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RINGKASAN 

 

Sayur-sayuran banyak mengandung berbagai manfaat kesehatan bagi 

tubuh. Salah satu sayuran yang mempunyai manfaat itu adalah kubis. Kubis 

banyak mengandung senyawa antioksidan salah satunya adalah antosianin. 

Selain itu sulforafan dapat mencegah penyakit kanker dan kubis memiliki 

kandungan vitamin C yang tinggi yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. 

Masalah yang sering muncul adalah rusaknya sayuran kubis setelah dilakukan 

pemanenan dan umur simpannya yang tidak lama sehingga dilakukan pengolahan 

seperti dijadikan sayur asin untuk menambah umur simpannya dan menjaga 

kandungan nutrisi pada kubis tetap terjaga. Selama ini dalam pembuatan sayur 

asin waktu yang dibutuhkan sangat lama sehingga dalam pembuatan sayur asin 

ini dilakukan penambahan yogurt sebagai inokulum untuk menambah 

mikroorganisme yang akan mempercepat waktu fermentasi. Selain itu dengan 

penambahan yogurt juga dapat membunuh bakteri pathogen maupun bakteri 

pembusuk.  Dengan adanya BAL dalam yogurt dan sayur asin akan mengurangi 

zat-zat berbahaya yang ada didalam alat pencernaan dan juga dapat 

memperlancar pencernaan karena BAL telah melakukan perombakan dari molekul 

yang yang komplek menjadi sederhana. 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

tersusun atas 2 faktor yaitu faktor jenis kubis dan proporsi penambahan yoghurt, 

dimana faktor pertama terdiri dari 2 level (kubis putih dan Kubis ungu) dan faktor 

kedua terdiri dari 3 level (2%, 4%, 6%). Hasil penelitian dianalisis dengan Analysis 

of Variance (ANOVA) menggunakan aplikasi Minitab dan diuji lanjut dengan uji 

BNT atau uji DMRT. Hasil perlakuan terbaik yoghurtkraut diperoleh berdasarkan 

metode multiple attribute Zeleny. Data organoleptik dianalisis menggunakan 

Hedonic Scale Scoring. 

Jenis kubis yang berbeda yaitu kubis putih dan kubis ungu berpengaruh 
nyata (α=0,05) terhadap aktivitas antioksidan yoghurtkraut kubis. Penambahan 
konsentrasi yogurt berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai total BAL, total 
asam, ph, aktivitas antioksidan dan parameter organoleptik. Perlakuan terbaik 
yoghurtkraut kubis berdasarkan karakterisik kimia dan mikrobiologis yaitu kubis 
ungu dengan penambahan yogurt 6% yang memiliki nilai total bakteri asam laktat 

(BAL) 5,61 x 10-8 cfu/ml, total asam 1,092%, pH 3,47, total antioksidan 47,02%. 
Sedangkan yoghurtkraut kubis perlakuan terbaik berdasarkan karakteristik 
organoleptik yaitu kubis ungu dengan penambahan yogurt 4% yang memiliki nilai 
kesukaan rasa 3,8, kesukaan aroma 2,7, kesukaan warna 2,8, dan kesukaan 
tekstur 3,0. 

 
 

Kata Kunci : Bakteri Asam Laktat, Fermentasi, Kubis, Yoghurtkraut, Yogurt,  
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SUMMARY 

 

Vegetables contain many health benefits for the body. One of the vegetables 
that has benefits is cabbage. Cabbage contains many antioxidant compounds one 
of them is anthocyanin. In addition sulforafan can prevent cancer and cabbage has 
a high vitamin C content that can function as an antioxidant. The problem that often 
arises is the destruction of cabbage vegetables after harvesting and shelf life is not 
so long that the processing is done as a salty vegetable to increase shelf life and 
keep the nutritional content in the cabbage is maintained. So far in the manufacture 
of salted vegetable time is needed so long that in the manufacture of salted 
vegetables is done addition of yogurt as an inoculum to add microorganisms that 
will accelerate the fermentation time. In addition, with the addition of yogurt can 
also kill pathogen bacteria and bacteria decay. With the presence of BAL in yogurt 
and salted vegetables will reduce the harmful substances that exist in the digestive 
tract and also can facilitate digestion because BAL has made a reshuffle of the 
complex molecule to be simple. 

This research uses Randomized Block Design (RAK) method consisting of 
2 factors, namely cabbage type factor and proportion of yogurt addition, where the 
first factor consists of 2 levels (white cabbage and purple cabbage) and the second 
factor consists of 3 levels (2%, 4 %, 6%). The results were analyzed by Analysis 
of Variance (ANOVA) using Minitab application and tested further by BNT test or 
DMRT test. The best treatment result of yoghurtkraut was obtained based on 
Zeleny multiple attribute method. Organoleptic data were analyzed using Hedonic 
Scale Scoring. 

Different types of cabbage are white cabbage and purple cabbage has a 
significant effect (α = 0.05) on the antioxidant activity of salted cabbage vegetables. 
The addition of yogurt concentration significantly (α = 0,05) to total value of BAL, 
total acid, ph, antioxidant activity and organoleptic parameter. The best treatment 
of salted cabbage vegetables based on the chemical and microbiological 
characteristics of purple cabbage with the addition of 6% yogurt which has a total 
value of lactic acid bacteria (BAL) of 5.61 x 10-8 cfu / ml, 1.092% total acid, pH 
3.47, total antioxidant 47.02%. While the best salted cabbage vegetables based 
on the organoleptic characteristics of purple cabbage with the addition of 4% yogurt 
that has a taste value of 3.8, aroma of 2.7, color preferences 2.8, and texture 
preferences 3.0. 

 
 

Keywords: Lactic Acid Bacteria, Fermentation, Cabbage, Salted Vegetables, 
Yogurt 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat besar maka kebutuhan 

pangan pun meningkat. Berdasarkan SUSENAS (2014) sekitar 60,44 % 

masyarakat Indonesia kurang mengkonsumsi sayur. Di Indonesia konsumsi rata-

rata perkapita per tahun sayur-sayuran adalah 37,94 kg sedangkan rekomendasi 

dari FAO adalah sebesar 65,75 kg per tahun.   

Adanya perubahan pola konsumsi pangan di Indonesia menyebabkan 

berkurangnya konsumsi sayuran di Indonesia. Sayur-sayuran banyak 

mengandung serat, vitamin, protein, antioksidan dan senyawa-senyawa lain yang 

bermanfaat bagi tubuh. Salah satu sayuran yang mempunyai manfaat itu adalah 

kubis. Sayuran golongan Brassica oleracea (brokoli, kubis, dan kubis bunga) 

banyak mengandung senyawa jenis sianohidroksibutena dan sulforafan. 

Sulforafan dapat mencegah penyakit kanker. Selain itu sayuran golongan ini 

memiliki kandungan vitamin C yang tinggi yang dapat berfungsi sebagai 

antioksidan (Dalimartha, 2008). Sayuran tersebut banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat di Indonesia namum seringkali didapati sayuran yang kurang baik 

atau rusak. Sayuran seringkali mengalami kerusakan setelah panen dikarenakan 

sifat alamiah dari sayuran yang mudah mengalami kerusakan, sehingga untuk 

menjaga sayur dari kerusakan perlu dilakukan pengolahan untuk 

mempertahankan nutrisi dan memperpanjang umur simpan sayuran tersebut. 

Salah satu cara pengolahannya adalah dengan cara diolah menjadi sayur asin. 

Sayur asin merupakan salah satu pengolahan sayuran dengan fermentasi bakteri 

asam laktat. Pengolahan dengan fermentasi dapat digunakan untuk mengawetkan 

sayuran, seperti kubis dan untuk pengembangan sifat organoleptik dari makanan. 

Fermentasi sayur asin menggunakan bakteri asam laktat dengan ditambahkan 

media fermentasi seperti menggunakan air tajin, garam atau bahan lainnya. Sayur-

sayuran mengandung gula dan komponen-komponen nutrisi lain yang cukup 

sebagai substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat (Bukle dkk, 1987) 

Jenis bakteri yang digunakan dalam fermentasi ini adalah bakteri asam 

laktat yang dibiarkan aktif adalah Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus 

cucumeris, L.plantarum, L.pentoacetious. (Vaughn, 1985). Sayur asin memiliki 

berbagai macam manfaat diantaranya kaya akan vitamin B, vitamin C, vitamin K2 
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dan enzim yang dapat memperlancar metabolisme tubuh, serta dalam sayur asin 

juga mengandung bakteri probiotik yang sangat bermanfaat dalam memperlancar 

pencernaan. 

Selama ini sayur asin masih kurang diminati oleh masyarakat Indonesia 

dikarenakan sayur asin ini mempunyai bau khas yang dianggap kebanyakan 

masyarakat tidak enak dan juga rasa yang terlalu asin. Untuk itu diperlukan 

alternatif dalam pembuatan sayur asin sehingga karakteristik sayur asin ini dapat 

diterima oleh masyarakat dan untuk mendapatkan kualitas sayur asin yang baik.  

Yogurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi  bakteri.  Pembuatan 

yoghurt menggunakan bakteri L.bulgaricus dan S.thermophilus. Penambahan 

yogurt dapat memperbaiki cita rasa sayur asin, meningkatkan daya cerna dan 

sebagai inokulum untuk menambah mikroorganisme sehingga akan 

memperpendek waktu fermentasi. Bakteri L.bulgaricus dan S.thermophilus dapat 

menekan pertumbuhan bekteri pathogen maupun bakteri pembusuk. Di samping 

itu yoghurt mempunyai nilai gizi yang tinggi sesuai dengan bahan bakunya yaitu 

susu. Yoghurt mempunyai kemampuan stimulasi yang efektif terhadap fungsi 

lambung dan usus kecil. Dengan hadirnya L. bulgaricus dalam alat pencernaan 

maka zat-zat yang mengandung racun akan berkurang berkat keefektifan L. 

bulgaricus (Apostolidis et al., 2007). Sayur kubis putih dan kubis ungu memiliki 

berbagai kandungan vitamin diantaranya adalah vitamin A, C & K, selain itu kubis 

ungu juga mengandung antioksidan yang tinggi. Kubis ungu mengandung 

antosianin, antosianin merupakan pigmen warna yang menyebabkan warna ungu 

pada kubis ungu. Antosianin dapat menginduksi radikal bebas sehingga dapat 

mencegah terjadinya kanker dan penyakit jantung 

Berdasarkan uraian diatas, diversifikasi produk sayur asin berbahan kubis 

dengan mempertimbangkan nilai gizi dan penerimaan masyarakat sehingga perlu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan yogurt sehingga dapat 

mempercepat proses fermentasi, memperbaiki karakteristik fisik, kimia dan 

organoleptik pada sayur asin.  

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Susu
http://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini, yaitu :  

1. Apakah jenis kubis berpengaruh terhadap karakteristik yoghurtkraut yang 

dihasilkan? 

2. Apakah penambahan yoghurt dapat mempengaruhi karakteristik kimia, dan 

organoleptik dari yoghurtkraut kubis putih dan kubis ungu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kubis terhadap 

karakterisik yoghurtkraut yang dihasilkan. Selain itu untuk mengetahui pengaruh 

penambahan yoghurt yang berbeda terhadap karakteristik kimia, dan organoleptik 

dari yoghurtkraut kubis putih dan kubis ungu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan informasi terkait alternatif 

pengolahan kubis putih dan kubis ungu yang mampu meningkatkan nilai tambah 

kubis. Selain itu manfaat penelitian ini adalah untuk membuat suatu makanan 

fungsional yang kaya akan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat. 

