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Susanti. 135100501111010. Pengaruh Penambahan Yoghurt Terhadap 
Karakteristik Kimia Dan Organoleptik Sayur Asin Sawi Hijau (Brassica rapa 
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RINGKASAN 

Jumlah panen sayur-sayuran di indonesia melimpah namun kurang 
termanfaatkan. Fermentasi sayur asin memanfaatkan bakteri asam laktat adalah upaya 
untuk memperpanjang umur simpan sayuran. Penambahan yoghurt diperlukan untuk 
menambah jumlah bakteri asam laktat sehingga meningkatkan kualitas produk sayur asin. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penambahan yoghurt pada varietas 
sawi hijau (Brassica rapa L.) dan sawi putih (Brassica juncea L.) terhadap karakteristik 
kimia dan organoleptik sayur asin. 

 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan dua faktor yaitu 

jenis sawi (sawi hijau dan sawi putih) dan proporsi penambahan yoghurt (0%, 2%, 4% dan 
6%). Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 sehingga didapatkan 24 perlakuan. 
Data dianalisa dengan metode analisis ragam ANOVA (Analysis of Variance). Apabila data 
yang didapatkan berbeda nyata dan terdapat interaksi antar kedua faktor maka dilanjutkan 
dengan metode DMRT (Duncan Multiple Range Test) dengan selang kepercayaan 5%. 
Perlakuan terbaik didapatkan dengan metode Zeleny. 

 
Hasil penelitian menunjukkan jenis sawi dan penambahan yoghurt berpengaruh 

nyata terhadap total asam, pH dan antioksidan, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap 
analisa organoleptik (rasa, aroma, warna dan tekstur). yaitu pada perlakuan sawi hijau 
dengan penambahan yoghurt 6%. Perlakuan terbaik sayur asin berdasarkan rerata 
peningkatan jumlah bakteri asam laktat tertinggi (2,7x1010 CFU/ml) dan parameter 
organoleptik tertinggi dengan nilai rasa 3,00 (suka), aroma 3,13 (suka), warna 3,57 (suka), 
tekstur 2,97 (agak suka), didapatkan dari perlakuan sawi hijau dengan penambahan 
yoghurt 6%. Nilai penurunan pH 1,98, kenaikan total asam 1,60% dan kenaikan 
antioksidan 40,24%. 
 
 
Kata kunci: Fermentasi, Sayur asin, Sawi Hijau, Sawi putih, Yoghurt 
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Susanti. 135100501111010. The Effect Of Yoghurt Addition To Chemical and 
Organoleptic Characteristics Salted Vegetables Of Mustard Greens (Brassica rapa 
L.) and Chinese Cabbage (Brassica juncea L.) Undergraduate Final Project. 
Supervisor: Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP. 
 

SUMMARY 
 

 The number of vegetables harvest in Indonesia are abundant but underutilized. 

Salted vegetable fermentation utilizing Lactic Acid Bacteria (LAB) is an attempt to extend 

the shelf life of vegetables. Addition of yogurts are needed to increase the amount of lactic 

acid bacteria that improved the quality of salted vegetable products. This research aims to 

know the effect of adding yogurt to the varieties of green mustard (Brassica rapa L.) and 

chicory (Brassica juncea L.) against chemical and organoleptic characteristics of salted 

vegetable. 

This research used Randomized Group Design (RAK) with 2 factors : the type of 

mustard (green mustard and chicory) and proportion of yoghurt addition 0%, 2%, 4% dan 

6%). Each treatment was repeated 3 times to obtain 24 treatments. The datas were 

analyzed by using ANOVA (Analysis of Variance).  If the datas were obtained significantly 

different and there are interaction between the two factors then continued with DMRT 

method (Duncan Multiple Range Test) of confidence interval 5%. The best treatment based 

on Zeleny method. 

