasi lipid. Uji pewarnaan Oil Red O adalah uji pewarnaan yang mengidentifikasi 

trigliserida dan lemak pada suatu jaringan. Lemak akan teridentifikasi umumnya berbentuk 

bulat dan akan mengikat warna merah. AdipoRed merupakan reagen yang digunakan dalam 

uji diferensiasi jaringan adiposit yang dilihat dari akumulasi trigliserida (Lonza, 2008). 

  

Penelitian Kim et al., (2018), Lee et al., (2018), Park et al., (2014), dan Moon et al., (2012) 

menggunakan bakteri asam laktat dari kimchi dan diberikan ke dalam sel 3T3-L1, hasil 

menunjukkan adanya penurunan akumulasi sel bulat berisi lipid pada uji pewarnaan Oil Red 

O. Pada penelitian Moon et al., (2012) dan Park et al., (2011) ekspresi gen yang meregulasi 

penambahan lipid menurun. Penelitian Park et al., (2011) menunjukkan hasil pematangan sel 

preadiposit menurun pada uji AdipoRed. Pada penelitian Guo et al., (2015) menggunakan uji 

cholesterol removal test, dihasilkan bahwa kolesterol dicerna oleh bakteri asam laktat dengan 

memasuki membran sel. Bakteri asam laktat memiliki efek anti obesitas dengan beberapa 

pengujian terkait dan menekan produksi ekspresi gen yang meregulasi penambahan lipid di 

dalam tubuh. 

 

Pada Tabel 7 dan 8 menunjukkan ekspresi gen pemicu metabolisme lipid seperti PPARγ, FAS, 

ACC, SREBP, LXR, C/EBP-α menurun di seluruh penelitian. Selama diferensiasi sel adiposit 

terjadi, ekspresi gen Peroxixome Proliferator Activated Receptor γ (PPARγ) dan Cytidin-

Cytidin-Adenin/Enhancer Binding Protein (C/EBP) yang merupakan faktor utama dalam 

regulasi adipogenesis terstimulasi dan mengaktifkan gen spesifik lain pada adiposit sehingga 
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sel adiposit dapat terdiferensiasi dengan cepat (Wong & Medrano, 2005). Kedua ekspresi gen 

ini perlu diturunkan agar diferensiasi adiposit dapat berjalan dengan perlahan. Fatty acid 

sinthetase (FAS) merupakan faktor transkripsi yang berperan untuk mempercepat proses 

biosintesis asam lemak rantai panjang dari prekursor asetil-KoA (Boizard et al., 1998). Acetyl-

CoA carboxylase (ACC) merupakan faktor transkripsi yang berperan dalam proses lipogenesis 

dan metabolisme energi (Park et al., 2020), menurunnya FAS dan ACC merupakan sinyal 

utama untuk menghambat produksi SREBP (Boizard et al., 1998). Sterol Regulatory Element-

Binding Protein (SREBP) merupakan faktor transkripsi yang melakukan biosintesis 

kolesterol. Bila jumlah SREBP menurun, maka biosintesis asam lemak kolesterol dapat 

dikontrol dengan baik (Boizard et al., 1998). Liver X Receptor (LXR) merupakan faktor 

transkripsi yang berguna meregulasi metabolisme kolesterol dan trigliserida, sehingga bila 

LXR menurun maka akumulasi lipid dapat menurun (Laurencikiene & Rydén, 2012). 

 

Pada penelitian Zhu et al., (2019), ekspresi gen mRNA yang dapat menurunkan akumulasi 

lipid juga diuji, LPL, PPARα, CYP7A1, dan CPT1A meningkat. CYP7A1 adalah gen yang 

menstimulasi enzim kolesterol yaitu 7-α-hidroksilase. Enzim kolesterol tersebut mempercepat 

reaksi awal katabolisme kolesterol, dimana dapat mengurangi adanya kolesterol yang tidak 

baik dalam tubuh (Pullinger et al., 2002). Lipoprotein lipase (LPL) merupakan enzim primer 

yang bertanggung jawab atas konversi lipoprotein trigliserida menjadi asam lemak bebas dan 

monogliserida (Goldberg & Merkel, 2001). Perubahan lipoprotein dan trigliserida menjadi 

asam lemak bebas dan monogliserida disebut lipolisis, sehingga adiposa dan otot akan terisi 

oleh hasil konversi tersebut. Trigliserida dalam bentuk utuh tidak dapat larut di dalam plasma 

sel, sehingga tidak mampu untuk bertransportasi pada membran sel, sehingga trigliserida 

terpecah menjadi asam lemak bebas (Goldberg & Merkel, 2001). Bila trigliserida tidak 

terpecah, maka trigliserida akan menumpuk dan menghambat aliran darah. Carnitine 

Palmitoyltransferase 1A (CPT1A) merupakan gen yang menstimulasi carnitine 

palmitoyltransferase, dimana berfungsi untuk melakukan oksidasi asam lemak menjadi energi 

(Gobin et al., 2003). Oksidasi asam lemak terjadi pada mitokondria, akan tetapi asam lemak 

yang memiliki rantai panjang tidak dapat masuk ke dalam mitokondria kecuali bila diikat oleh 

karnitin (Schlaepfer & Joshi, 2020). CPT1A menghubungkan karnitin dengan asam lemak 

rantai panjang, sehingga dapat dicerna untuk memproduksi energi (Gobin et al., 2003).  
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3.2. Peningkatan Imunitas 

 

Secara umum, imunitas dalam tubuh ditunjang dari saluran pencernaan yang baik karena sel 

epitel pada pencernaan membentuk suatu lapisan penghalang pada usus (Jacobs & Braun, 

2015). Ketika kondisi fisik, kimia, dan internal dalam tubuh sedang stabil, pertumbuhan 

mikrobiota dalam usus terjaga dengan baik (Caricilli, 2014). Adanya mikrobiota dalam usus 

dapat membantu pembentukan struktur organ, memperlancar metabolisme nutrisi, dan 

meningkatkan imunitas (Caricilli, 2014). Mikrobiota usus menjadi seimbang karena 

pertumbuhannya dibatasi oleh sistem kekebalan pada mukosa yang melapisi epitel usus 

(Ignacio et al., 2019). Adanya kolonisasi bakteri yang berada di usus dapat meningkatkan 

aktivitas antimikroba dan antiinflamasi karena mempengaruhi ekspresi gen terkait (Jacobs & 

Braun, 2015). Ketika usus mengalami luka, sel kekebalan tubuh bekerja sama dengan mikroba 

dengan cara kontak langsung bersama mikrobiota baik dalam usus. Maka kedua komponen 

akan memicu pengenalan pola baru untuk mengenali adanya luka dalam jaringan maupun 

stress metabolik. Ketika pola sudah dikenali tubuh, maka kedua komponen akan mengirim 

sinyal agar respon imun dihasilkan dan pemulihan dapat dilakukan (Ignacio et al., 2019). 