 

1.5 Hipotesis 

Diduga jenis kubis yang berbeda akan mempengaruhi karakteristik dari 

yoghurtkraut yang dihasilkan. Selain itu, penambahan yoghurt dapat 

mempengaruhi karakteristik kimia dan organoleptik yoghurtkraut kubis putih dan 

kubis ungu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kubis Putih

Gambar 2.1. Kubis Putih (googleimages.com)

Kubis (Brassica oleracea) adalah satu jenisa tanaman yang sudah sangat

lama  dikenal  dan  digunakan  manusia  untuk  berbagai  keperluan.  Kubis

merupakan sayuran daun yang cukup popular di Indonesia. Di beberapa daerah

orang lebih  sering menyebutnya sebagai  kol.  Dalam nama ilmiah kubis  diberi

nama Brassica  oleraceae  L.  Kubis  memiliki  ciri  khas  membentuk  krop.  Kubis

memiliki batang yang pendek dan banyak mengandung air. Daun tanaman kubis

berbentuk bulat telur lebar-lebar. Daun lapisan luar ditutupi lapisan lilin dan tidak

berbulu.  Daun  bagian  bawah tumbuhnya tidak  membengkok,  dapat  mencapai

sekitar 30 cm, daun-daun berikutnya mulai membengkok menutupi daun muda

yang  ada  diatasnya.  Pada  frase  pertumbuhan  daun  ini  akan  berbentuk  krop

(Pracaya, 2010).

          Manfaat dari kubis putih adalah sebagai bahan pangan untuk keperluan

masakan  seperti  sup,  sayur  lodeh,  pecel,  lotek  dan  lain-lain  atau  dimakan

langsung  (lalapan)  bersama  menu  lain.  Manfaat  lain  dapat  dibuat  produk

makanan instan seperti  mie, makanan ringan dan makanan cepat saji  lainnya.

Selain  itu  di  bidang kesehatan,  dapat  digunakan sebagai  pencegah dan obat

sariawan,  penyakit  beri-beri,  penyakit  Xerophthalmia,  radang syaraf,  lemahnya

otot-otot, luka-luka pada tepi mulut, dermatitis bibir menjadi merah dan radang

lidah, kandungan niacin dapat mencegah penyakit palagra dan pembentuk tulang

dan gigi (Arief, 2010).
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Tabel 2.1. Komposisi Gizi Kubis Putih Tiap 100 Gram Bahan Segar.

Komposisi Gizi Kubis Putih

Kalori (kal) 25

Protein (g) 1,7

Lemak (g) 0,2

Karbohidrat (g) 5,3

Kalsium (mg) 64

Fosfor (mg) 26

Zat Besi (mg) 0,7

Natrium (mg) 8

Serat (mg) 0,9

Vitamin A (mg) 75

Vitamin B (mg) 0,1

Vitamin C (mg) 62

(Nangimam, 2014)

Kubis segar mengandung air, protein, lemak, karbohidrat,  serat,  kalsium,

fosfor, besi, natrium, kalium, vitamin ( A, C, E, tiamin, riboflavin, nicotinamide),

kalsium,  dan  beta  karoten.  Selain  itu  juga  mengandung  senyawa

sianohidroksibutena  (CHB),  sulforafan,  dan  iberin  yang  merangsang

pembentukan  glutation  (Dalimartha,  2008).  Brassica  dan  banyak  genus

Brassicaceae  mengandung  senyawa  glukosinolat  yang  diubah  oleh  enzim

mirosinase menjadi senyawa yang berasa pahit (Vincent, 1998).

2.2. Kubis Ungu

Gambar 2.2. Kubis Ungu (googleimages.com)
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Kubis ungu atau nama ilmiahnya adalah Brassica Oleraceae var. brotytis L.

f.  Rubra.  Kubis  ungu ini sering ditanam ditempat-tempat  yang bersuhu dingin

contohnya seperti di  puncak, karena puncak sangat cocok sekali untuk berkebun

dan suhunya pun sangat cocok, ketinggian yang cocok berkisar 1000-3000 m dpl

(Pracaya, 2010).

Tanaman  kubis  ungu  banyak  terdapat  di  Indonesia.  Tanaman  ini  tidak

memerlukan penanganan khusus dalam pembudidayaannya dan masih belum

memiliki acuan informasi yang lengkap, baik dari segi fitokimia maupun dari segi

farmakologi guna dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu bentuk

pengobatan alternatif. Manfaat kubis ungu belum banyak diketahui kegunaan dari

daunnya,  padahal  daun  kubis  ungu  dapat  dihasilkan  sepanjang  tahun  dapat

digunakan  setelah  masak  atau  berwarna  ungu.  Khasiat  kubis  ungu  memiliki

aktifitas sebagai anti-inflamasi dan analgetik (Rokkaya et al., 2013),

Tabel 2.2. Komposisi Gizi Kubis Ungu Tiap 100 Gram Bahan Segar.
Kandungan Komposisi

Karbohidrat 5,3 gr
Serat 2 gr
Kalsium 46 mg
Magnesium 14 mg
Kalium 216 mg
Energi 24 kkal
Protein 1,4 gr
Lemak 0,2 gr
Fosfor 31 mg
Zat Besi 1 mg
Vitamin A 993 IU
Vitamin B1 0,06 mg
Vitamin C 50 mg
Polifenol 196,5 mg
Antosianin 196,5 mg

(Sehatraga, 2015)

Kubis  ini  memiliki  banyak  manfaat  karena  memiliki  banyak   kandungan

antara lain: vitamin A, B, C, dan E. Vitamin E berguna sebagai antioksidan.

Antioksidan ini berguna untuk merawat kelembaban kulit agar tidak kering dan

kusam. Zat-zat kimia yang terkandung dari kubis ungu adalah mineral, kalium,

kalsium, fosfor, natrium, dan besi, serta mengandung zat antosianin yang mampu
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mengubah warna kubis  menjadi  ungu (Lin et al, 2008).  

Kubis  ungu  mengandung  setidaknya  tiga  puluh  enam  dari  300 macam

antosianin yang berperan dalam berbagai warna merah dan biru pada

tanaman. Molekul pigmen ini disimpan dalam sel-sel daun kubis ungu.  Ketika

terkena panas selama memasak, sel-sel yang mengandung antosianin terbuka,

menyebabkan pigmen warna yang larut ke cairan sekitarnya. Hal ini menjelaskan

perubahan warna langsung dalam air  rebusan kubis ungu yang menghasilkan

cairan berwarna disebut ekstrak kubis (Neelufar et al, 2008).

2.3 Sauerkraut

Sauerkraut (kol asam) adalah makanan Jerman dari kubis yang diiris halus

dan  difermentasi  oleh  berbagai  bakteri  asam  laktat,  seperti  Leuconostoc,

Lactobacillus  dan Pediococcus.  Sauerkraut  dapat  bertahan lama dan memiliki

rasa yang cukup asam, hal ini terjadi disebabkan oleh bakteri asam laktat yang

terbentuk saat gula didalam sayuran berfermentasi. Pada umumnya sauerkraut

terbuat  dari  kubis  hijau atau kubis  putih,  namun sauerkraut  juga dapat  dibuat

dengan  menggunakan  kubis  ungu.  Penggunaan  kubis  ungu  pada  pembuatan

sauerkraut memungkinkan adanya warna biru keunguan pada awal proses, tetapi

pigmen tersebut akan berubah menjadi warna merah keunguan akibat adanya

fermentasi dan pembentukan asam (Ayotte, 2013).

Proses pembuatannya sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan sayur

asin, hanya saja sayurannya setelah layu diiris tipis-tipis.  Sauerkraut bertujuan

untuk  mengawetkan  dan  meningkatkan  kandungan  gizi  serta  cita  rasa  kubis.

Sauerkraut  dapat  bertahan lama dan memiliki  rasa yang cukup asam, hal  ini

terjadi disebabkan oleh bakteri  asam laktat yang terbentuk saat gula di dalam

sayuran  berfermentasi.  Bakteri  yang  memulai  fermentasi  adalah  Leuconostoc

mesenteroides dan dilanjutkan oleh Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum

dan Pediococcus cerevisiae. Suhu optimal untuk fermentasi ini adalah 25-30℃

dengan  waktu  2-3  minggu.  Suhu  diatas  30℃ mengakibatkan  produksi  asam

berlebihan sedang jika suhu kurang dari 25℃ sering muncul flavor dan warna

yang tidak diharapkan serta waktu fermentasi menjadi sangat lama. Ketika kubis

dimasukkan  dalam  wadah  fermentasi,  mikroba  akan  mulai  bersaing  untuk

mendapatkan  makanan.  Beberapa  mikroba  dapat  dihambat  dengan  adanya

garam, beberapa mikroba lainnya membutuhkan oksigen untuk tetap bertahan
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hidup. Karena itu perlu adanya penghilangan oksigen agar mikroba yang tidak

diinginkan tidak dapat  tumbuh. Penghilangan oksigen dapat  dilakukan dengan

menjaga kubis agar tetap terendam di dalam larutan garam menggunakan beban

seperti toples kecil atau yang lainnya (Enwa, 2014)

Sauerkraut mengandung 0.3% asam laktat dan 0.5% etanol. Juga terdapat

kandungan CO2 dan senyawa volatile lainnya. Sauerkraut [Nilai nutrisi per 100 g

(3.5 oz)] Energi 78 kJ (19 kcal) Karbohidrat 4.3 g Gula 1.8 g Dietary fibre 2.9 g

Lemak 0.14 g Protein 0.9 g Air 92 g Vitamin B6 0.13 mg (10%) Vitamin C 15 mg

(25%) Iron 11.5 mg (12%) Sodium 661 mg (29%). Sauerkraut memiliki banyak

manfaat untuk kesehatan antara lain sebagai sumber vitamin C, B, dan K. Proses

fermentasi  meningkatkan  ketersediaan  nutrisi  yang  terkandung  di  dalamnya

bahkan  jauh  lebih  bergizi  dibandingkan  dengan  kubis  biasa.  Sauerkraut  juga

rendah  kalori,  tinggi  kalsium  dan  magnesium,  dan  merupakan  sumber  serat

makanan, folat, besi, potassium, tembaga dan mangan yang baik (Leroy dan De

Vuyst, 2004).

Jika disajikan dalam kondisi dingin (tidak dimasak dan dipanaskan) maka

sauerkraut  juga  mengandung  bakteri  lactobacilli  dalam  kondisi  hidup,  dan

mikroba bermanfaat lainnya serta kaya akan enzim. Serat yang terkandung dan

bakteri  probiotik  terbukti  mampu  meningkatkan  proses  pencernan  dan

mendorong pertumbuhan flora usus yang sehat,  mencegah berbagai  penyakit

yang  berhubungan  dengan  pencernaan.  Sauerkraut  telah  digunakan  di  Eropa

berabad-abad  lamanya  untuk  mengobati  penyakit  maag,  dan  kemampuannya

untuk menenangkan saluran pencernaan yang bermasalah telah dibuktikan di

berbagai penelitian.

2.4 Fermentasi Sayuran (Sauerkraut)

Sejak mulai tumbuh, sayur-sayuran berada dalam lingkungan aerobik dan

berkontak dengan intim dengan tanah, udara dan air. Oleh karena itu, sebagian

besar mikroba yang terdapat pada permukaannya ketika dipanen adalah spesies-

spesies  aerobic  dari  mikroba  tanah  dan  mikroba  fair  dari  genus  Fseudomas,

Flavobacterium, Achromobacter, Aerobacter, Escherihia  dan  Bacillus  (Hasanah,

2015).

Seperti  sebagian  besar  dari  fermentasi  sayuran,  fermentasi  sayur  asin

merupakan fermentasi spontan yaitu proses fermentasi tanpa digunakan starter

dan terjadi dengan sendirinya dengan bantuan mikroflora alami. Karakteristik dari
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proses  ini  adalah  adanya  bakteri  asam  laktat  yang  termasuk  bakteri

heterofermentatif.  Bakteri  asam  laktat  yang  dominan  terdapat  pada  produksi

sauerkraut  adalah  Leuconostoc  mesenteroides,  Leuconostoc  fallax,  dan

Lactobacillus plantarum. Aktivitas Leuconostoc besrhenti ketika kandungan asam

meningkat menjadi 0,7-1,0%. Total keasaman akhir umumnya sebesar 1,6-1,8%

dengan asam laktat  sebesar 1,0-  1,3% dan pH pada kisaran 3,1 hingga 3,7.

Pada  tahap  akhir  proses  produksi  sauerkraut,  mikroba  yang  berperan

adalahLactobacillus plantarum dan Lactobacillus brevis. Selain itu, Pediococcus

cerevisiae dan Enterococcus faecalis  juga berkontribusi  untuk pengembangan

produk (Pundir, 2010).