 
The results showed that the type of mustard and yoghurt addition had a significant 

effect on total acid, pH and amount of antioxidant, but didn’t gave significantly effect to 
organoleptic analysis (flavor, aroma, color and texture). The best treatment with highest 
lactic acid increased number (2,7x1010 CFU/ml) and organoleptic parameters with followed 
value of flavor 3,00 (like), aroma 3,13 (like), color 3,57 (like), texture 2,97 (rather like), were 
from green mustard and 6% addition of yoghurt. Value of pH preferment 1,98, total acid 
preferment 1,60% and preferment antioxidants 40,24%. 

   
 
Keywords:Fermentation, Salted Vegetables, Mustard Greens, Chinese Cabbage, Yoghurt 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka jumlah kebutuhan 

bahan pangan dari hasil pertanian pun semakin meningkat. Salah satu komoditas 

yang diminati adalah sayuran karena sayuran memiliki kandungan serat, vitamin, 

mineral dan beberapa nutrisi yang baik bagi tubuh. Menurut Badan Pusat Statistik 

(2016) hampir seluruh penduduk Indonesia (97,29%) mengkonsumsi sayuran. 

Tingkat konsumsi sawi hijau pada tahun 2016 rata-rata berkisar antara 539,80 

Kg/Tahun dengan jumlah konsumen sebesar 257,89 juta jiwa. 

Sayuran bagi masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan sehari-hari, sayuran memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai 

sumber serat, vitamin dan protein. Serat pada tubuh dibutuhkan untuk 

menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Pada saluran pencernaan, serat 

akan mengikat asam empedu (produk akhir kolesterol) dan kemudian dikeluarkan 

bersama tinja. Semakin tinggi serat yang dikonsumsi, maka semakin banyak pula 

asam empedu dan lemak yang dikeluarkan oleh tubuh dan dapat mengurangi 

kadar kolesterol. Selain itu, serat dapat berguna untuk mencegah diabetes dan 

kanker kolon (Moerhasrianto, 2011). 

Hasil panen sayur-sayuran yang berlimpah hanya sebagian saja yang dapat 

dimanfaatkan, sebagian lainnya mengalami kerusakan setelah di panen karena 

sifat alamiah sayuran yang mudah busuk dan rusak, sehingga perlu dilakukan cara 

pengolahan yang tepat untuk memperpanjang daya simpan dari sayuran tersebut, 

salah satunya sawi yang dapat diolah menjadi sayur asin. Menurut USDA (2016) 

sawi putih mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, serat, gula, kalsium, Fe, 

Mg, P, K, Na, Zn, vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin A, vitamin E, vitamin 

K dan asam lemak jenuh begitu pula dengan sawi hijau. Pada beberapa komponen 

sawi hijau lebih unggul dibandingkan dengan sawi putih. 

Sayur asin merupakan suatu produk yang mempunyai cita rasa khas, yang 

dihasilkan dari proses fermentasi bakteri asam laktat. Proses pengolahan dengan 

fermentasi menggunakan bakteri asam laktat dapat digunakan untuk 

mengawetkan sayuran dan memperbaiki sifat organoleptik dari makanan. 

Fermentasi pada pembuatan sayur asin merupakan fermentasi spontan karena 

tidak dilakukan penambahan mikroorganisme tertentu secara sengaja. 

Mikroorganisme yang muncul dapat berasal dari permukaan sawi, udara, bahan 
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perendam, peralatan, atau bahan-bahan lain yang digunakan (Hutkins, 2006). 

Fermentasi spontan biasanya dilakukan oleh bakteri asam laktat  yaitu 

Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus dll (Montet,2014). Pada fermentasi 

sayuran, Leuconostoc mesenteroides tumbuh lebih cepat dari pada bakteri asam 

laktat yang lain yaitu pada suhu 5 – 350C dengan konsentrasi garam 0-5%. 

Leuconostoc Mesenteroides dapat memfermentasi gula (fruktosa dan glukosa) 

dan menghasilkan karbondioksida, asam laktat dan asam asetat (Breidt, 2013). 

Pada umumnya fermentasi memerlukan waktu 12 hari. Proses penambahan 

starter atau kultur dapat digunakan untuk mempercepat fermentasi. Penggunaan 

starter seperti Lactobacillus Plantarum, Lactobacillus Bulgaricus, Lactobacillus 

Rhamnosus, Lactobacillus Gasseri dan Lactobacillus Acidophilus (semua strain 

probiotik) dapat meningkatkan konsistensi dan mempercepat proses fermentasi. 