Makanan yang dikonsumsi mempengaruhi mikrobiota usus, karena dapat menentukan 

permeabilitas pada usus (Ignacio et al., 2019).  

 

Imunitas memiliki keterkaitan dengan inflamasi di dalam tubuh, sel imun muncul ketika tubuh 

mengalami inflamasi. Bakteri asam laktat meningkatkan imunitas dan mengurangi inflamasi 

dengan cara membantu menyeimbangkan sitokin antiinflamasi dan sitokin proinflamasi. 

Sitokin merupakan protein yang berperan memberi hubungan antar sel imun dengan sel saraf 

(Sommer & Scha, 2004). Sitokin banyak diproduksi pada limfosit T dan mengandung reseptor 

antigen untuk mengenali patogen asing (Romagnani, 1999). Limfosit T penghasil sel CD4 

dikenal sebagai helper T cells (Th1 dan Th2) yang menghasilkan berbagai jenis sitokin untuk 

menjaga tubuh dari adanya benda asing (Romagnani, 1999).  

 

Sel Th1 dan Th2 harus diproduksi tubuh secara seimbang sesuai dengan kuantitas kekebalan. 

Th1 terlibat dalam sistem kekebalan yang dapat menangani infeksi terhadap bakteri dan virus. 

Th1 berperan melawan patogen intraseluler yang dapat masuk ke dalam tubuh, sel Th1 

berhubungan dengan perkembangan penyakit autoimun dan bersifat proinflamasi. Sel Th2 

berperan dalam melawan bakteri, racun, dan alergi, sel ini bertanggung jawab merangsang 

produksi antibodi sebagai respon melawan patogen ekstraseluler, sel Th2 berhubungan dengan 
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penyakit kronis dan bersifat antiinflamasi. Th1 dan Th2 bekerja sama agar sistem kekebalan 

tubuh dapat seimbang, bila terjadi ketidakseimbangan, maka akan terjadi masalah pada sistem 

imun. Kelebihan produksi Th1 menyebabkan penyakit diabetes, seliak, infeksi virus kronis, 

sklerosis, dan beberapa penyakit yang disebabkan karena Th2 menurun. Sementara bila 

kelebihan Th2, maka dapat menyebabkan munculnya penyakit lupus, dermatitis, eczema, 

alergi, asma, dan beberapa penyakit yang disebabkan karena Th1 menurun.  

 

Sitokin terbagi menjadi beberapa grup yaitu menghasilkan efek proinflamasi dan antiinflamasi. 

Pertama adalah interleukin (IL) yang memiliki berbagai jenis kelompok, tumor necrosis factor 

(TNF), interferon (IFN), dan beberapa jenis sitokin lainnya (Dinarello, 2000). TNF-α, IL-1β, 

IL-2, dan IL-6 merupakan contoh sitokin yang menghasilkan efek proinflamasi (Dinarello, 

2000). Proinflamasi adalah suatu hal yang memicu terjadinya inflamasi dan antiinflamasi 

adalah suatu hal yang dapat mengurangi inflamasi (Moalem dan Tracey, 2006). IL-4 dan IL-

10 adalah contoh dari sitokin yang menghasilkan efek antiinflamasi (Moalem & Tracey, 2006). 

Sitokin proinflamasi akan diproduksi pada awal inflamasi terjadi dan sitokin antiinflamasi akan 

dihasilkan setelah inflamasi terjadi (Moalem & Tracey, 2006). Sitokin antiinflamasi akan 

menekan faktor produksi sitokin proinflamasi seperti IL-1, TNF-α, dan IL-6 (Moalem & 

Tracey, 2006).  

 

Interleukin (IL) merupakan grup dari sitokin yang dapat memodulasi sistem sel dan berguna 

dalam memberikan sinyal tubuh (Izuhara et al., 2011). Interleukin dihasilkan oleh leukosit dan 

banyak ditemukan pada organ limpa dan memiliki banyak jenis yang memiliki fungsi tersendiri 

(Izuhara et al., 2011). IL-4, IL-5, dan IL-13 adalah sitokin yang berguna menstimulasi 

pertumbuhan dan pematangan T-cells yang merupakan limfosit untuk mengenali dan mencari 

antigen virus yang berasal benda asing. T-cells fokus menemukan antigen spesifik dari patogen 

(Izuhara et al., 2011). Ketika T-cells sudah teraktivasi, limfosit akan terbelah dengan cepat dan 

mensekresi sitokin yang dapat membantu memberikan respon imun (Izuhara et al., 2011). 

Tabel 9 menunjukkan bahwa bakteri asam laktat yang terkandung pada berbagai macam 

produk fermentasi kubis dan sawi dapat meningkatkan imunitas dengan cara meningkatkan 

respon imun. 
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Tabel 9. Peningkatan Imunitas Animal & Human Studies Bakteri Asam Laktat Produk Fermentasi Kubis dan Sawi 

Bakteri Asam Laktat Sumber Studi Dosis Hasil Referensi 

Human Study 

Pediococcus 
pentosaceus L1 

Pao cai Human cell line 
HT-29 IEC 

2 × 107 

CFU/mL 

IL-8 menurun (Cao et al., 
2016) 

Lactococcus lactis 
A17 

Suan-tsai Human Peripheral 
Blood 

Mononuclear Cells 

5 × 107 

CFU/mL 

Konsentrasi IFN-γ meningkat dan IL-4 menurun 
dibandingkan kontrol  

(Mei et al., 
2013) 

Lactobacillus 

plantarum 

Kimchi Human epidermal 

keratinocytes 

10 µg/mL Konsentrasi IL-6 menurun (Kim et al., 

2018) 

Lactobacillus 
plantarum CJLP133 

Kimchi Human Peripheral 
Blood 

Mononuclear Cells 
pasien atopic 
dermatitis 

0.5 × 1010 

CFU/mL 

Konsentrasi IL-4 menurun (Han et al., 
2012) 

Animal Study 

Lactococcus lactis 
A17 

Suan-tsai Tikus BALB/c 
diinjeksi OVA 

1 × 109 
CFU/mL 

Konsentrasi IFN-γ meningkat dan IL-4 
menurun. 

(Mei et al., 
2013) 

Lb. plantarum, Lb. 
casei, Lb. rhamnosus, 

Lb. sakei 

Kimchi Leukosit limfa 
tikus BALB/c 

diinjeksi OVA 

5 × 107 

CFU/mL 

Konsentrasi IFN-γ dan IL-12 meningkat, 
sementara IL-4 menurun.  