Gambar 2.3 Fermentasi Sauerkraut

BAL yang  bersifat  halotoleran  mampu  hidup  dan  mendominasi  populasi

pada  fermentasi  sawi  asin.  Berdasarkan  sistem  osmosis,  kandungan  garam

lingkungan  (bahan  perendam)  yang  lebih  tinggi  akan  mengakibatkan  air  dari

dalam sel-sel  sayur  keluar.  Hal  ini  dilanjutkan  dengan penurunan  aktivitas  air

(Aw), sehingga bakteri pembusuk tidak dapat hidup di dalam jaringan sawi asin

(Chao  et  al,  2009).  Kadar  garam  yang  terlalu  rendah  (kurang  dari  2,5%)

mengakibatkan tumbuhnya bakteri proteolitik (bakteri yang menguraikan protein).

Sedangkan konsentrasi garam lebih dari 10% akan memungkinkan tumbuhnya

bakteri halofilik (bakteri yang menyenangi kadar garam tinggi). Oleh karena itu,

kadar  garam  harus  dipertahankan  selama  proses  fermentasi,  karena  garam

menarik  air  dari  jaringan  sayuran,  maka  selama  proses  fermentasi  secara

periodik ditambahkan garam pada media fermentasi. Kecepatan fermentasi juga
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dipengaruhi oleh kadar garam medium. Pada umumnya makin tinggi konsentrasi

garam makin lambat proses fermentasi.

Waktu yang diperlukan untuk fermentasi sayur asin adalah 3-4 minggu, hal

ini  disebabkan  kondisi  lingkungan  fermentasi.  Untuk  memperpanjang  masa

simpannya  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  pengolahan  misal  acar,  sayuran

asin Sayur asin yang bermutu baik  mempunyai  warna yang kekuningan,  rasa

enak,  tekstur  lunak  dan  bau  yang  sedap,  yaitu  antara  asam  dan  alkohol

(Barrangou, 2002).

Faktor penting yang perlu diperhatikan pada proses fermentasi  sauerkraut

adalah suhu, konsentrasi garam, dan kebersihan lingkungan. Suhu berpengaruh

pada  proses  fermentasi  karena  pada  suhu  rendah  7,5oC,  fermentasi  akan

berjalan dengan sangat lambat.  L. mesenteroides tumbuh dengan lambat untuk

mencapai  tingkat  keasaman  0,4%  dalam  waktu  sekitar  10  hari  dan  untuk

mencapai tingkat keasaman 0,8 sampai 0,9% asam (laktat)  dalam waktu satu

bulan.  Keasaman  sangat  penting  karena  berperan  sebagai  pengawet.

Lactobacillus dan Pediococcus tidak dapat tumbuh baik pada suhu yang rendah.

Apabila suhu yang digunakan terlalu rendah, sauerkraut tidak dapat terfermentasi

sepenuhnya selama 6 bulan atau lebih atau sampai  mendapatkan suhu yang

sesuai untuk pertumbuhan bakteri penghasil asam (laktat) (Steinkraus, 1995). 

2.5 Bakteri Asam Laktat

Gambar 2.4 Bakteri Asam Laktat (Carr et al., 2002)

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan bakteri gram positif yang berbentuk

batang atau bulat, tidak membentuk spora, fermentasi fakultatif  anaeorob, tidak

mempunyai  sitokrom,  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mereduksi  nitrat  dan
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memanfaatkan  laktat,  oksidasi  negatif,  katalase  negatif,  motilitas  negatif  dan

kemampuan memfermentasi glukosa menjadi asam laktat (Carr et al., 2002). 

BAL telah digunakan sebagai  pengawet  makanan,  kultur  fermentasi  dan

pangan  probiotik  karena  mempunyai  aktivitas  yang  berlawanan  dengan

mikroorganisme pathogen dan pembusuk makanan. BAL mampu memproduksi

asam  organik,  metabolit  primer  dan  menurunkan  pH  lingkungannya  dengan

mengekresikan senyawa yang mampu menghambat  mikroorganisme pathogen

seperti hidrogen peroksida (H2O2), diasetil,  CO2, asetaldehid, D-isomer asam-

asam amino, dan bakteriosin (Aziz dkk., 2009).

Karbondioksida (CO2) merupakan hasil dari produk fermentasi BAL secara

heterofermentatif. Mekanismenya adalah CO2 bekerja dalam suasana anaerob,

selanjutnya  menghambat  kerja  enzim  dekarboksilase  dalam  membran  lipid

sehingga  tidak  mempunyai  fungsi  sebagai  permeabilitas.  CO2  dapat

menghambat  mikroba  pembusuk  makanan  dan  juga  mampu  menghasilkan

bakteri gram negatif (Widowati dan MIsgiyarta, 2007).

BAL  selain  penghasil  bakteriosin  juga  memberikan  efek  fisiologis  bagi

kesehatan yaitu sebagai suplemen (pada makanan dan minuman), obatobatan

(seperti  antibiotik  alami),  efek  terapi  (seperti  hipokolesterol,  antihipertensi,

pencegah  diare).  BAL  ini  disebut  sebagai  probiotik.  Probiotik  adalah

mikroorganisme hidup yang mana ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup

memberi manfaat kesehatan terhadap inangnya (FAO/WHO, 2001)

Secara  Morfologi  bakteri  asam  laktat  pada  fermentasi  glukosa  terbagi

menjadi dua yaitu bersifat homofermentatif dan heterofermentative. Bakteri asam

laktat yang bersifat homofermentatif mengubah karbohidrat menjadi asam laktat

sebagai  produk akhir, sementara heterofermentative  yang menghasilkan asam

laktat  dan produk tambahan seperti  etanol,  asam asetat  dan karbon dioksida

(Florou, 2013). Reaksi homofermentatif menghasilkan asam laktat, 2 mol ATP dari

1  glukosa/heksosa  dalam  kondisi  normal,  tidak  menghasilkan  CO2  dan

menghasilkan  biomassa  sel  dua  kali  lebih  banyak  dari  pada  BAL

heterofermentatif. Sedangkan reaksi heterofermentatif selain menghasilkan asam

laktat juga menghasilkan etanol, CO2, asam asetat serta 1 mol ATP dari heksosa

dan tidak mempunyai enzim aldolase. Untuk lebih jelasnya reaksi fermentasi BAL

dapat dilihat di bawah ini.

Reaksi homofermentatif 

1 Heksosa + 2 ADP + 2Pi 2 laktat + 2 ATP 
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Reaksi Heterofermentatif 

1 Heksosa + 1 ADP + Pi laktat + etanol + CO2 + 1 ATP 

Atau

1 Heksosa + 2 ADP + Pi laktat + asetat + CO2 + 2 ATP 

(Axelsson, 2004).

Prinsip  utama pembuatan asam laktat  dengan proses fermentasi  adalah

pemecahan  laktosa  menjadi  bentuk  monosakaridanya  dan  dari  monosakarida

tersebut  dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme akan di

ubah menjadi asam laktat. Asam laktat murni tidak berbau, tidak berwarna, dan

bersifat higroskopis pada suhu kamar. Dalam keadaan tidak murni asam laktat

berwarna kekuningan karena mengandung pigmen karoten. Sifat fisik asam laktat

antara  lain  adalah  bobot  jenisnya  1,249;  bobot  molekulnya  90,08;  titik  beku

16,8oC, dan titik didihnya 122oC pada tekanan14 mmHg. Sedang sifat  kimiawi

diantaranya adalah dapat larut dalam eter, alkohol, gliserin, dan air. Asam laktat

tidak larut dalam kloroform, eter disulfida,dan karbon disulfide (Datta dan Henry,

2006).

Menurut  Food  and  Agriculture  Organization/World  Health  Organization

(FAO/WHO,  2001),  idealnya  strain  probiotik  seharusnya  tidak  hanya  mampu

bertahan melewati  saluran pencernaan tetapi  juga memiliki  kemampuan untuk

berkembang biak dalam saluran pencernaan, tahan terhadap cairan lambung dan

cairan empedu dalam jalur makanan yang memungkinkan untuk bertahan hidup

melintasi saluran pencernaan dan terkena paparan empedu. Selain itu probiotik

juga  harus  mampu  menempel  pada  sel  epitel  usus,  mampu  membentuk

kolonisasi  pada  saluran  pencernaan,  mampu  menghasilkan  zat  anti  mikroba

(bakteriosin), dan memberikan pengaruh yang menguntungkan inangnya. Syarat

lainnya adalah tidak bersifat patogen dan aman jika dikonsumsi. Strain probiotik

juga  harus  tahan  dan  tetap  hidup  selama  proses  pengolahan  makanan  dan

penyimpanan, mudah diaplikasikan pada produk makanan, dan tahan terhadap

proses psikokimia pada makanan (Prado et al., 2008).

2.6. Garam
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Gambar 2.5 Garam Kapal (googleimages.com)

Garam  adalah  suatu  padatan  berwarna  putih  berbentuk  kristal  yang

merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar Natrium Chlorida (>80%)

serta senyawa lainnya seperti Magnesium Chlorida, Magnesium Sulfat, Calsium

Chlorida, dan lain-lain. Garam mempunyai sifat /  karakteristik higroskopis yang

berarti mudah menyerap air, bulk density (tingkat kepadatan) sebesar 0,8 - 0,9

dan  titik  lebur  pada  tingkat  suhu  801°C  (Burhanuddin,  2001).  Garam  yang

digunakan  dalam  pembuatan  sayur  asin  kubis  adalah  garam  dengan  merek

garam cap kapal.

Konsentrasi garam yang ditambahkan untuk pembuatan sayur asin adalah

2,25-2,5%. Larutan garam tersebut menyebabkan hanya bakteri asam laktat yang

tumbuh. Garam juga menyebabkan cairan yang terdapat dalam sayuran tertarik

keluar  melalui  proses  osmosis.  Gula-gula  dalam  cairan  tersebut  merupakan

makanan bagi bakteri asam laktat, yang selanjutnya diubah menjadi asam laktat.

Asam  laktat  inilah  yang  berfungsi  sebagai  pengawet  produk  tersebut.  Lama

proses  fermentasi  berkisar  antara  1  hari  (fermentasi  sehari),  beberapa  hari

(fermentasi  pendek),  sampai  beberapa  bulan  (fermentasi  panjang)  (Pederson,

1971). 

Fungsi garam menurut Apriantono dkk (2004), adalah sebagai garam yang

menarik air dari jaringan bahan sehingga akan merupakan media yang baik bagi

pertumbuhan  bakteri  asam  laktat,  timbulnya  asam  laktat  akan  menghambat

timbulnya bakteri perusak yang merugikan. Konsnetrasi garam yang digunakan

dalam fermentasi asam laktat mempengaruhi jenis mikroorganisme yang tumbuh.

Bila konsentrasi garam kurang dari 2,5 %, maka bakteri proteolitik dapat tumbuh

yang  menyebabkan  peruraian  protein  yang  ditandai  adanya  aroma  busuk.

Sedangkan bila konsentrasi garam lebih dari 2,5 % maka dapat menghambatkan
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pertumbuhan  bakteri  asam  laktat  dan  membiarkan  bakteri  halofilik  tumbuh

sehingga proses fermentasi menjadi gagal ( Hudaya dan Drajat , 1981).

2.7. Yogurt

Yoghurt atau  yogurt adalah  susu  yang dibuat  melalui  fermentasi       bakteri. 

Pembuatan  yoghurt  menggunakan  bakteri  L.bulgaricus dan  S.thermophilus.

Yoghurt  dapat  dibuat  dari  susu  apa  saja,  termasuk    susu  kacang

kedelai. Produksi modern saat ini didominasi   susu sapi. Yoghurt tersedia dalam

beraneka macam rasa,  rasa alami,  rasa buah,  rasa vanilla,  atau rasa cokelat

yang juga popular (Sultana, 2000).

Prinsip  pembuatan  yoghurt  adalah  fermentasi  susu  dengan  cara

penambahan  bakteri-bakteri  laktobacillus  bulgaricus  dan  streptoccus

thermophillus.  Dengan  fermentasi  ini  maka  rasa  yoghurt  akan  menjadi  asam,

karena  adanya  perubahan  laktosa  menjadi  asam  laktat  oleh  bakteri-bakteri

tersebut.  Yogurt dibuat oleh fermentasi laktosa (gula susu) oleh enzim bakteri.