(Montet,2014). 

Yoghurt merupakan minuman fermentasi yang terbentuk karena adanya 

bakteri Streptococcus salivarius subsp. thermophilus dan Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus yang memecah gula pada susu yaitu laktosa menjadi asam 

laktat (Koswara, 2009). Penambahan yoghurt diharapkan dapat mempercepat 

proses fermentasi sayuran pada pembuatan sayur asin. Penambahan yoghurt 

digunakan sebagai inokulum untuk menambah jumlah bakteri asam laktat dan 

sekaligus menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan pembusuk. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh penambahan yoghurt terhadap karakteristik kimia 

dan organoleptik sawi hijau (Brassica rapa L.) dan sawi putih (Brassica juncea L.) 

? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

yoghurt terhadap karakteristik kimia dan organoleptik  sawi hijau (Brassica rapa 

L.) dan sawi putih (Brassica juncea L.). 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam 

peningkatan kualitas nilai gizi dan sebagai bentuk diversifikasi pangan pada 

sayuran. 

 

1.5  Hipotesis 

Diduga bahwa jenis sayur dan konsentrasi penambahan yoghurt akan 

memberikan pengaruh terhadap karakteristik kimia dan organoleptik pada sayur 

asin serta dapat mempercepat proses fermentasi pada pembuatan produk sayur 

asin. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Sawi Hijau (Brassica rapa L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sawi Hijau (Brassica rapa L.) (googleimages.com) 

Sawi hijau adalah tanaman sayuran berdaun lebar yang masuk ke dalam 

famili Brassicaceae yang berasal dari Cina dan merupakan jenis sayuran yang 

sangat populer. Sawi hijau mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Sawi hijau 

berkembang pesat di daerah subtropis dan tropis (Rakow, 2004). Sama halnya 

dengan di Cina, Indonesia juga sebagai konsumen sawi hijau yang besar, dimana 

konsumen sawi hijau ini mulai dari golongan masyarakat kelas bawah hingga 

masyarakat golongan atas. Sayuran ini mudah di budidayakan dan dapat dimakan 

segar atau diolah menjadi asinan. Sawi hijau (Brassica rapa L.) pada umumnya 

biasa dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti sawi asin, hal ini dikarenakan pada 

sawi mentah mempunyai rasa yang pahit karena mengandung alkanoid carpaine, 

oleh karena itu perlu dilakukan suatu pengolahan yang ditujukan untuk 

menghilangkan rasa pahit pada sayur asin sekaligus untuk memperpanjang daya 

simpan serta sebagai diversifikasi pangan dengan cara mengolahnya menjadi 

sayur asin (Bayu, 2014). Sayur asin adalah produk fermentasi spontan bakteri 

asam laktat yang mempunyai cita rasa yang khas. Sayuran ini memiliki banyak 

kelebihan dibandingkan sawi-sawian yang lain seperti waktu panen singkat, daya 

adaptasi luas (tidak peka terhadap perubahan suhu) dan kualitas produknya tahan 

lama karena dapat disimpan hingga 10 hari setelah panen pada suhu 0-50C 

dengan kelembaban 95% (Bayu, 2014). 
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Tabel 2.1 Komposisi Gizi Sawi Hijau (Brassica rapa L.) dalam 100 Gram  

Komposisi Gizi Sawi Hijau (Brassica rapa L.) 