(Won et al., 
2011) 

Leuconostoc citreum 
EFEL2061 

Kimchi Leukosit limfa 
tikus BALB/c 

diinjeksi OVA 

100 µg/mL Sitokin IL-12 dan IFN-γ meningkat (Kang et al., 
2016) 

Lactobacillus 

curvatus WiKim38 

Kimchi Sel dendrit 

sumsum tulang 
tikus betina 
C57BL/6 kolitis 

100 µg/mL Produksi IL-10 meningkat paling tinggi 

dibandingkan kontrol dan kolitis, faktor gen 
transkripsi yang merangsang produksi IL-10 
juga meningkat (NF-κB dan ERB) 

(Jo et al., 

2016) 
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Lactobacillus 
curvatus WiKim38 

Kimchi Tikus betina 
C57BL/6 kolitis  

1 × 109 

CFU/mL 

Masa hidup dan ukuran usus tikus lebih panjang 
dibandingkan tikus kontrol dan tikus kolitis. 

(Jo et al., 
2016) 

Lactobacillus 
paracasei LS2 

Kimchi Tikus betina kolitis 1 × 109 

CFU/mL 

Masa hidup tikus lebih panjang. Indeks aktivitas 
penyakit dan skor histologis terkait penyakit 

kolitis menurun. Th1 (IFN-γ) menurun, faktor 
penghasil IL-10 meningkat, makrofag serta 

neutrophils di dalam LPL menurun 

(Park et al., 
2017) 

Lactobacillus brevis 
NS1401 

Kimchi Tikus NC/Nga 
atopic dermatitis 

5 × 108 

CFU/mL 

Produksi Th1 (IFN-γ) meningkat, Th2 (IL-4, IL-
5) menurun 

(Choi et al., 
2017) 

Lactobacillus 

plantarum 

Kimchi  Tikus NC/Nga 

atopic dermatitis 

1 × 1010  

CFU/mL 

Konsentrasi Th2 (IL-4, IL-5) menurun, IFN-γ 

dan IL-10 meningkat 

(Won et al., 

2011) 

Weissella cibaria 
WIKIM28 

Kimchi Tikus BALB/c 
atopic dermatitis 

200 µL Konsentrasi Th2 (IL-4, IL-5, IL-13) menurun (Lim et al., 
2017) 

Lactobacillus sakei 

probio 65 

Kimchi Tikus NC/Nga 

atopic dermatitis 

5 × 109 

CFU/mL 

IL-4, IL-6, TNF-α menurun (Kim et al., 

2013) 

Lactobacillus 
plantarum CCFM47 

Pao cai Sel limpa tikus 
BALB/c alergi 

tungau 

2 × 109 

CFU/mL 

Th1 (IFN-γ) meningkat, IL-4 menurun (Ai et al., 
2016) 

Leuconostoc 
mesenteroides 

Sauerkraut Tikus Balb/C 
dengan E. coli 

0,15 
mL/kg/BW/hari 

IFN-γ dan TNF-α meningkat (Zubaidah et 
al., 2020) 
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Berdasarkan Tabel 9, penelitian dilakukan secara in vitro dan in vivo pada hewan dan manusia 

dengan pemberian dosis bakteri asam laktat dari produk fermentasi kubis yang bervariasi. 

Seluruh bakteri asam laktat diisolasi dari produk fermentasi dan jenisnya diidentifikasi dengan  

berbagai macam uji seperti pewarnaan Gram, katalase, dan PCR. Kemudian bakteri asam laktat 

yang dipilih sebagai bakteri potensial dibiakkan pada media untuk diuji. Terdapat juga 

penelitian lain yang menggunakan strain bakteri asam laktat tertentu kemudian melakukan 

fermentasi non spontan pada kubis seperti penelitian Zubaidah et al., (2020). Selanjutnya pada 

penelitian Zubaidah et al., (2020), tikus yang sudah dipersiapkan kemudian dibagi menjadi 

beberapa grup dan diberikan pakan sauerkraut secara langsung, pada hari ke-15 tikus diinjeksi 

bakteri Escherichia coli. Penelitian Zubaidah et al., (2020), menggunakan tikus Balb/C yang 

diberikan patogen E. coli, pada tikus tersebut diberikan sebanyak 0,15 mL Leuconostoc 

mesenteroides yang diisolasi dari sauerkraut per kilogram dari berat badan tikus setiap hari. 

Hasil menunjukkan bahwa produksi IFN-γ, dan TNF-α meningkat. 

 

Pada penelitian terhadap manusia secara in vitro digunakan sel epitel human cell line HT-29 

Intestinal Epithelial Cells (IEC), human peripheral blood mononuclear cells (HPBMC) yang 

berguna untuk mengetahui adanya respon imun yang disebabkan dari senyawa bioaktif yang 

terkandung pada makanan, dan human epidermal keratinocytes yang berguna untuk 

mengetahui adanya inflamasi. Selanjutnya diinjeksi dengan bakteri asam laktat dari berbagai 

sumber produk dengan dosis tertentu dan diidentifikasi produksi sitokin proinflamasi dan 

antiinflamasi. Sementara penelitian terhadap hewan, digunakan tikus dari strain BALB/c, 

C57BL/6, dan sel 3T3-L1. Seluruh tikus dikontrol dengan baik selama beberapa minggu pada 

awal penelitian. Setelah kondisi yang ideal, tikus dibagi menjadi beberapa grup, yaitu grup 

kontrol, grup dengan injeksi OVA, patogen E. coli, penyakit atopic dermatitis maupun kolitis, 

dan grup yang diberikan dosis bakteri asam laktat tertentu dari produk fermentasi kubis. Suhu 

dan cahaya tempat tinggal tikus dikontrol sedemikian rupa agar tikus hidup sesuai dengan 

waktu perlakuan. Metode yang dilakukan selanjutnya pada penelitian adalah analisis level 

sitokin, flow cytometry, dan analisis statistik.  Flow cytometry dilakukan pada penelitian 

Zubaidah et al., (2020), Kang et al., (2016), dan Won et al., (2011) untuk menganalisis IFN-γ 

dan TNF-α. 

 

Pada penelitian terhadap manusia, Cao et al., (2016) menggunakan Pediococcus pentosaceus 

L1 yang terkandung pada pao cai ke dalam sel epitel saluran pencernaan human cell line HT-

29 IEC. Pada pengujian tersebut, bakteri asam laktat dapat menurunkan sitokin yang mengatur 
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proinflamasi (IL-8, CCL20, CXCL10, CXCL1). IL-8 berguna untuk mengaktivasi neutrofil 

pada daerah inflamasi. Neutrofil adalah sel darah putih yang dapat melawan antigen secara 

bebas. Ketika jumlah neutrofil di dalam tubuh sedang tinggi, artinya tubuh sedang mengalami 

infeksi, stress berlebih, dan beberapa hal lain yang terkait inflamasi (Dinarello, 2000). IL-8 

menyebabkan munculnya respon tubuh seperti neutrophil chemotaxis, angiogenesis 

(pembentukan pembuluh darah baru agar transpor oksigen dan nutrisi lebih lancar), dan 

pelepasan enzim superoksida (Akdis et al., 2011).  