Proses ini anaerobik, yang berarti bahwa itu terjadi karena tidak adanya oksigen.

Laktosa  adalah  gula  majemuk,  terdiri  dari  dua  gula  sederhana  glukosa  dan

galaktosa.  Selama  pembuatan  yoghurt,  laktosa  dipecah  oleh  enzim  laktase

(disediakan oleh bakteri) ke dalam dua komponen. Pengolahan lebih lanjut dari

hasil  glukosa dan galaktosa dalam produk akhir asam laktat dan asetaldehida.

Produksi asam laktat dan asetaldehida menurunkan pH susu, menyebabkan ia

memiliki  asam,  rasa  getir.  Semakin  rendah  pH  juga  mempengaruhi  kasein

(protein susu), menyebabkan ia mengental dan mengendap, membentuk dadih

padat yang membuat yoghurt. Sisa cairan adalah air dadih . Dua bakteri yang

paling umum digunakan untuk membuat yoghurt adalah Lactobacillus bulgaricus

dan Streptococcus thermophiles (Saleh, 2004).

Untuk memperoleh yoghurt dengan kualitas yang baik diperlukan susu yang

 berkualitas baik pula. Susu yang berkualitas baik ini berasal dari hewan yang

sehat, mempunyai bau susu yang normal, dan tidak terkontaminasi. Selain itu,

kualitas yoghurt yang baik juga turut ditentukan oleh kadar lemak dalam susu,

jenis  bakteri  yang  diguankan  dalam  fermentasi,  cara  pembuatan,  dan  cara

penyimpanan setelah fermentasi (Lee, 1996).

Tabel 2.7. Komposisi Kimia Yoghurt
Komposisi Kimia Jumlah
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Kadar Air 85,0 %

Lemak 1,5 %

Protein 5,3 %

Kadar Abu 1,0 %

Laktosa 7,0 %

pH 4,3 %

Yoghurt  mempunyai  nilai  gizi  yang tinggi  sesuai  dengan bahan bakunya

yaitu susu. Nilai gizinya terutama terletak pada protein, lemak dan semua zat-zat

di dalam susu seperti asam laktat, vitamin-vitamin (kaya akan vitamin B), garam-

garam  yang  semuanya  mudah  diserap  oleh  tubuh  setelah  menjadi  yoghurt.

Yoghurt mempunyai kemampuan stimulasi yang efektif terhadap fungsi lambung

dan usus kecil. Dengan hadirnya L. bulgaricus dalam alat pencernaan maka zat-

zat  yang  mengandung  racun  akan  berkurang  berkat  keefektifan  L. bulgaricus

( Koswara, 2009).

2.6 Antioksidan

Secara  kimia  senyawa  antioksidan  adalah  senyawa  pemberi  elektron

(elektron donor). Secara biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa yang

dapat  menangkal  atau meredam dampak negatif  oksidan.  Antioksidan bekerja

dengan  cara  mendonorkan  satu  elektronnya  kepada  senyawa  yang  bersifat

oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut  dapat  di  hambat (Khalaf

dkk., 2008). Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan

radikal  bebas.  Antioksidan  adalah  suatu  senyawa atau komponen kimia  yang

dalam  kadar  atau  jumlah  tertentu  mampu  menghambat  atau  memperlambat

kerusakan akibat proses oksidasi.

Antioksidan merupakan senyawa yang terdapat secara alami dalam bahan

pangan. Senyawa ini berfungsi untuk melindungi bahan pangan dari kerusakan

yang disebabkan terjadinya reaksi oksidasi  lemak atau minyak yang sehingga

bahan pangan yang berasa dan beraroma tengik  (Ebrahimzadeh dkk.,  2008).

Menurut  Wildman (2001)  antioksidan merupakan agen yang dapat  membatasi

efek dari reaksioksidasi dalam tubuh. Secara langsung efek yang diberikan oleh

antioksidan dalam tubuh, yaitu dengan mereduksi radikal bebas dalam tubuh, dan

secara tidak langsung, yaitu dengan mencegah terjadinya pembentukan radikal.
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Antioksidan  penting  untuk  mempertahankan  mutu  produk  pangan  serta

kesehatan dan kecantikan. Pada bidang kesehatan dan kecantikan, antioksidan

berfungsi untuk mencegah penyakit  kanker dan tumor, penyempitan pembuluh

darah, penuaan dini, dan lain-lain (Tamat et al. 2007). Antioksidan juga mampu

menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul

yang  sangat  reaktif  sehingga  kerusakan  sel  dapat  dicegah.  Reaksi  oksidasi

dengan radikal bebas sering terjadi pada molekul protein, asam nukleat, lipid dan

polisakarida.  Di  bidang  industri  pangan,  antioksidan  dapat  digunakan  untuk

mencegah  terjadinya  proses  oksidasi  yang  dapat  menyebabkan  kerusakan,

seperti  ketengikan, perubahan warna dan aroma, serta kerusakan fisik lainnya

(Tamat et al., 2007).
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian  karakteristik  fisik,  kimia,  dan  organoleptik  sayur  asin  kubis

berlangsung pada bulan november 2016 sampai  Februari  2017.  Penelitian ini

dilaksanakan  di  Laboratorium  Mikrobiologi  serta  laboratorium  Biokimia  dan

Analisis  Pangan,  Jurusan  Teknologi  Hasil  Pertanian,  Fakultas  Teknologi

Pertanian, Universitas Brawijaya.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Alat yang akan digunakan dalam pembuatan sayur asin ini adalah toples

kaca  kedap  udara  750  ml,  pisau,  talenan,  timbangan  digital,  plastik  1  liter.

Sedangkan alat yang akan digunakan untuk analisa adalah pH meter, alat titrasi,

pipet ukur 10 ml, pipet ukur 1 ml, pipet tetes, cawan petri, bunsen, penangas air,

enlemeyer,  tabung  reaksi,  colony  counter,  incubator,  vortex,  kuvet  dan

spektrofotometer UV-VIS, gelas arloji,  rak tabung reaksi,  spatula kaca, bejana

kromatografi, peralatan kolon kromatografi vakum.

 3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan sayur asin adalah kubis putih

(Brassica oleracea var. capitata), kubis ungu (Brassica oleracea var. brotytis L. f.

Rubra thell), yang didapatkan di Istana Sayur Tlogomas Malang, selain itu juga

digunakan garam dan yogurt.

  Bahan kimia yang digunakan untuk analisis yaitu buffer pH 4, buffer pH 7,

serbuk DPPH, indicator PP, methanol dan NaOH 0,1 yang didapatkan di took

bahan kimia Makmur Malang.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian  ini  menggunakan  Rancangan  Acak  Kelompok  (RAK)  yang

tersusun atas 2 faktor yaitu faktor jenis kubis dan proporsi penambahan yogurt,

dimana faktor pertama terdiri  dari 2 level dan faktor kedua terdiri  dari 3 level.
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Pada penelitian ini, penulis melakukan tiga kali ulangan pada setiap pengamatan

atau analisa sehingga didapatkan 18 rancangan percobaan.

Faktor I adalah jenis Kubis (K) : 

K1 = Kubis Putih (Brassica oleracea var. capitata)

K2 = Kubis Ungu (Brassica oleracea var. brotytis L. f. Rubra thell)

Faktor II adalah proporsi penambahan Yoghurt (Y) :

Y1 = 2% Yoghurt

Y2 = 4% Yoghurt

Y3 = 6% Yoghurt

Keterangan:

K1Y1 = Kubis Putih (Brassica oleracea var. capitata) dengan 2% Yoghurt 

K1Y2 = Kubis Putih (Brassica oleracea var. capitata) dengan 4% Yoghurt 

K1Y3 = Kubis Putih (Brassica oleracea var. capitata) dengan 6% Yoghurt 

K2Y1 = Kubis Ungu (Brassica oleracea var. brotytis L. f. Rubra thell)    

dengan 2% Yoghurt 

K2Y2 = Kubis Ungu (Brassica oleracea var. brotytis L. f. Rubra thell) 

dengan 4% Yoghurt 

K2Y3 = Kubis Ungu (Brassica oleracea var. brotytis L. f. Rubra thell) 

dengan 6% Yoghurt

3.4 Tahapan Penelitian

a. Perisapan bahan baku untuk masing-masing kubis yaitu Kubis Putih (Brassica

oleracea  var.  capitata) dan  Kubis Ungu (Brassica oleracea var.  brotytis L. f.

Rubra  thell)  disortasi  dan  dicuci  hingga  bersih  dari  kotorannya  kemudian

dikeringkan hingga air yang menempel pada kubis hilang. Setelah itu kubis

putih dan kubis ungu dipotong dengan pisau yang telah disterilkan. Persiapan

toples yang telah disterilkan. 

b. Garam ditimbang sesuai takaran yaitu 2 % berat kubis.

c. Yogurt ditimbang berdasarkan faktor yang akan diteliti yaitu 2%, 4% dan 6%

berat kubis.

d. Dimasukan  semua  bahan  (kubis,  garam  dan  yogurt)  kedalam  baskom

berdasarkan rancangan penelitian.
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e. Dilakukan peremasan sampai air yang ada di dalam kubis keluar.

f. Dipindahkan kedalam toples yang telah disterilkan.

g. Ditambahkan air sebanyak 100 ml.

h. Dilakukan analisa terhadap sayur asin.

i. Toples diisi dengan pemberat yang terbuat dari plastik yang diisi air sehingga

dapat memenuhi seluruh toples dan tidak ada udara didalam toples.

j. Diinokulasi  selama 4 hari  pada suhu ruang (25℃)  dan tidak terkena sinar

matahari secara langsung juga tidak tergoncang karena dapat mempengaruhi

proses fermetasi.
k. Setelah sampel  telah diinokulasi  atau difermentasikan selama 3 hari  maka

selanjutnya  adalah  dilakukan  pengamatan  atau  analisa  lanjutan  yang

bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik  masing-masing  sayur  asin  dari

berbagai  kombinasi  faktor  tersebut.  Penelitian  lanjutan  tersebut  dilakukan

dengan cara:

 Analisa antioksidan dengan metode DPPH (Hatano et al., 1989)

 Uji pH (Apriantono et al., 2004)

 Analisa total asam (Apriantono, 2004)) 

 Analisa total mikroba (Fardiaz, 1986)

 Uji organoleptik (Rahayu 2001)
 Penentuan penelitian terbaik (Zeleny, 1992)

3.5 Analisa Data 

Data akan dianalisis dengan metode analisis ragam ANOVA (Analysis of

Varience). Apabila terdapat perbedaan secara nyata pada faktor perlakuan maka

dilakukan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test). Jika didapatkan hasil yang

beda nyata pada salah satu faktor atau keduanya maka dilakukan uji lanjut BNT

(Beda  Nyata  Terkecil)  dengan  selang  kepercayaan  5%.  Sedangkan  untuk

mendapatkan  perlakuan  terbaik  maka  dilakukan  pemilihan  perlakuan  terbaik

menggunakan metode Zeleny.
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3.6 Diagram Alir Penelitian

3.6.1 Pembuatan Yoghurtkraut 

Gambar 3.1 Diagram Alir PembuatanYoghurtkraut
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Kubis Putih atau Ungu

Garam 2% 

Ditimbang sebayak 200 gram

Dipotong-potong 

Yoghurt 2% b/b ; 4% b/b;
6% b/b

Diremas-remas

Air 100 mL

Diberikan pemberat plastik

Dibiarkan selama 96 jam (4 hari) pada suhu kamar (25 ℃)

Dimasukkan kedalam toples kaca

Yoghurtkraut 

1. Uji pH
2. Analisa Total Asam
3. Analisa Mikroba
4. Analisa Antioksidan

1. Uji pH
2. Analisa Total Asam
3. Analisa Mikroba
4. Analisa Antioksidan
5. Analisa Organoleptik



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Karakteristik Yoghurtkraut Kubis