Air (g) 95,32 

Protein (g) 1,5 

Lemak (g) 0,2 

Karbohidrat (g) 2,18 

Serat (g) 1 

Gula (g) 1,18 

Kalsium (mg) 105 

Besi (mg) 0,8 

Magnesium (mg) 19 

Phospor (mg) 37 

Potasium (mg) 252 

Sodium (mg) 65 

Zinc (mg) 0,19 

Vitamin C (mg) 45 

Thiamin (mg) 0,04 

Riboflavin (mg) 0,07 

Niacin (mg) 0,5 

Vitamin A (IU) 4468 

Vitamin E (mg) 0,09 

Vitamin K (µg) 45,5 

Asam Lemak Jenuh (g) 0,027 

Asam Lemak (Monounsaturated) (g) 0,015 

Asam Lemak (Polyunsaturated) (g) 0,096 

Sumber : USDA (2016) 

Tanaman ini merupakan sumber dari vitamin dan mineral seperti vitamin C, 

vitamin A, vitamin E, vitamin K, Ca, P, dan Fe (Elzebroek and Wind, 2008). Di Asia 

Tenggara sawi hijau dapat tumbuh sepanjang tahun di dataran rendah dengan 

suhu optimum untuk pertumbuhan sawi hijau adalah 20-250C (BMKG, 2013).  

Tanaman yang hanya dipanen daunnya saja seperti sawi ini membutuhkan 

unsur hara seperti fosfor, nitrogen, kalium dan glukosinoat dalam jumlah yang 

tinggi yang berfungsi untuk membentuk asam amino dan protein sebagai bahan 

dasar dalam menyusun daun, dan juga berperan besar dalam menaikkan potensi 

pembentukan daun (Damayanti, 2012). Daun sawi ini bertangkai, daun berbentuk 

oval, berwarna hijau tua, mengkilat, tidak membentuk kepala, tumbuh agak tegak 

atau setengah mendatar, tersusun dalam spiral rapat dan melekat pada batang 

yang tertekan. Tangkai daun berwarna putih atau hijau muda agak keputih-
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putihan, tebal dan berdaging, tanaman mencapai tinggi 15–30 cm. Tanaman sawi 

ini tahan terhadap air hujan, sehingga dapat di tanam sepanjang tahun. Tanaman 

ini juga sangat mudah beradaptasi dari tanah berpasir hingga tanah yang 

berhumus dengan derajat keasaman pH tanah antara 4,8 – 8,5 (Hannaway and 

Larson, 2004).  

 

2.2  Sawi Putih (Brassica juncea L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sawi Putih (Brassica juncea L.) (googleimages.com) 

Sawi putih (Brassica juncea L.) merupakan tanaman semusim. Sawi ini 

mempunyai daun yang lonjong, halus, tidak berkrop dan mempunyai batang yang 

pendek. Pada umumnya pola pertumbuhan daunnya berserak dan sukar 

membentuk krop. Tanaman ini mempunyai akar tunggang dan akar samping yang 

cukup banyak. Bunganya mirip petsai, tetapi rangkaian tandannya lebih pendek. 

Ukuran kuntum bunga kecil dengan warna kuning pucat (Moerhasrianto, 2011).  

Tanaman sawi putih dapat dipanen setelah berumur dua bulan. Proses 

pemanenan sawi ini dengan cara mencabut atau memotong bagian batangnya, 

ada pula yang dipetik daunnya satu per satu. Tanaman sawi yang terawat dengan 

baik dan sehat dapat menghasilkan 10-15 ton/ha (Moerhasrianto, 2011). Sawi 

putih ini memiliki batang yang pendek, tegap, berdaun lebar yang berwarna putih 

susu maupun hijau pudar atau hijau keputih-putihan, setra mempunyai lekukan-

lekukan tipis. Menurut USDA (2016) sawi putih mengandung air, protein, lemak, 

karbohidrat, serat, gula, kalsium, Fe, Mg, P, K, Na, Zn, vitamin C, thiamin, 

riboflavin, niacin, vitamin A, vitamin E, vitamin K dan asam lemak jenuh yang cukup 

tinggi. 
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Tabel 2.2. Komposisi Gizi Sawi Putih (Brassica Juncea L.) Dalam 100 Gram  

Komposisi Gizi Sawi Putih (Brassica juncea L.) 