 

Penelitian Kim et al., (2018), Lim et al., (2017), Choi et al., (2017), Kim et al., (2013), Han et 

al., (2012), dan Won et al., (2011), melakukan studi terhadap manusia dan hewan yang terkena 

penyakit atopic dermatitis (AD) menggunakan kimchi sebagai penyembuhan. AD atau juga 

atopic eczema adalah penyakit kulit yang disebabkan karena terjadi inflamasi kronis pada kulit, 

umumnya penderita akan merasa gatal-gatal hebat, kulit menjadi kering, dan terdapat banyak 

luka pada kulit (Kim et al., 2018). Penderita AD umumnya memiliki sensitivitas terhadap 

makanan tertentu, aeroalergen, dan tungau yang kemudian akan mempengaruhi sistem 

imunitas bila luka sudah menjadi akut (Sabin et al., 2012). Luka yang akut menandakan 

meningkatnya produksi sel Th2 seperti IL-4, IL-5 IL-6, dan IL-13, yang menyebabkan 

disfungsi pada sistem pertahanan kulit (Sabin et al., 2012). Produksi Th2 yang meningkat 

menyebabkan terjadinya penurunan produksi Th1 sehingga terjadi ketidakseimbangan 

produksi Th1 dan Th2 (Sabin et al., 2012). Maka diperlukan peningkatan produksi Th1 sebagai 

penyembuhan. 

 

Dari studi terhadap manusia, penelitian Kim et al., (2018) dan Han et al., (2012) memperoleh 

hasil sel Th2 (IL-4 dan IL-6) menurun. Kim et al., (2018) melakukan studi in vitro pada sel 

human epidermal keratinocytes (HaCaT) yang biasanya digunakan untuk melakukan penelitian 

terkait identifikasi inflamasi pada sel manusia sementara Han et al., (2012) menggunakan 

Human Peripheral Blood Mononuclear Cells (HPBMC) diambil dari pasien yang sedang 

terkena penyakit atopic dermatitis. Mayoritas sel darah putih  yang menghasilkan imunitas 

adalah HPBMC karena terkandung limfosit, monosit, dan makrofag sehingga HPBMC 

digunakan pada studi untuk mengetahui respon imun terkait inflamasi.  

 

Sementara pada studi Choi et al., (2017), Lim et al., (2017), Kim et al., (2013), dan Won et al., 

(2011) digunakan tikus strain NC/Nga dan BALB/c yang terkena penyakit atopic dermatitis 

yang disebabkan dari tungau dan injeksi dinitrochlorobenzene (DNCB). Tikus NC/Nga dan 



40 
 

BALB/c sering digunakan sebagai model penelitian human atopic dermatitis karena luka yang 

terdapat pada tikus memiliki kesamaan seperti luka yang terdapat pada manusia secara klinis. 

Dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa produksi Th2 (IL-4, IL-5, IL-13 dan TNF-α) 

menurun sementara produksi Th1 (IFN-γ dan IL-10) meningkat. Ai et al., (2016) melakukan 

studi menggunakan sel limpa tikus BALB/c yang diberikan alergen tungau. Alergi tungau 

menyebabkan terjadinya penurunan produksi sel Th1 yang akan berujung pada penyakit atopic 

dermatitis karena sel Th2 meningkat secara dominan. Digunakan Lactobacillus plantarum 

CCFM47 yang diisolasi dari pao cai dan menghasilkan peningkatan IFN-γ dan penurunan IL-

4. 

 

Penelitian Park et al., (2017) dan Jo et al., (2016) menggunakan metode in vitro dan in vivo 

pada tikus yang mengalami penyakit kolitis. Penyakit kolitis adalah penyakit kronis yang 

disebabkan karena adanya inflamasi yang terjadi pada saluran pencernaan, seperti infeksi dan 

kurangnya darah pada usus (Collins & Rhodes, 2006). Penyakit kolitis juga dapat dipengaruhi 

dari kelebihan produksi sel Th1, sehingga dibutuhkan keseimbangan produksi sel Th2 (Collins 

& Rhodes, 2006). Pada penelitian in vitro, sel dendrit pada sumsum tulang diambil dan 

diinjeksi dengan bakteri asam laktat Lactobacillus curvatus WiKim38 yang berasal dari 

kimchi. Terjadi peningkatan pada produksi dari IL-10 (Th2), faktor gen transkripsi yang 

mengaktivasi produksi IL-10 (NF-κB dan ERB) juga meningkat. Pada penelitian in vivo, tikus 

betina strain C57BL/6 diberikan Lactobacillus curvatus WiKim38 yang berasal dari kimchi. 

Terjadi penurunan berat badan pada tikus dan masa hidup tikus lebih lama dibandingkan tikus 

kontrol dan tikus kolitis. Ukuran usus tikus juga lebih panjang dibanding tikus yang diberikan 

perlakuan kontrol dan tikus kolitis. 

 

Pada penelitian Park et al., (2017), digunakan Lactobacillus paracasei LS2 yang diisolasi 

kimchi. Bakteri asam laktat diberikan kepada tikus betina yang dibuat agar mengalami penyakit 

kolitis, dari penelitian tersebut dihasilkan masa hidup tikus lebih lama dibandingkan tikus 

kontrol dan tikus kolitis. Pengujian terhadap indeks aktivitas penyakit menurun dan skor 

histologis penyakit kolitis menurun. Berat badan tikus yang diberi perlakuan bakteri asam 

laktat juga menurun. Produksi IL-10 meningkat karena faktor penghasilnya meningkat dan 

produksi Th1 menurun pada tikus kolitis namun tidak mempengaruhi produksi Th2. Th1 

menurun karena terjadi ketidakseimbangan produksi sitokin yang disebabkan dari penyakit 

kolitis. Bila terjadi kelebihan produksi sitokin Th1 maka dibutuhkan lebih banyak sitokin Th2 

(Park et al., 2017). 
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Penelitian Mei et al., (2013), menguji peningkatan imunitas dengan dua model studi yaitu pada 

manusia dan hewan. Lactococcus lactis A17 yang terkandung pada suan-tsai meningkatkan 

konsentrasi IFN-γ pada HPBMC. Interferon gamma (IFN-γ) berguna untuk menghambat 

replikasi sel virus, melawan bakteri dan infeksi protozoa (Tau & Rothman, 1999). IFN-γ yang 

meningkat menandakan bahwa patogen yang menyebabkan munculnya inflamasi dapat ditekan 

pertumbuhannya. Pada studi terhadap hewan, Kang et al., (2016), Mei et al., (2013), dan  Won 

et al., (2011) menggunakan tikus strain BALB/c yang diinjeksi OVA. Ovalbumin (OVA) 

adalah reaksi alergi yang menyebabkan berkurangnya IgE, alergi ini dimulai dari umur dua 

tahun dan bisa terbawa di umur dewasa (Zhang, 2004). Alergi OVA menyebabkan penderita 

lebih mudah terkena penyakit atopic dermatitis (Zhang, 2004). Atopic dermatitis menyebabkan 

terjadinya penurunan sel Th1 dan peningkatan sel Th2. 