4.1.1  Total Bakteri Asam Laktat (BAL)

Nilai  total  bakteri  asam  laktat  didapatkan  dari  rerata  hasil  pengamatan

yoghurtkraut kubis  putih  dan  kubis  ungu selama 4 hari  dengan  penambahan

konsentrasi yogurt sebanyak 2% b/b, 4% b/b dan 6% b/b. Nilai total bakteri asam

laktat rata-rata yoghurtkraut kubis putih dan kubis ungu pada hari ke-0 atau awal

fermentasi  yaitu  3,58 x 107 cfu/ml  hingga 4,96 x 108 cfu/ml.  Sedangkan nilai

bakteri  asam laktat  rata-rata  yoghurtkraut kubis  putih  dan kubis  ungu setelah

fermentasi 4 hari yaitu 3,78 x 108 cfu/ml hingga 5,65 x 108 cfu/ml. Pengaruh jenis

kubis dan konsentrasi yogurt terhadap nilai total bakteri asam laktat yoghurtkraut

dapat dilihat hasilnya pada Gambar 4.1
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Gambar 4.1 Pengaruh Jenis Kubis dan Konsentrasi Yogurt Terhadap Nilai Total BAL

Pada Gambar 4.1  menunjukan yoghurtkraut kubis putih dan kubis ungu

dengan penambahan konsentrasi yogurt yang berbeda mengalami peningkatan

total  bakteri  asam  laktat  setelah  dilakukan  fermentasi  selama  4  hari.  Hal  ini

membuktikan  bahwa  proses  fermentasi  dan  penambahan  konsentrasi  yogurt

yang berbeda dapat meningkatkan nilai  total bakteri asam laktat.  Peningkatan

nilai  total  bakteri  terendah  yaitu  pada  kubis  ungu  dengan  penambahan
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konsentrasi  yogurt  2%. Sedangkan peningkatan nilai  total  bakteri  asam laktat

tertinggi  yaitu  pada  kubis  ungu  dengan  konsentrasi  penambahan yogurt  6%.

Rerata  nilai  total  bakteri  asam  laktat  produk  yoghurtkraut kubis  selama

fermentasi dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1  Rerata Total Bakteri  Asam Laktat (log cfu/ml)  Yoghurtkraut Kubis Putih dan

Kubis Ungu Akibat Perbedaan Konsentrasi Yoghurt

Jenis

Kubis

Konsentrasi

Yogurt

Waktu Fermentasi (hari) Peningkatan Total

BAL* (CFU/ml)0 4

Kubis Putih 2% 3,56 x 107 3,60 x 108 3,45 x 101

4% 3,85 x 107 3,90 x 108 4,52 x 101

6% 4,91 x 107 5,00 x 108 5,11 x 101

Kubis Ungu 2% 3,91 x 107 3,78 x 108 3,40 x 101

4% 4,90 x 107 4,96 x 108 4,63 x 101

6% 5,60 x 107 5,69 x 108 5,19 x 101

*Keterangan: Data merupakan rerata 3 kali ulangan

Pada  Tabel 4.1  menunjukan peningkatan nilai total bakteri asam laktat

rata-rata pada setiap perlakuan kubis putih dan kubis ungu serta penambahan

konsentrasi yoghurt akibat terjadinya fermentasi selama 4 hari. Peningkatan total

bakteri asam laktat terjadi pada semua perlakuan dengan jumlah peningkatan

yang berbeda. Pada awal fermentasi perbedaan nilai total bakteri asam laktat

tidak terlalu signifikan, sedangkan setelah fermentasi 4 hari terjadi peningkatan

nilai  total  bakteri  asam  laktat  pada  semua  perlakuan.  Peningkatan  nilai  total

bakteri  asam  laktat  kemungkinan  disebabkan  oleh  semakin  lama  waktu

fermentasi akan kecenderungan terjadi peningkatan jumlah bakteri asam laktat.

Hal ini dapat terjadi diduga karena selama proses fermentasi terjadi perombakan

gula  oleh  bakteri  asam  laktat  untuk  metabolisme.  Baktei  asam  laktat  akan

memanfaatkan gula yang dihasilkan selama proses fermentasi  sebagai sumber

karbon dari poses metabolism untuk menghasilkan energi.  Semakin lama waktu

fermentasi, maka semakin banyak gula yang dirombak oleh bakteri asam laktat

untuk  pertumbuhannya.  Selama  proses  fermentasi,  sel  bakteri  tumbuh

membelah  diri  secara  eksponensial  sampai  jumlah  maksimum  selama  fase

logaritmik sehingga menghasilkan asam laktat dalam jumlah yang tinggi. Selama

proses fermentasi bakteri asam laktat mampu memecah glukosa menjadi asam

laktat maupun gula-gula lainnya seperti laktosa, galaktosa, fruktosa dan maltosa.

(Kandler, 1983).

Pada tahap awal fermentasi  akan tumbuh Leuconostoc mesenteroides

yang akan menghambat pertumbuhan bakteri  lain dan meningkatkan produksi
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asam dan CO2 sehingga menurunkan pH, lalu dilanjutkan oleh bakteri yang lebih

tahan terhadap pH rendah,  yaitu Lactobacilus brevis, Pediococcus cereviseae,

Lactobacillus plantarum yang akan menghasilkan asam laktat, CO2, dan asam

asetat (Xiong dkk., 2012). Selain itu pada kondisi meningkatnya gas dan asam-

asam tersebut aktif  pula bakteri  Flavobacterium rhenanus,  yang menghasilkan

senyawa-senyawa pembentuk citarasa yaitu kombinasi dari  asam dan alkohol

pembentuk ester (Pradani, 2010).

Pada  Tabel  4.1 dapat  dilihat  bahwa semakin  tinggi  konsentasi  yogurt

maka semakin tinggi peningkatan jumlah bakteri asam laktat. Hal ini dikarenakan

dalam  proses  fermentasi  terjadi  penguraian  laktosa  menjadi  asam laktat  dan

berbagai  komponen  lainnya.  Laktosa  dimanfaatkan  oleh  BAL selama  proses

fermentasi  dan  diubah  menjadi  asam laktat.  Streptococcus  memecah laktosa

susu  menjadi  glukosa  dan  galaktosa  (monosakarida)  kemudian  Lactobacillus

memetabolisme monosakarida menjadi asam laktat (Leroy dan De Vuyst, 2004).

Selain itu, semakin tinggi konsentrasi yogurt yang diberikan akan menyebabkan

adanya peningkatan jumlah bakteri asam laktat, hal ini  dikarenakan sel bakteri

akan  tumbuh  secara  membelah  diri  sampai  jumlah  maksimum  sehingga

menghasilkan bakteri asam laktat dalam jumlah yang tinggi (Rustan, 2013). 

Penggunaan jenis kubis yang berbeda tidak mempengaruhi pertumbuhan

atau peningkatan jumlah bakteri asam laktat. Berdasarkan  Tabel 4.1  nilai total

bakteri  asam  laktat  antara  kubis  putih  dan  kubis  ungu  tidak  terlalu  berbeda

signifikan. Hal tersebut diduga kandungan nutrisi antara kubis putih dan kubis

ungu tidak berbeda jauh atau hampir sama. Kandungan nutrisi yang dibutuhkan

untuk  pertumbuhan  bakteri  asam  laktat  adalah  karbohidrat  terutama  gula.

Menurut  Nangimam  (2014)  kandungan  karbohidrat  pada  kubis  putih  adalah

sebesar 5,3 gram, sedangkan kandungan karbohidrat kubis ungu adalah sebesar

5,3 gram (Sehatraga, 2015). 

4.1.2 Total Asam
Selama proses pembuatan  yoghurtkraut, biasanya kubis akan mengalami

perubahan sifat  kimia terutama total  asamnya.  Asam yang terkandung dalam

yoghurtkraut merupakan produk utama yang memberikan ciri  khas rasa pada

yoghurtkraut.  Asam ini bisa terbentuk dari hasil fermentasi laktosa oleh bakteri

biakan menjadi asam laktat dari yogurt yang ditambahkan dan juga bisa berasal

dari  BAL yang secara alami terkandung dalam kubis.  Pengukuran total  asam

tertitrasi  merupakan  penentuan  konsentrasi  total  asam.  Nilai  total  asam
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didapatkan dari rerata hasil pengamatan yoghurtkraut kubis putih dan kubis ungu

selama 4 hari fermentasi dengan penambahan konsentrasi yoghurt sebesar 2%

b/b, 4% b/b dan 6% b/b. Rata-rata total asam yoghurtkraut kubis putih dan kubis

ungu  hari  ke-0  yaitu  0,35%  hingga  0,38%.  Sedangkan  rerata  total  asam

yoghurtkraut kubis putih dan kubis ungu hari ke-4 yaitu 0.92% hingga 1,08%.

Perubahan total asam pada yoghurtkraut dapat dilihat hasilnya pada Gambar 4.2
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Gambar 4.2 Pengaruh Jenis Kubis dan Konsentrasi Yoghurt Terhadap Total Asam
yoghurtkraut Kubis

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa sayur asin kubis dengan penambahan

konsentrasi  yoghurt  yang  berbeda  akan  menghasilkan  total  asam yang  lebih

berbeda pula, semakin tinggi nilai konsentrasi yogurt maka semakin tinggi pula

nilai total asamnya. Hal ini karena pada konsentrasi yogurt yang tinggi bakteri

asam laktat  yang berkembang biak  juga lebih  tinggi.  Peningkatan total  asam

paling tinggi yaitu kubis ungu dengan konsentrasi yogurt 6%. Peningkatan total

asam paling rendah yaitu kubis ungu dengan penambahan konsentrasi yogurt

2%.  Peningkatan  total  asam  diduga  terjadi  karena  adanya  aktivitas  bakteri

pembentuk  asam laktat  yang  mengubah  glukosa  menjadi  asam laktat  dalam

kondisi anaerob. Hasil analisa sidik ragam (Lampiran 4.4), menunjukan bahwa

jenis  kubis  tidak  berpengaruh  nyata  (P>0,05),  sedangkan  penambahan

konsentrasi  yoghurt  berpengaruh  nyata  (P<0,05)  terhadap  total  asam

yoghurtkraut dan  tidak  ada  interkaksi  diantara  keduanya.  Rerata  total  asam

dapat dilihat pada Tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Rerata Total Asam Yoghurtkraut Akibat Perbedaan Konsentrasi Yoghurt

Konsentrasi

Yogurt

Lama Fermentasi (hari) Kenaikan

Total Asam
BNT 5%0 4

2% 0.35 0.93 0.58 + 0,0002 a 0,01
4% 0.37 1.01 0,59 + 0,0657 b
6% 0.38 1.09 0,70 + 0,0037 c

Keterangan: Rerata dengan notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata pada uji

BNT (α = 0,05)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan total asam yang cukup

signifikan selama proses fermentasi 4 hari. Pada awal fermentasi perbedaan nilai

total  asam  pada  setiap  perlakuan  tidak  terlalu  signifikan,  sedangkan  pada

fermentasi hari ke-4 terjadi peningkatan nilai total asam pada semua perlakuan.

Hal ini terjadi diduga karena jumlah nutrisi yang terkandung dalam produk yang

dapat  digunakan  BAL  untuk  metabolisme  meningkat  atau  semakin  besar

sehingga  BAL  mampu  merombak  gula  menjadi  asam  laktat  yang  dapat

menyebabkan terjadinya akumulasi asam laktat sehingga total asam meningkat.

Dan semakin lamanya waktu fermentasi, maka nilai total asam yang diperoleh

semakin tinggi.  Hal ini  diduga karena semakin lama waktu fermentasi,  jumlah

pertumbuhan  bakteri  asam  laktat  akan  semakin  banyak  seiring  dengan

banyaknya jumlah gula yang dirombak menjadi asam laktat. Proses fermentasi

yang dimulai dari jalur glikolisis akan menghasilkan asam piruvat. Asam piruvat

yang terdegradasi akan mengalami degradasi molekul (secara anaerob) karena

tidak tersedianya oksigen. Asam piruvat yang terdegradasi dikatalisis oleh enzim

asam dehidrogenase dan direduksi NADH untuk menghasilkan ATP dan asam

laktat (Pelaez dan Oreu, 2010). Pertumbuhan bakteri asam laktat yang semakin

meningkat  mampu  merombak  komponen-komponen  gula  yang  berada  pada

medium tersebut secara maksimal, sehingga hasil metabolit bakteri asam laktat

yang terhitung sebagai total asam laktat akan meningkat (Palmqvist dan Hahn,

2000).