 

Lactococcus lactis A17 pada suan-tsai diberikan pada tikus menghasilkan peningkatan IFN-γ 

serta penurunan IL-4 (Mei et al., 2013). Menurunnya IL-4 menjadi tanda bahwa inflamasi akan 

terhambat ditunjang dengan meningkatnya IFN-γ karena tikus yang diinjeksi dengan OVA 

akan banyak memproduksi sel Th2, maka sel Th1 perlu diproduksi lebih banyak agar seimbang. 

Pada penelitian Kang et al., (2016) dan Won et al., (2011) bakteri asam laktat yang terkandung 

dari kimchi diisolasi kemudian diberikan ke tikus BALB/c yang sudah diinjeksi OVA, 

kemudian sel darah putihnya (leukosit) diambil untuk diteliti. Won et al., (2011) menggunakan 

campuran Lb. plantarum, Lb. casei, Lb. rhamnosus, Lb. sakei pada penelitiannya, hasil 

penelitian menunjukkan IL-12 dan IFN-γ mengalami peningkatan, sehingga sel Th1 teraktivasi 

lebih banyak. Kang et al., (2016) menggunakan Leuconostoc citreum EFEL2061 dari kimchi, 

IL-12 dan IFN-γ dihasilkan lebih banyak untuk meningkatkan produksi Th1. IL-12 dihasilkan 

oleh monocytes, bekerja dalam T-cells, peningkatan IL-12 menyebabkan meningkatnya 

produksi sel Th1 dan IFN-γ (Akdis et al., 2011).  

 

Gambar 12 menunjukkan peningkatan imunitas dari bakteri asam laktat produk fermentasi 

kubis dan sawi secara keseluruhan pada studi terhadap manusia dan hewan. Pao cai, suan-tsai, 

dan kimchi dapat meningkatkan produksi IFN-γ (Th1) pada penderita atopic dermatitis (AD) 

dan menurunkan produksi IL-4, IL-6, dan IL-8 (Th2). Pada studi terhadap hewan sauerkraut, 

pao cai, suan-tsai, dan kimchi dapat membantu tikus yang terkena penyakit OVA, AD, kolitis, 

dan patogen Escherichia coli. Pemberian probiotik pada tikus yang terkena penyakit OVA dan 

AD dapat meningkatkan konsentrasi IFN-γ, IL-10, dan IL-12 (Th1) serta menurunkan 
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konsentrasi IL-4, IL-5, IL-13, dan TNF-α (Th2). Pemberian probiotik dengan dosis tertentu 

pada tikus yang terkena penyakit kolitis dapat memperpanjang masa hidup, meningkatkan 

ukuran usus, dan konsentrasi sitokin IL-10 meningkat, sementara IFN-γ, makrofag, dan 

neutrofil menurun. Pada tikus yang diinjeksi E. coli, terjadi peningkatan IFN-γ dan TNF-α. 

 

 
Gambar 12. Peningkatan Imunitas Bakteri Asam Laktat Produk Fermentasi Kubis dan Sawi 

 (Sumber: www.google.com) 
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3.3. Aktivitas Antimikroba 

 

Mikroorganisme yang terkandung pada kubis fermentasi dapat memperbaiki keseimbangan 

ekosistem mikroba yang ada di dalam saluran pencernaan dan mengontrol infeksi yang 

disebabkan mikroorganisme patogen. Mikroorganisme dapat menghasilkan senyawa 

antimikroba, berupa asam organik, hidrogen peroksida, bakteriosin, dan karbon dioksida 

(Lestari & Helmyati, 2018). Asam organik dihasilkan oleh mikroorganisme sebagai produk 

akhir fermentasi berupa asam laktat dan asam asetat. Asam organik memiliki kemampuan 

menghambat patogen karena sifatnya yang asam (Lestari & Helmyati, 2018). Bakteriosin 

merupakan protein yang berguna untuk menekan pertumbuhan patogen dan meningkatkan 

kepadatan bakteri asam laktat pada usus inang (Mathipa & Thantsha, 2017). Hidrogen 

peroksida dapat memunculkan reaksi oksidasi terutama pada membran sel patogen sehingga 

patogen dapat hancur (Mathipa & Thantsha, 2017). Mekanisme yang dilakukan oleh 

mikroorganisme untuk menekan pertumbuhan patogen yaitu secara kompetitif dengan 

melawan patogen agar tidak mendapatkan nutrisi dari saluran pencernaan (Silva et al., 2020). 

Selama persaingan tersebut, probiotik menghasilkan metabolit yang sifatnya mudah menguap 

seperti asam organik sehingga dapat mengurangi kadar pH pada saluran pencernaan (Silva et 

al., 2020). Turunnya kadar pH membuat pertumbuhan mikroorganisme patogen tertekan 

karena kebanyakan patogen tidak dapat hidup pada pH yang asam (Mathipa & Thantsha, 2017).  

 

Gambar 13 menunjukkan mekanisme probiotik yang terjadi di dalam saluran pencernaan. 

Menurut (Silva et al., 2020), pada bagian luar saluran pencernaan, probiotik menempel pada 

sel epitel saluran pencernaan dan daya lekatnya sangat tinggi sehingga probiotik dapat 

meningkatkan adhesi saluran pencernaan yang membuat sel epitel menjadi lebih kuat (Silva et 

al., 2020). Dalam melawan patogen, probiotik bersaing secara kompetitif dan patogen akan 

terdispersi. Perlawanan terhadap patogen juga dibantu dengan produksi komponen antimikroba 

(Silva et al., 2020). Sementara di bagian dalam saluran pencernaan, probiotik ikut membantu 

sel-sel antigen untuk menghasilkan respon imun sehingga imunitas dapat ditingkatkan (Silva 

et al., 2020). 
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Gambar 13. Mekanisme Probiotik Pada Saluran Pencernaan. (A) Mekanisme probiotik 
melawan patogen secara kompetitif. (B) Produksi komponen antimikroba. (C) 

Meningkatkan adhesi pada saluran pencernaan agar lebih kuat. (D) Stimulasi 
probiotik dengan sistem imun (sumber: Silva et al., 2020) 

 

Tabel 10 dan 11 merupakan penelitian-penelitian terkait aktivitas antimikroba dari 

mikroorganisme yang terkandung dari berbagai macam produk fermentasi kubis dan sawi. 
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Tabel 10. Zona Hambat Bakteri Asam Laktat Produk Kubis Fermentasi 

Bakteri asam laktat Produk Patogen 
Diameter Zona 
Hambat (mm) 

Referensi 

Lactobacillus plantarum 
CB93 

Pao cai Salmonella sp. 10,30 (Luo et al., 2015) 

Lactobacillus pentosus 
MS031 

Pao cai Staphylococcus aureus 5,01 ± 0,39 (Yi et al., 2020) 

Lactobacillus pentosus 
MS031 

Pao cai Escherichia coli 6,05 ± 0,54 (Yi et al., 2020) 

Pediococcus pentosaceus 

L1 

Pao cai Shigella flexneri 9,9 (Cao et al., 2016) 

Isolat K1-12811 Sayur asin Staphylococcus aureus 10,73 (Halim & 

Zubaidah, 2013) 
Isolat K1-12432 Sayur asin Escherichia coli 10,68 (Halim & 

Zubaidah, 2013) 

- Ekstrak sauerkraut Escherichia coli 14 (Kumar et al., 
2013) 

- Ekstrak sauerkraut Bacillus amyloliquefaciens 18 (Kumar et al., 
2013) 

- Ekstrak sauerkraut Escherichia coli 0157:H7 18,5 ± 0,71  (Gogo et al., 2010) 

- Ekstrak sauerkraut Vibrio cholerae 25 ± 1,41  (Gogo et al., 2010) 
- Ekstrak sauerkraut Staphylococcus aureus 25 ± 1,41 (Gogo et al., 2010) 

- Ekstrak sauerkraut Salmonella enteritidis 21 ± 2,83 (Gogo et al., 2010) 
- Ekstrak sauerkraut Salmonella typhimurium 17,5 ± 0,71  (Gogo et al., 2010) 
Leuconostoc mesenteroides 

HJ69 

Kimchi Staphylococcus aureus KCTC-1621 18,21 ± 0,23 (Bajpai et al., 2017) 

Leuconostoc mesenteroides 

HJ69 

Kimchi Bacillus subtilis KCTC-3569 16,46 ± 0,53 (Bajpai et al., 2017) 

Leuconostoc mesenteroides 
HJ69 

Kimchi Listeria monocytogenes KCTC-3569 16,22 ± 0,52 (Bajpai et al., 2017) 
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Leuconostoc mesenteroides 
HJ69 

Kimchi Salmonella enterica ATCC-4731 14,34 ± 0,31 (Bajpai et al., 2017) 

Leuconostoc mesenteroides 

HJ69 

Kimchi Escherichia coli 0157:H7 15.42 ± 0,51 (Bajpai et al., 2017) 

Lactobacillus brevis 

KU15153 

Kimchi Staphylococcus aureus KCCM 11335 18,00 ± 3,00 (Jang et al., 2019) 

Lactobacillus brevis 
KU15153 

Kimchi Escherichia coli ATCC 25922 13,00 ± 2,00 (Jang et al., 2019) 

Lactobacillus brevis 
KU15153 

Kimchi Listeria monocytogenes ATCC 15313 14,67 ± 1,15 (Jang et al., 2019) 

Lactobacillus brevis 
KU15153 

Kimchi Salmonella typhimurium P99 16,67 ± 2,89 (Jang et al., 2019) 

Lactobacillus plantarum 

DL3 

Suan-tsai -Pseudomonas aeruginosa 

-Shewanella putrefaciens 
-Psychrobacter sp. 00052 

-Listeria monocytogenes 19115 

>18,00 (Lv et al., 2018) 

Lactobacillus sake C2 Suan-tsai Staphylococcus aureus 15,10 (Gao et al., 2010) 
Lactobacillus sake C2 Suan-tsai Escherichia coli 12,34 (Gao et al., 2010) 

Lactococcus lactis subsp. 
lactis S20 

Suan-tsai Listeria monocytogenes ATCC 19112 18,9  ± 0,1 (Chin et al., 2016) 

Lactococcus lactis subsp. 
lactis S20 

Suan-tsai Bacillus cereus ATCC 33019 12,3 ± 0,1 (Chin et al., 2016) 

Lactococcus lactis subsp. 

lactis S20 

Suan-tsai Staphylococcus aureus KCCM 12255 13,0  ± 0 (Chin et al., 2016) 
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Tabel 10 menunjukkan penelitian terkait aktivitas antimikroba dengan agar well diffusion 

method. Uji agar well diffusion paling sering digunakan untuk menganalisis aktivitas 

antimikroba mikroorganisme yang berasal dari tanaman (Balouiri et al., 2016). Pada uji agar 

well diffusion cawan petri berisi media diinokulasi mikroorganisme patogen dengan metode 

pour plate (Balouiri et al., 2016). Kemudian dibuat lubang dengan diameter tertentu (5 mm - 

8 mm) pada media, lubang tersebut diisi dengan mikroorganisme yang berasal dari kubis 

fermentasi dengan jumlah yang sesuai (Balouiri et al., 2016). Cawan petri diinkubasi selama 

beberapa hari lalu diameter zona hambat yang dihasilkan di sekitar lubang dari mikroorganisme 

kubis fermentasi diukur. Diameter zona hambat ini dihasilkan oleh mikroorganisme dari kubis 

fermentasi untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen (Balouiri et al., 2016). Besar 

atau kecilnya ukuran dari diameter zona hambat menunjukkan potensi aktivitas antimikroba 

dari mikroorganisme yang diujikan.  

 

Terdapat berbagai macam bakteri patogen yang diuji pada seluruh penelitian Tabel 10, yaitu 

Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, Bacillus 

amyloliquefaciens, Vibrio cholerae, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Listeria 

monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Shewanella putrefaciens, Psychrobacter, dan 

Bacillus cereus. Bakteri patogen dapat merugikan manusia karena berisiko memberikan 

penyakit dari kontaminasi pada makanan (foodborne disease). 

 

Gambar 14 hingga Gambar 17 menunjukkan perbandingan aktivitas antimikroba dari kontrol 

dan pada bakteri asam laktat produk fermentasi kubis dan sawi. Data kuantitatif pada Tabel 10 

dari aktivitas antimikroba bakteri patogen Escherichia coli, Salmonella sp., Listeria sp., dan 

Staphylococcus aureus yang terdapat pada masing-masing penelitian diambil kemudian diolah 

dan dianalisis lebih lanjut. Akan tetapi, data kuantitatif pada mikroorganisme patogen Shigella 

flexneri, Bacillus amyloliquefaciens, Vibrio cholerae, Bacillus subtilis KCTC-3569, 

Pseudomonas aeruginosa, Shewanella putrefaciens, Psychrobacter sp. 00052, dan Bacillus 

cereus ATCC 33019 yang disajikan pada Tabel 10 dianggap tidak majemuk sehingga datanya 

tidak dapat diolah untuk dianalisis lebih lanjut. 