Pada  Tabel  4.2 dapat  dilihat  semakin  tinggi  konsentrasi  yogurt  maka

semakin  tinggi  pula  nilai  total  asam  dari  yoghurtkraut kubis.  Menurut

Weerathilake et al., (2003) dasar pembuatan yoghurt adalah proses fermentasi

komponen gula-gula yang ada di dalam susu, terutama laktosa menjadi asam

laktat  dan  asam-asam  lainnya.  Asam  laktat  yang  dihasilkan  selama  proses

fermentasi dapat meningkatkan keasaman atau menurunkan pH-nya. Sehingga

semakin tinggi Bakteri Asam Laktat dalam fermentasi, maka pH yang dihasilkan
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semakin  rendah  (Halim,  2013).  Selain  itu  bakteri  asam  laktat  akan

memanfaatkan  substrat  dari  kubis  yang  mengandung  karbohidrat  sebagai

makanan yang selanjutnya karbohidrat tersebut diubah menjadi asam laktat yang

akan  mengakibatkan  meningkatnya  jumlah  asam  laktat  tersebut.  Semakin

tingginya  derajat  keasaman  tersebut  berfungsi  sebagai  pengawet  produk

tersebut. 

 Pada Tabel 4.2 menunjukan bahwa jenis kubis tidak berpengaruh secara

nyata terhadap nilai  total  asam.  Hal  tersebut  diduga dipengaruhi  oleh jumlah

karbohidrat yang terdapat pada sayur asin kubis tidak berbeda jauh atau hampir

sama. Karbohidat tersebut yang dimanfaatkan oleh BAL untuk metabolisme yang

akan  merombak  gula  menjadi  asam  laktat  sehingga  total  asam  meningkat.

Menurut  Nangimam  (2014)  kandungan  karbohidrat  pada  kubis  putih  adalah

sebesar 5,3 gram, sedangkan kandungan karbohidrat kubis ungu adalah sebesar

5,3 gram (Sehatraga, 2015). 

4.1.3 Nilai pH

pH merupahkan derajat keasaman yang digunakan untuk mengukur tingkat

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu bahan seperti  yoghurtkraut.

Nilai dari pH didapatkan dari rerata hasil pengamatan  yoghurtkraut kubis putih

dan kubis ungu selama 4 hari dengan penambahan konsentrasi yogurt sebanyak

sebesar 2% b/b, 4% b/b dan 6% b/b. Nilai pH rata-rata yoghurtkraut kubis putih

dan kubis  ungu pada hari  ke-0 atau awal  fermentasi  yaitu  4,08 hingga 4,16.

Sedangkan nilai  pH rata-rata  yoghurtkraut kubis putih dan kubis ungu setelah

fermentasi 4 hari yaitu 3,46 hingga 3,63. Pengaruh jenis kubis dan konsentrasi

yogurt terhadap nilai pH yoghurtkraut dapat dilihat hasilnya pada Gambar 4.3

25



Yo
gh

ur
t 2

%

Yo
gh

ur
t 4

%

Yo
gh

ur
t 6

%

Yo
gh

ur
t 2

%

Yo
gh

ur
t 4

%

Yo
gh

ur
t 6

%
3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

Kubis Putih Kubis Ungu

Hari Ke-0

p
H

Gambar 4.3 Pengaruh Jenis Kubis dan Konsentrasi Yogurt Terhadap Nilai pH

Yoghurtkraut

Pada  Gambar 4.3  menunjukan  yoghurtkraut kubis putih dan kubis ungu

dengan penambahan konsentrasi  yogurt  yang berbeda mengalami  penurunan

nilai pH setelah dilakukan fermentasi selama 4 hari. Penurunan nilai pH terendah

yaitu pada kubis putih dengan penambahan konsentrasi yogurt 2%. Sedangkan

penurunan  nilai  pH  tertinggi  yaitu  pada  kubis  putih  dengan  konsentrasi

penambahan yogurt 6%. Berdasarkan hasil analisa sidik ragam (lampiran 3.4),

menunjukan  bahwa  jenis  kubis  tidak  berpengaruh  secara  nyata  (P>0,05)

terhadap  nilai  pH  yoghurtkraut kubis  putih  dan  kubis  ungu,  sedangkan

penambahan  konsentrasi  yogurt  2%,  4% dan  6% berpengaruh  secara  nyata

(P>0,05)  terhadap  nilai  pH  yoghurtkraut kubis  putih  dan  kubis  ungu.  Namun

diantara keduanya tidak ada interaksi. Rerata nilai pH  yoghurtkraut kubis putih

dan kubis ungu dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Rerata Nilai pH Yoghurtkraut Kubis Akibat Perbedaan Konsentrasi Yogurt

Konsentrasi
Yogurt

Lama Fermentasi (hari) Penurunan
pH BNT 5%

0 4
2% 4,16 3,63 0,53 + 0,021 a

0,054% 4,12 3,54 0,58 + 0,007 b
6% 4,08 3,46 0,62 + 0,021 c

Keterangan: Rerata dengan notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata pada uji
BNT (α = 0,05)

Pada  Tabel  4.3  menunjukan  penurunan  nilai  pH  rata-rata  pada  setiap

perlakuan kubis putih dan kubis ungu setelah proses fermentasi selama 4 hari.
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Penurunan  nilai  ph  terjadi  pada  semua  perlakuan  dengan  jumlah  penurunan

yang berbeda. Pada awal fermentasi perbedaan nilai pH tidak terlalu signifikan,

sedangkan  setelah  fermentasi  4  hari  terjadi  penuruan  nilai  pH  pada  semua

sampel.  Penurunan nilai pH dipengaruhi oleh kandungan asam yang dihasilkan

selama  fermentasi  sayur  asin.  Pada  proses  fermentasi  sayur  asin  terjadi

pertumbuhan bakteri asam laktat secara spontan. Fermentasi asam laktat terjadi

karena adanya aktivitas bakteri  asam laktat  yang mengubah glukosa menjadi

asam laktat,  asam asetat,  etanol,  ester  dan CO2.  Setelah proses  fermentasi

berlangsung, yang ditandai dengan jumlah asam laktat meningkat yang diikuti

dengan penurunan pH (Xiong dkk., 2012).
Menurut penelitian Viander et al., (2003) hasil analisa pH pada sayur asin

menunjukkan bahwa nilai rata-rata pH awal ferntentasi berkisar antara pH 6.40 -

6,58. Setelah dilakukan proses fermentasi selama 4 hari terjadi penurunan pH

berkisar antara pH 3 - 3,42. Pada awal proses fermentasi akan tumbuh bakteri

Leuconostoc mesenteroides yang akan menurunkan pH dengan cepat sehingga

menghambat  pertumbuhan  mikroba  yang  tidak  diinginkan  dan  aktifitas  enzim

serta  menghasilkan  karbon  dioksida  untuk  membuat  kondisi  anaerobik  dan

menciptakan kondisi  lingkunagn yang ideal  untuk  kelanjutan fermentasi  untuk

spesies-spesies bakteri asam laktat lainnya.
Berdasarkan  Tabel  4.3 penambahan  konsentrasi  yogurt  dapat

menurunkan nilai  pH. Semakin tinggi konsentrasi  yogurt  yang diberikan maka

akan  semakin  menurunkan  nilai  pH  nya.  Penurunan  pH  terjadi  karena

peningkatan jumlah asam laktat. Dalam fermentasi yogurt terjadi proses hidrolisis

laktosa oleh bakteri asam laktat menjadi asam piruvat,  yang selanjutnya akan

diubah menjadi asam laktat dan semakin tinggi konsentrasi asam laktat tersebut

menyebabkan  pH  semakin  menurun  (Salminen  dan  Von,  2004).  Selain  itu

semakin banyaknya substart  yang menjadi makanan bakteri  asam laktat yang

berasal dari kubis akan meningkatkan jumlah bakteri asam laktat yang kemudian

memproduksi asam laktat  tersebut  sehingga akan meningkatkan jumlah asam

laktat tersebut. 
Jenis  kubis  yang  digunakan  tidak  mempegaruhi  nilai  pH  yoghurtkraut

kubis. Menurut Azzamy (2015), kubis putih dan kubis ungu memiliki nilai pH yang

hampir  sama  yaitu  sekitar  6  sampai  6,5  sehingga  hal  tersebut  tidak  akan

mempengaruhi pH kubis setalah difermentasi. Selain itu kandungan karbohidrat

pada kubis putih dan kubis ungu juga tidak berbeda jauh atau hampir sama yaitu

sekitar 5,3 % (Nangimam, 2014 dan Sehatraga, 2015). 
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4.1.4 Aktivitas Antioksidan
Antioksidan  adalah  zat  yang  dapat  menunda,  memperlambat  dan

mencegah  terjadinya  proses  oksidasi.  Antioksidan  sangat  bermanfaat  bagi

kesehatan dan berperan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan.

Manfaat antioksidan bagi kesehatan dan kecantikan, misalnya untuk mencegah

penyakit  kanker  dan tumor, penyempitan pembuluh darah,  penuaan dini,  dan

lain-lain (Dewi, 2012). Nilai total asam didapatkan dari rerata hasil pengamatan

yoghurtkraut kubis  putih  dan  kubis  ungu  selama  4  hari  fermentasi  dengan

penambahan konsentrasi yoghurt sebesar 2% b/b, 4% b/b dan 6% b/b. Rata-rata

konsentrasi antioksidan yoghurtkraut kubis putih dan kubis ungu hari ke-0 yaitu

26,76  x  106 cfu/ml  hingga  22,95  x  106 cfu/ml.  Sedangkan  rerata  total  asam

yoghurtkraut kubis putih dan kubis ungu hari ke-4 yaitu 32,29 x 108 cfu/ml hingga

35,13  x  108 cfu/ml.  Perubahan  total  asam  pada  yoghurtkraut dapat  dilihat

hasilnya pada Gambar 4.4.
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Gambar 4.4 Pengaruh Jenis Kubis dan Konsentrasi Yoghurt Terhadap Aktivitas
Antioksidan Yoghurtkraut

Gambar  4.4 menunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan  antioksidan.

Peningkatan  antioksidan  paling  tinggi  yaitu  kubis  ungu  dengan  konsentrasi

yogurt  6%.  Peningkatan  antioksidan  paling  rendah  yaitu  kubis  putih  dengan

penambahan konsentrasi yogurt 2%. Hasil analisa sidik ragam (Lampiran 6.4),

menunjukan bahwa jenis kubis dan penambahan konsentrasi berpengaruh nyata

(P>0,05)  terhadap  konsentrasi  antioksidan  yoghurtkraut,  namun  tidak  ada
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interkaksi diantara keduanya. Rerata konsentrasi antioksidan dapat dilihat pada

Tabel 4.4 dan Tabel 4.5

Tabel 4.4 Rerata Kadar Antioksidan  Yoghurtkraut Kubis Putih dan Kubis Ungu Akibat
Perbedaan Jenis Kubis

Jenis Kubis
Lama Fermentasi (hari) Kenaikan

Antioksidan BNT 5%
0 4

Kubis Putih 17,63 22,27 4,64 + 0,83 b 1,06
Kubis Ungu 32,37 45,34 12,97 + 1,21 a

Keterangan: Rerata dengan notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata pada uji
BNT (α = 0,05)

Pada Tabel 4.4 menunjukan bahwa jenis kubis berpengaruh secara nyata

terhadap  nilai  antioksidan  dari  yoghurtkraut kubis  putih  dan  kubi  ungu.

yoghurtkraut dari  kubih  putih  memiliki  nilai  antioksidan  yang  lebih  rendah

daripada yoghurtkraut dari kubis ungu. Hal tersebut dibuktikan oleh kenaikan nilai

antioksidan setelah dilakukan fermentasi selama 4 hari  dimana kenaikan nilai

antioksidan  pada  yoghurtkraut kubis  ungu  lebih  tinggi  daripada  yoghurtkraut

kubis  putih. Hal tersebut dikarenakan pada kubis ungu terdapat zat antioksidan

dan yang terbesar adalah antosianin.  Antosianin merupakan pigmen pembawa

warna  merah  keunguan  pada  buah-buahan,  sayuran,  dan  tanaman  bunga.