 

Gambar 14 hingga Gambar 17 menyajikan kontrol dari penelitian Chakoosari et al., (2015) dan 

Gao et al., (2019), data kontrol dari penelitian tersebut diambil untuk ikut diolah karena 

beberapa penelitian pada Tabel 10 tidak menyajikan data kontrol. Kontrol dari kedua penelitian 

tersebut dijadikan sebagai kontrol secara umum sehingga dapat dijadikan sebagai pembanding. 
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Kontrol Chakoosari et al., (2015) merupakan kontrol yang diambil dari bakteri asam laktat 

Lactobacillus sp., dan Lactococcus lactis yang dapat menghambat patogen E.coli, S.aureus, 

Salmonella enterica, dan Shigella dysentery. Kontrol Leuconostoc sp., dari penelitian Gao et 

al., (2019) dapat menghambat aktivitas antimikroba dari Listeria monocytogenes sehingga data 

diambil dan dijadikan kontrol secara umum. Penelitian Kumar et al., (2013) dan Gogo et al., 

(2010) melakukan uji aktivitas antimikroba menggunakan ekstrak sauerkraut secara langsung 

sehingga jenis bakteri asam laktat yang digunakan tidak dapat diketahui. Begitu pula pada 

penelitian Halim & Zubaidah (2013) yang menguji aktivitas antimikroba pada sayur asin 

terhadap patogen Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Penelitian Halim & Zubaidah 

(2013) tidak melakukan uji identifikasi genus bakteri asam laktat yang terkandung di dalam 

sayur asin sehingga masih belum diketahui jenis bakteri asam laktat spesifik yang dapat 

menghambat mikroorganisme patogen. 

 

Dari 8 penelitian eksperimental yang disajikan pada Gambar 14, seluruh produk fermentasi 

kubis memiliki aktivitas antimikroba untuk menghambat patogen E.coli. Akan tetapi bakteri 

asam laktat yang terkandung pada pao cai, kimchi, dan sayur asin pada penelitian Yi et al., 

(2020), Jang et al., (2019), dan Halim & Zubaidah (2013) menghasilkan zona hambat yang 

masih lebih kecil dibandingkan dengan kontrol yaitu kurang dari 11,5 mm. Ekstrak sauerkraut 

pada penelitian Gogo et al., (2010) membentuk zona hambat terhadap patogen E.coli O157:H7 

sebesar 18,5 ± 0,71 mm, yang mana merupakan zona hambat terbesar bila dibandingkan 

dengan produk fermentasi kubis dan sawi lainnya. 

 

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif yang tersebar ditemukan pada saluran 

pencernaan manusia dan hewan (Z. Gao et al., 2019). E. coli merupakan patogen penyebab 

utama dalam berbagai wabah penyakit karena memiliki kemampuan untuk melepas zat toksin 

(Z. Gao et al., 2019). E. coli dapat menyebar ke dalam makanan, tanah, dan air (Jang et al., 

2017). Penyakit yang paling umum disebabkan karena keracunan E. coli adalah diare dan 

penyakit pada saluran pencernaan hingga kolitis yang dapat memicu gagal ginjal (Jang et al., 

2017). 
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Gambar 14. Perbandingan zona hambat bakteri asam laktat terhadap Escherichia coli dari 

produk fermentasi kubis dan sawi. Kontrol: Lactobacillus rhamnosus GG (Jang 

et al., 2019); Lactobacillus sp., dan Lactococcus lactis (sumber: Chakoosari et 
al., 2015) 

 

Pada Gambar 15, disajikan 6 penelitian aktivitas antimikroba dari berbagai macam bakteri 

asam laktat terhadap patogen Listeria sp. Zona hambat terbesar yang dibentuk bakteri asam 

laktat untuk melawan patogen Listeria monocytogenes ATCC 19112 adalah Lactococcus lactis 

subsp. lactis S20 dari suan-tsai sebesar 18,9 ± 0,1 mm (Chin et al., 2016). Penelitian Jang et 

al., (2019) dan Bajpai et al., (2017) menunjukkan aktivitas antimikroba dari bakteri asam laktat 

pada kimchi lebih kecil dibandingkan kontrol yaitu kurang dari 17,00 mm. 

 

Listeria sp., merupakan patogen yang dapat hidup secara aerob dan anaerob serta dapat 

bertahan pada suhu, pH, garam yang ekstrim sehingga dapat ditemukan pada berbagai jenis 

makanan seperti produk daging, telur, unggas, susu, makanan laut, buah-buahan, dan sayuran 

(Posfay-Barbe & Wald, 2009). Bahkan Listeria sp., dapat mengkontaminasi makanan beku 

karena dapat tumbuh di suhu 40C (Gao et al., 2019). Kontaminasi Listeria sp., dapat terjadi 

dari air dan pisau yang sudah terkontaminasi dan digunakan untuk mengolah makanan, bakteri 

dapat dengan mudah masuk ke dalam pori-pori makanan. Mengkonsumsi makanan yang sudah 

terkontaminasi Listeria sp., dapat menimbulkan penyakit listeriosis, muncul masalah kesehatan 
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yang parah yaitu mual dan diare hingga dapat menyebabkan peradangan pada otak bila bakteri 

sudah masuk ke dalam peredaran darah (Posfay-Barbe & Wald, 2009). 

 

 
Gambar 15. Perbandingan zona hambat bakteri asam laktat terhadap Listeria sp., dari produk 

fermentasi kubis dan sawi. Kontrol: Leuconostoc sp., (sumber: Gao et al., 2019); 

Lactobacillus rhamnosus GG (sumber: Jang et al., 2019) 
 

Gambar 16 menyajikan 6 penelitian terkait aktivitas antimikroba dari bakteri asam laktat 

terhadap patogen Salmonella sp. Seluruh hasil menunjukkan bakteri asam laktat yang 

terkandung dari produk fermentasi kubis dan sawi memiliki aktivitas antimikroba yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kontrol yaitu lebih dari 11 mm, namun pengecualian ditemukan 

pada penelitian Luo et al., (2015). Zona hambat terbesar yang didapatkan pada penelitian Gogo 

et al., (2010) yang menghambat patogen Salmonella enteritidis sebesar 21 ± 2,83 mm. 

Salmonella sp., adalah patogen yang paling sering ditemukan pada air dan makanan terutama 

pada produk unggas (Marcus et al., 2000). Salmonella sp., dapat meracuni tubuh dengan 

menimbulkan penyakit tifoid dan gastroenteritis pada manusia (Marcus et al., 2000).  
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Gambar 16. Perbandingan zona hambat bakteri asam laktat terhadap Salmonella sp., dari 

produk fermentasi kubis dan sawi. Kontrol: Lactobacillus rhamnosus GG 

(sumber: Jang et al., 2019); Lactobacillus sp., dan Lactococcus lactis (sumber: 
Chakoosari et al., 2015) 

 

Terdapat 9 penelitian yang melakukan uji eksperimental aktivitas antimikroba bakteri asam 

laktat terhadap patogen Staphylococcus aureus. Pada gambar 17, zona hambat yang terbentuk 

untuk menghambat patogen Staphylococcus aureus menunjukkan angka tertinggi pada 

penelitian Gogo et al., (2010) sebesar 25 ± 1,41 mm dari ekstrak sauerkraut. Kimchi dari 

penelitian Bajpai et al., (2017), suan-tsai dari penelitian Chin et al., (2016); Gao et al., (2010) 

dan sauerkraut dari penelitian Gogo et al., (2010) memiliki zona hambat yang lebih besar 

dibandingkan dengan kontrol. Sementara pada kimchi dari penelitian Jang et al., (2019), sayur 

asin dari penelitian Halim & Zubaidah (2013), dan pao cai dari penelitian Yi et al., (2020) 

menunjukkan zona hambat yang lebih kecil dibandingkan kontrol. Staphylococcus aureus 

merupakan bakteri patogen yang banyak tersebar di lingkungan, dapat ditemukan di dalam 

saluran pernapasan, kulit, debu, dan juga makanan entah pada manusia maupun hewan 

(Abramo et al., 2012). Bila tubuh keracunan makanan yang terkontaminasi Staphylococcus 

aureus maka dapat menyebabkan infeksi dari diare, mual, muntah, dan nyeri perut (Abramo et 

al., 2012).  
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Gambar 17. Perbandingan zona hambat bakteri asam laktat terhadap Staphylococcus aureus 

dari produk fermentasi kubis dan sawi. Kontrol: Lactobacillus rhamnosus GG 
(sumber: Jang et al., 2019); Lactobacillus sp., dan Lactococcus lactis (sumber: 

Chakoosari et al., 2015); Lactobacillus casei (Sumber: Halim & Zubaidah, 2013) 
 

Selain dapat menghambat aktivitas patogen Salmonella sp., S. aureus, dan E. coli, pao cai juga 

dapat menghambat aktivitas patogen Shigella flexneri dengan zona hambat 9,9 mm dari bakteri 

asam laktat Pediococcus pentosaceus L1 (Cao et al., 2016). Ekstrak sauerkraut dapat 

menghambat tumbuhnya patogen Bacillus amyloliquefaciens sebesar 18 mm, dan Vibrio 

cholerae sebesar 25 ± 1,41 mm (Kumar et al., 2013; Gogo et al., 2010). Sementara itu, kimchi 

yang dapat menghambat seluruh patogen yang disajikan pada Gambar 14 hingga 17, juga dapat 

menghambat pertumbuhan Bacillus subtilis KCTC-3569 dengan zona hambat sebesar 16,46 ± 

0,53 mm dari penelitian Bajpai et al., (2017). Suan-tsai membentuk zona hambat di atas 18 

mm terhadap patogen Pseudomonas aeruginosa, Shewanella putrefaciens, dan Psychrobacter 

sp. 0052 (Lv et al., 2018), suan-tsai juga dapat menghambat Bacillus cereus ATCC 33019 

dengan membentuk zona hambat 12,3 ± 0,1 mm (Chin et al., 2016). 
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Tabel 11. Aktivitas Antimikroba Mikroorganisme dari Produk Fermentasi Kubis dan Sawi 

Mikroorganisme Produk Patogen Uji Gambar Referensi 

- Ekstrak 
sauerkraut 

Escherichia 
coli 

Agar 
well 

diffusion 

 

(Kumar et 
al., 2013) 

- Ekstrak 
sauerkraut 

Bacillus 
amyloliquefa
-ciens 

Agar 
well 

diffusion 

 

(Kumar et 
al., 2013) 

Lactobacillus 
plantarum DL3 

Suan-tsai P. 
aeruginosa 
 

MIC 
(visualisa

-si 

dengan 
SEM) 

 

(Lv et al., 
2018) 
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Pectobacterium 
atrosepticum 

Sauerkraut Candida 
albicans 
KACC 

30003 

MIC 
(visualisa

-si 

dengan 
SEM) 

 
 

(Bajpai et 
al., 2012) 
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Tabel 11 menunjukkan aktivitas antimikroba dari mikroorganisme produk fermentasi kubis 

dan sawi. Penelitian Kumar et al., (2013) menggunakan uji agar well diffusion dimana 

cawan petri berisi media diinokulasi mikroorganisme patogen Bacillus amyloliquefaciens 

dan Escherichia coli dengan metode pour plate (Balouiri et al., 2016). Kemudian dibuat 

lubang pada media dengan diameter tertentu, lubang tersebut diisi dengan ekstrak 

sauerkraut dengan jumlah yang sesuai (Balouiri et al., 2016). Cawan petri diinkubasi 

selama beberapa hari lalu diameter zona hambat yang dihasilkan di sekitar lubang dari 

mikroorganisme kubis fermentasi diukur. Diameter zona hambat ini dihasilkan oleh ekstrak 

untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen (Balouiri et al., 2016). Sesuai pada 

Tabel 10, penelitian Kumar et al., (2013) menghasilkan aktivitas antimikroba dengan zona 

bening sebesar 14 mm pada patogen E. coli dan 18 mm pada patogen Bacillus 

amyloliquefaciens. Pada Tabel 11, penelitian Kumar et al., (2013) menunjukkan gambar 

zona bening yang terbentuk pada cawan petri dari uji agar well diffusion. 

 

Penelitian Lv et al., (2018) dan Bajpai et al., (2012) menggunakan metode Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) yang kemudian divisualisasikan dengan alat Scanning 

Electron Microscopy (SEM). Uji MIC dilakukan untuk menentukan konsentrasi terendah 

yang dibutuhkan dari mikroorganisme yang dapat melawan patogen terlihat. Umumnya uji 

MIC dilakukan sebagai tes skrining awal. Meskipun uji MIC menunjukkan adanya 

penghambatan terhadap patogen, namun agen antimikroba tidak sepenuhnya membunuh 

patogen karena hanya diberikan dalam jumlah yang kecil (Emery Pharma Services, 2016). 

Pada Tabel 11, penelitian Lv et al., (2018) menggunakan sebanyak 1 × 106 CFU/ml 

Lactobacillus plantarum DL3 yang diisolasi dari suan-tsai untuk menghambat 

pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa. Hasil visualisasi SEM penelitian Lv et al., (2018) 

menunjukkan dinding sel patogen Pseudomonas aeruginosa mengalami lisis dan 

komponen intraselularnya bocor (b) dibandingkan pada kontrol (a). Penelitian Bajpai et al., 

(2012) menggunakan sebanyak 250 µg/mL Pectobacterium atrosepticum yang diambil dari 

sauerkraut untuk menghambat aktivitas Candida albicans. Hasil menunjukkan sel Candida 

albicans awalnya berbentuk bulat (a), kemudian menjadi bengkak dan tidak normal (b), 

lalu setelah beberapa lama dinding selnya mengalami kerusakan. 

 

 

 