Antosianin  merupakan  senyawa  flavonois  yang  dapat  melindungi  sel  dari

ultraviolet. Senyawa ini mempunyai efek penting bagi tubuh, seperti perlindungan

terhadap penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus, antinflamasi, antikanker dan

antioksidan (Mazza dan Miniati, 1993). Antosianin pada kubis ungu, ditemukan

memiliki kekuatan antioksidan terkuat 150 kali flavonoid (Neelufar dkk., 2012).

Warna ungu dalam sayuran ini adalah karena konsentrasi polifenol yang tinggi

yaitu  sekitar  196,5  mg  per  100  gr  dimana  antosianinnya  sebesar  28,3  mg.

Menurut Moldovan et al.  (2012), aktivitas antosianin sangat dipengaruhi oleh pH.

Hal  ini  disebabkan  oleh  stabilitas  antosianin  yang  lebih  tinggi  dalam  kondisi

asam. Pada kondisi asam (pH <2) antosianin berada dalam bentuk ion oxonium

atau  garam  flavilium  yang  cenderung  lebih  stabil.  Pada  nilai  pH  kisaran  2-4

terbentuk  spesies  quinoidal  berwarna  biru  yang  masih  stabil.  Sehingga

berdasarkan  itu  meningkatnya  total  asam  dan  menurunnya  nilai  pH  dapat

menstabilkan aktivitas antosianin. 

Tabel 4.5 Rerata  Kadar  Antioksidan  Sayur  Asin  Kubis  Putih  dan  kubis  Ungu  Akibat
Perbedaan Konsentrasi Yogurt

Konsentrasi
Gula

Lama Fermentasi (hari) Kenaikan
Antioksidan BNT 5%

0 4
2% 26,76 32,29 5,53 + 5,40 a 1,06
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4% 25,29 33,99 8,70 + 5,80 b
6% 22,95 35,13 12,19 + 6,47 c

Keterangan: Rerata dengan notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata pada uji
BNT (α = 0,05)

Pada  Tabel  4.5 menunjukan  terjadinya  kenaikan  nilai  antioksidan

yoghurtkraut kubis  putih  dan  kubis  ungu  setelah  fermentasi  selama  4  hari.

Kenaikan  nilai  antioksidan  terjadi  disemua  perlakuan.  Pada  awal  fermentasi

terjadi perbedaan nilai antioksidan yang tidak terlalu signifikan. sedangkan pada

hari ke-4 fermentasi terjadi peningkatan nilai antioksidan pada setiap perlakuan.

Hal  tersebut  dapat  dikarenakan  oleh  semakin  lama  waktu  fermentasi  akan

mengakibatkan  aktivitas  antioksidan  semakin  tinggi.  Menurut  Virtanen  et  al.,

(2008), peningkatan aktivitas antioksidan dapat terjadi karena adanya aktivitas

bakteri  asam  laktat  dalam  medium.  Selama  fermentasi  dihasilkan  senyawa-

senyawa yang dapat menaikkan dan menstabilkan aktivitas antioksidan seperti

asam laktat, asam asetat, asam sitrat, asam suksinat, asam malat, asetaldehid,

diasetil dan asetoin.

Aktivitas  antioksidan  berkaitan  dengan  peningkatan  total  bakteri  asam

laktat.   Lactobacillus  adalah  salah  satu  contoh  BAL  yang  memiliki  aktivitas

antioksidan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dan

mencegah peroksidasi lemak. Kemampuan BAL untuk memecah protein menjadi

peptida-peptida kecil (bioactive peptides) yang memiliki aktivitas antioksidan juga

berkaitan dengan peningkatan aktivitas antioksidan (Zhang, 2011). Hal tersebut

berkaitan dengan kandungan gula yang ada didalam bahan itu  sendiri  (kubis

ungu),  dengan  adanya  sintesa  gula  yang  banyak  oleh  bakteri  asam  laktat

mengakibatkan  senyawa  fenol  yang  terbebaskan  semakin  banyak  sehingga

aktivitas antioksidannya meningkat. Perombakan gula menjadi asam laktat oleh

bakteri asam laktat yang bersifat  sinergesis dengan memberikan ion H+ pada

radikal  bebas  sehingga  meningkatkan  aktivitas  antioksidan  primer  (Fellows,

2009).  Dan  peningkatan  aktivitas  antioksidan  dengan  waktu  fermentasi  yang

semakin lama diduga terjadi  karena semakin lama waktu fermentasi  semakin

banyak senyawa fenol dan flavonoid yang terbebaskan akibat hidrolisis gula oleh

enzim bakteri asam laktat (Bublis, 2000). Fenomena ini sesuai dengan beberapa

penelitian yang menunjukkan bahwa banyaknya total fenol atau total flavonoid

yang  dikandung  berhubungan  dengan  efektivitas  aktivitas  antioksidan  yang

dihasilkan.
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Selain itu bakteri asam laktat juga memiliki antivitas antioksidan. Bakteri

asam  laktat  akan  mendukung  produksi  antioksidan  secara  non  enzimatis

(Spyropoulos,  Misiakos,  Fotiadis,  and  Stoidis  2011 dalam  Hur,  et  al.,  2014).

Proses fermentasi sauerkraut yang melibatkan aktivitas leaching dan degradasi

dinding  sel  tumbuhan  juga  terbukti  secara  signifikan  mampu  meningkatkan

aktivitas  antioksidan.  Proses  fermentasi  diduga  mendegradasi  atau  merubah

senyawa fenolik menjadi senyawa antioksidan yang aktif (Stafford, 1990). Selain

itu aktivitas mikroorganisme, hasil  metabolit  sekundernya dan enzim-enzimnya

juga diduga berperan dalam meningkatkan aktivitas antioksidan dari  senyawa

fitokimia  yang  terdapat  didalam  tanaman  (Salminen  dan  Von,  2004).  Bakteri

asam laktat akan meningkatkan mekanisme untuk melindungi diri dari kerusakan

oksidatif  apabila  terkena terkena  reactive  oxygen species  (ROS),  serta dapat

membentuk antioksidan yang akan dapat menangkal ROS (Farr and Kogoma,

1991; Kim, et al., 2005 dalam Hur, et al., 2014).

Fermentasi  yoghurtkraut  melibatkan  beberapa  bakteri  asam  laktat

diantaranya adalah L. plantarum.  L. plantarum dapat memetabolisme beberapa

asam fenol pada makanan seperti p-coumaric, caffeic, ferulic m-coumaric, gallic,

dan  protocatechuic acids.  Hal tersebut menunjukan bahwa  L. plantarum dapat

mendegradasi  beberapa  senyawa  fenolik  pada  makanan  dan  menghasilkan

senyawa yang  berpengaruh  pada  aroma makanan  serta  dapat  menghasilkan

senyawa yang dapat meningkatkan aktivitas antioksidan. Sehingga yoghurtkraut

yang diinokulasi  bakteri  asam laktat  akan memiliki  kemampuan pemerangkap

radikal yang lebih tinggi dibandingkan sauerkraut yang tanpa diinokulasi bakteri

asam laktat (Rodriguez, et al. 2008).

4.2 Hasil Analisis Karakteristik Organoleptik

Penilaian  karakteristik  organoleptik  adalah  salah  satu  parameter  yang

penting  dalam pembuatan  yoghurtkraut kubis.  Untuk  mengetahui  karakteristik

organoleptik  yoghurtkraut kubis  putih  dan kubis  ungu yang disukai  atau tidak

sukai  oleh panelis  menggunakan uji  hedonik.  Uji  hedonik  ini  meminta penelis

untuk memilih satu pilihan diantara yang lain. Maka dari itu, produk yang tidak

dipilih  dapat  menujukkan  bahwa  produk  tersebut  disukai  atau  tidak  disukai.

Disamping panelis mengemukakan tanggapan senang, suka atau kebalikannya,

mereka  juga  mengemukakan  tingkat  kesukaannya   (Lawless  dan  Heymann,
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2010). Penilaian dalam uji hedonik ini dilakukan bersifat spontan. Hal ini panelis

diminta  untuk  menilai  suatu  produk  secara  langsung  dan  pada  saat  itu  juga

mencoba  tanpa  membandingkan  dengan  produk  sebelum  atau  sesudahnya.

Skala  hedonik  dapat  direntangkan  atau  diciutkan  menurut  rentangan  skala

yang dikehendakinya (Setyaningsih dkk., 2010). Skala hedonik dapat juga diubah

menjadi skala numerik dengan angka mutu menurut tingkat kesukaan. Dengan

data  numerik  ini  dapat  dilakukan  analisis  secara  statistik.  Penggunaan  skala

hedonik  pada  prakteknya  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  perbedaan.

Sehingga  uji  hedonik  sering  digunakan  untuk  menilai  secara  organoleptik

terhadap  komoditas  sejenis  atau  produk  pengembangan.  Uji  hedonik  banyak

digunakan untuk menilai produk akhir (Soewarno,1981).

Pada  uji  hedonik  ini  menggunakan  45  panelis  tidak  terlatih  yang

memberikan penilaian terhadap produk yoghurtkraut kubis dengan menggunakan

skor tingkat kesukaan. Berdasarkan SNI 2346:2011, jumlah panelis non standar

adalah 30 orang dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Skala hedonik

yang digunakan dalam uji organoleptik hedonik ini adalah angka 1 – 5, yaitu 1 =

sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = agak tidak suka, 4 = suka, dan 5= sangat

suka terhadap parameter rasa, warna, aroma, dan tekstur dari sayur asin kubis.

4.2.1. Rasa
Rasa  merupakan salah satu faktor  penting yang mempengaruhi  tingkat

penerimaan konsumen terhadap suatu produk makanan.  Rerata nilai kesukaan

panelis terhadap rasa yoghurtkraut kubis dapat dilihat pada Gambar 4.5
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Gambar 4.5 Pengaruh Jenis Kubis dan Konsentrasi Yogurt Terhadap Rasa 
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Yoghurtkraut Kubis

Pada Gambar 4.5 menunjukan bahwa yoghurtkraut kubis putih dan kubis

ungu  dengan  penambahan  konsentasi  yogurt  yang  berbeda  memiliki  tingkat

kesukaan  rasa  yang  berbeda.  Yoghurtkraut kubis  putih  dengan  penambahan

yogurt  4%  adalah  yang  paling  disukai  dengan  nilai  rerata  sebesar  2,96

sedangkan  yang paling  tidak  disukai  adalah  yoghurtkraut kubis  ungu  dengan

penabahan garam 2% dengan nilai  rerata sebesar 2,36.  Berdasarkan analisa

dengan  motode  friedman,  panelis  dan  sampel  memberikan  pengaruh  secara

nyata terhadap tingkat kesukaan terhadap rasa pada produk yoghurtkraut kubis

putih  dan  ungu.  Adanya  penambahan  garam  dapat  mempengaruhi  tingkat

kesukaan panelis terhadap yoghurtkraut asin kubis putih dan yoghurtkraut kubis

ungu. Penambahan yogurt sebagai inokulum menyebabkan sayur asin memiliki

mutu  organoleptik  yang  lebih  baik  daripada  tanpa  penambahan  substart

makanan. Selain itu jenis kubis juga dapat mempengaruhi tingkat kesukaan rasa

dikarenakan kubis ungu memiliki total asam lebih tinggi dan nilai pH yang lebih

rendah  dibandingkan  kubis  putih.  Hal  tersebut  menyebabkan  rasa  dari

yoghurtkraut kubis ungu lebih asam dibanding yoghurtkraut kubis putih sehingga

panelis lebih menyukai yoghurtkraut kubis putih. 

4.2.2 Aroma

Aroma  merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat

penerimaan konsumen terhadap suatu produk makanan.  Rerata nilai kesukaan

panelis terhadap aroma yoghurtkraut kubis dapat dilihat pada Gambar 4.6
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Gambar 4.6 Pengaruh Jenis Kubis dan Konsentrasi Yogurt Terhadap Aroma 
Yoghurtkraut Kubis

Pada Gambar 4.6 menunjukan bahwa yoghurtkraut kubis putih dan kubis

ungu  dengan  penambahan  konsentasi  yogurt  yang  berbeda  memiliki  tingkat

kesukaan  aroma yang berbeda.  Kubis  ungu dengan penambahan yogurt  6%

adalah yang paling disukai dengan nilai  rerata sebesar 2,84 sedangkan yang

paling tidak disukai adalah yoghurtkraut kubis putih dengan penambahan yogurt

2%  dengan  nilai  rerata  sebesar  2,58.  Berdasarkan  analisa  dengan  motode

friedman, panelis dan sampel tidak memberikan pengaruh secara nyata terhadap

tingkat  kesukaan  terhadap  aroma  pada  produk  yoghurtkraut kubis  putih  dan

ungu.  Menurut  Vaughn  (1985),  bakteri  Flavo-bacterium  rhenanus yang

menghasilkan senyawa-senyawa pembentuk citarasa yaitu kombinasi dari asam

dan alkohol pembentuk ester.

4.2.3 Warna
Warna  merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat

penerimaan konsumen terhadap suatu produk makanan.  Rerata nilai kesukaan

panelis terhadap aroma yoghurtkraut kubis dapat dilihat pada Gambar 4.7
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Gambar 4.7 Pengaruh Jenis Kubis dan Konsentrasi Yogurt Terhadap Warna 
Yoghurtkraut Kubis

Pada Gambar 4.7 menunjukan bahwa yoghurtkraut kubis putih dan kubis

ungu  dengan  penambahan  konsentasi  yogurt  yang  berbeda  memiliki  tingkat

kesukaan  warna  yang  berbeda.  Kubis  ungu  dengan  penambahan  yogurt  4%

adalah yang paling disukai dengan nilai  rerata sebesar 3,80 sedangkan yang

paling tidak disukai adalah sayur asin kubis putih dengan penabahan yogurt 4%

dengan nilai rerata sebesar 3,02. Berdasarkan analisa dengan motode friedman,

panelis  dan  sampel  memberikan  pengaruh  secara  nyata  terhadap  tingkat

kesukaan  terhadap  warna  pada  produk  yoghurtkraut kubis  putih  dan  ungu.

Adanya bakteri  pembentuk kapsul  yang tumbuh di  permukaan,  warna produk

kemerahan (pink kraut) karena tumbuhnya khamir dari genus Rhodotorula pada

suhu fermentasi  yang  terlalu  tinggi,  tempat  fermentasi  kotor,  keasaman yang

rendah, kelebihan garam, dan penyebaran garam yang tidak merata (Frazier dan

Westhoff, 1978).

4.2.4 Tekstur
Tekstur  merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat

penerimaan konsumen terhadap suatu produk makanan.  Rerata nilai kesukaan

panelis terhadap aroma yoghurtkraut kubis dapat dilihat pada Gambar 4.8
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Gambar 4.8 Pengaruh Jenis Kubis dan Konsentrasi Yogurt Terhadap Tekstur 
Yoghurtkraut Kubis

Pada Gambar 4.8 menunjukan bahwa yoghurtkraut kubis putih dan kubis

ungu  dengan  penambahan  konsentasi  yogurt  yang  berbeda  memiliki  tingkat

kesukaan tekstur  yang berbeda.  Kubis  putih  dengan penambahan yogurt  6%

adalah yang paling disukai dengan nilai  rerata sebesar 3,16 sedangkan yang

paling tidak disukai adalah sayur asin kubis ungu dengan penabahan yogurt 2%

dan kubis  putih  dengan  penambahan yogurt  2% dengan nilai  rerata  sebesar

3,02. Berdasarkan analisa dengan motode friedman, panelis dan sampel tidak

memberikan pengaruh secara nyata terhadap tingkat kesukaan terhadap tekstur

pada  produk  yoghurtkraut kubis  putih  dan  ungu.  Tekstur  yang  terlalu  lunak

adalah yang paling tidak disukai oleh panelis.  Pelunakan tekstur ini disebabkan

oleh perubahan kimia biasa sebagai akibat proses pengolahan maupun aktivitas

enzim pektinolitik  atau enzim selulolitik  yang  dihasilkan  olek  mikroorganisme.

Bakteri yang berperan dalam kerusakan ini antara lain Bacillus subtilis, Bacillus

polymixa,  Achromobacter,  Erwinia,Enterobacter,  Achromonas,  dan  Eschericia.

Selain bakteri, kapang dan khamir juga berperan dalam terjadinya kerusakan ini.

Kapang yang terlibat adalah  Penicillium chrysogenum,  sedangkan khamir yang

terlibat adalah Saccharomyces oleaginosus (Vaughn, 1985).

4.3 Perlakuan Terbaik

Parameter  yang  dipakai  dalam  menentukan  produk  perlakuan  terbaik

pada yoghurtkraut kubis adalah pH, total asam, total bakteri asam laktat (BAL),
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antioksidan  dan  organoleptik  yang  meliputi  rasa,  aroma,  warna  dan  tekstur.

Produk  yoghurtkraut kubis  perlakuan  terbaik  diperoleh  dengan  menggunakan

metode  Multiple  Atribute  (Zeleny,  1982).  Masing-masing  parameter  tersebut

ditentukan nilai idealnya. Nilai ideal adalah nilai yang diharapkan. Nilai ideal pada

parameter  pH adalah nilai  terendah yang terbaik  sedangkan  pada parameter

total asam, total bakteri asam laktat (BAL), antioksidan dan organoleptik adalah

nilai tertinggi yang terbaik. Nilai parameter kimia, mikrobiologi, dan organoleptik

yoghurtkraut kubis perlakuan terbaik yang dibandingkan dengan kontrol  dapat

dilihat pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7

Tabel 4.6 Nilai Parameter Kimia dan Mikrobiologi Yoghurtkraut PerlakuanTerbaik

Parameter Yoghurtkraut
Sauerkrau

t
Notasi

Total BAL (log cfu/ml)
Total Asam (%)
pH
Antioksidan (%)

5,61 x 108+ 0,01
1,0920 + 0,0036

3,47 + 0,04
47,02 + 0,99

2,73 x 108

0,8412
3,87
19,76

*
*
*
*

Keterangan: 1) * = berbeda nyata
2) tn = tidak nyata

3) Setiap data hasil analisis merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar 
deviasi

Berdasarkan  Tabel  4.6 menunjukan bahwa  yoghurtkraut kubis  dengan

penambahan  yogurt  perlakuan  terbaik  berdasarkan  parameter  kimia  dan

mikrobiologi  cenderung  lebih  baik  dibandingkan  dengan  yoghurtkraut tanpa

dilakukan  penambahan  yogurt.  Sayur  asin  kubis  ungu  dengan  penambahan

yogurt  6% adalah perlakuan terbaik.  Kontrol  yang digunakan yaitu sayur asin

kubis  tanpa  dilakukan  penambahan  yogurt.  Terdapat  perbedaan  diantara

yoghurtkraut kubis  perlakuan terbaik  dengan kontrol.  Yoghurtkraut kubis  ungu

dengan  penambahan  yogurt  6%  memiliki  nilai  pH  sebesar  3,47,  total  asam

sebesar 1,0920%, total bakteri asam laktat sebesar 5,61 x 108 cfu/ml, antioksidan

sebesar  47,02%.  Yoghurtkraut kubis  dengan  perlakuan  terbaik  memiliki  hasil

analisa yang lebih baik dibanding kontrol  dari parameter total BAL, total asam,

nilai  pH,  dan  antioksidan.  Parameter  total  BAL,  total  asam,  nilai  pH,  dan

antioksidan berbeda secara nyata terhadap control.
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Tabel 4.7 Nilai Parameter Organoleptik Yoghurtkraut Kubis Perlakuan Terbaik

Parameter
Yoghurtkrau
t

Sauerkrau
t

Notasi

Rasa 3,8 2,4 *
Aroma 2,7 2,6 tn
Warna 2,8 3,5 *
Tekstur 3,0 3,0 tn

Keterangan: 1) * = berbeda nyata
2) tn = tidak nyata
3) Setiap data hasil analisis merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar 
deviasi

Berdasarkan  Tabel  4.7 menunjukan bahwa  yoghurtkraut kubis  dengan

penambahan  yogurt  perlakuan  terbaik  berdasarkan  parameter  organoleptik

cenderung  lebih  baik  dibandingkan  dengan  sayur  asin  tanpa  dilakukan

penambahan yogurt.  Yoghurtkraut kubis ungu dengan penambahan yogurt 4%

adalah perlakuan terbaik. Kontrol yang digunakan yaitu sayur asin kubis tanpa

dilakukan penambahan yogurt. Terdapat perbedaan diantara  yoghurtkraut kubis

perlakuan terbaik dengan kontrol. Yoghurtkraut kubis ungu dengan penambahan

yogurt 4% memiliki nilai kesukaan rasa sebesar 3,8, kesukaan aroma sebesar

2,7,  kesukaan  warna  sebesar  2,8  dan  kesukaan  tekstur  sebesar  3,0.

Yoghurtkraut kubis dengan perlakuan terbaik memiliki  hasil  analisa yang lebih

baik dibanding kontrol dari parameter organoleptik dalam hal kesukaan rasa dan

aroma.  Pada  parameter  organoleptik  kesukaan  tekstur  memiliki  hasil  analisa

yang  sama.  Sedangkan  pada  parameter  organoleptik  warna  menunjukkan

panelis  lebih  menyukai  sayur  asin  kontrol  atau  tanpa  penambahan  yogurt.

Parameter  organoleptik  rasa  dan  organoleptik  warna  berbeda  secara  nyata

terhadap  kontrol  sedangkan  parameter  organoleptik  aroma  dan  organoleptik

tekstur tidak berbeda secara nyata terhadap kontrol.

Berdasarkan  hasil  uji  perlakuan  perlakuan  terbaik  didapatkan  hasil

perlakuan terbaik  berdasarkan parameter  kimia  dan mikrobiologi  adalah pada

kubis ungu dengan penambahan yogurt 6% sedangkan hasil perlakuan terbaik

berdasarkan  parameter  organoleptik  adalah  pada  kubis  ungu  dengan

penambahan yogurt 4%. 
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian  yang telah dilakukan dapat  disimpulkan bahwa

jenis kubis (kubis putih dan kubis ungu) memberikan pengaruh nyata (p<0,05)

terhadap  peningkatan  nilai  antioksidan,  sedangkan  perlakuan  penambahan

konsentrasi  yogurt  memberikan  pengaruh  nyata  (p<0,05)  terhadap  nilai

antioksidan, total asam, pH dan total bakteri asam laktat. Tidak terjadi interaksi

diantara  jenis  kubis  dengan  perbedaan  konsentrasi  garam  yang  diberikan

terhadap  pH,  total  asam,  total  bakteri  asam  laktat,  nilai  antioksidan  dan

parameter organoleptik.

Berdasarkan  hasil  analisa  data  Multiple  Atribute  Zeleny  didapatkan

yoghurtkraut kubis  perlakuan  terbaik  berdasarkan  karakteristik  kimia  dan

organoleptik adalah  yoghurtkraut kubis ungu dengan penambahan konsentrasi

yogurt  6%  dengan  karakteristik  sebagai  berikut:  nilai  pH  3,47,  total  asam

1,0920%,  total  BAL  5,61  x  108  CFU/ml,  antioksidan  47,02%.  Sedangkan

yoghurtkraut  pelakuan  terbaik  berdasarkan  karakteristik  organoleptik  adalah

yoghurtkraut  kubis  ungu dengan penambahan konsentrasi  yogurt  4% dengan

karakteristik sebagai berikut: kesukaan rasa 3,1, kesukaan aroma 2,6, kesukaan

warna 2,5, dan kesukaan tekstur 3,0.

5.2 Saran

Saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai formulasi yoghurtkraut kubis

dengan konsentrasi yoghurt yang lebih tinggi.

2. Perlu  dilakukan  penelitian  mengenai  umur  simpan  produk  yoghurtkraut

kubis.

3. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  uji  total  gula  pada

yoghurtkraut.
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