Air (g) 94,39 

Protein (g) 1,2 

Lemak (g) 0,2 

Karbohidrat (g) 3,23 

Serat (g) 1,2 

Gula (g) 1,41 

Kalsium (mg) 77 

Besi (mg) 0,31 

Magnesium (mg) 13 

Phospor (mg) 29 

Potasium (mg) 238 

Sodium (mg) 9 

Zinc (mg) 0,23 

Vitamin C (mg) 27 

Thiamin (mg) 0,04 

Riboflavin (mg) 0,05 

Niacin (mg) 0,4 

Vitamin A (IU) 318 

Vitamin E (mg) 0,12 

Vitamin K (µg) 42,9 

Asam Lemak Jenuh (g) 0,043 

Asam Lemak (Monounsaturated) (g) 0,023 

Asam Lemak (Polyunsaturated) (g) 0,072 

Sumber: USDA, (2016) 

 

2.3 Fermentasi Sayuran 

Hampir semua jenis sayur-sayuran dapat dijadikan bahan pembuatan sayur 

asin oleh bakteri asam laktat dengan ditambahkan media fermentasi seperti air 

tajin (Suprihatin, 2010). Sayur-sayuran mengandung gula serta komponen nutrisi 

yang lain cukup sebagai substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat 

(Suprihatin, 2010). Pada penelitian ini digunakan sawi hijau (Brassica rapa L.) dan 

sawi putih (Brassica juncea L.) dengan media fermentasinya adalah air mineral 

dengan air campuran antara air yang keluar dari sayuran akibat proses peremasan 

yang ditambahkan dengan yoghurt, dimana yoghurt yang ditambahkan 
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mengandung susu yang digunakan sebagai media serta nutrisi pada proses 

fermentasi dan Lactobacillus burgaricus sebagai mikroba tambahan.  

Seperti Fermentasi sayuran pada umumnya, fermentasi sayur asin 

merupakan fermentasi spontan dimana proses fermentasi terjadi tanpa 

menggunakan starter (proses fermentasi terjadi dengan bantuan mikroba alami). 

Fermentasi spontan adalah fermentasi yang terjadi tanpa penambahan mikroba 

dari luar (starter), mikroba yang tumbuh terdapat secara alami pada medium (yang 

dalam hal ini tentu sebagai mediumnya adalah sayuran) dan medium tersebut 

dikondisikan sehingga mikroba tertentu yang melakukan fermentasinya yang 

dapat tumbuh dengan baik. Walau awalnya terjadi secara tidak disengaja, 

fermentasi sayuran dapat mengawetkan sayuran tersebut dan menghasilkan 

produk dengan aroma dan cita rasa yang khas (Rustan, 2013). Karakteristik dari 

proses fermentasi ini adalah dengan adanya bakteri asam laktat yang termasuk 

bakteri heterofermentatif dimana dapat menghasilkan produk dengan rasa dan 

aroma yang khas karena menghasilkan asam laktat, ester, asam asetat, manitol, 

etanol, dekstran, dan CO2 (Pradani, 2009). Kombinasi asam, alkohol dan ester 

dapat menghasilkan rasa yang lebih disukai dan spesifik.  

Fermentasi berasal dari kata latin “fervere” yang berarti mendidih yang 

menunjukkan adanya aktivitas dari yeast pada ekstrak buah – buahan, biji-bijian 

maupun sayur-sayuran. Pada industri mikrobiologi, fermentasi diartikan sebagai 

suatu proses untuk mengubah bahan baku menjadi suatu produk oleh 

mikroorganisme (Fatimah, 2013). Pada proses pertumbuhan mikroba merupakan 

tahap awal proses fermentasi yang dapat dikendalikan terutama dalam 

pengembangan inoculum agar dapat diperoleh sel yang hidup yang tercukupi. 

Pengendalian dilakukan dengan cara mengatur kondisi medium, komposisi 

medium, suplai O2, kadar keasaman dan jumlah nutrisi yang cukup (Fatimah, 

2013). 

Fermentasi pada bahan pangan merupakan hasil kegiatan satu atau 

beberapa jenis mikroorganisme (bakteri, khamir, dan kapang). Mikroorganisme 

yang memfermentasi bahan pangan menghasilkan perubahan produk yang 

diinginkan dan perubahan yang tidak diinginkan seperti kerusakan pangan 

tergantung kondisi fermentasinya. Mikroorganisme yang paling penting dalam 

proses fermentasi bahan pangan adalah mikroba pembentuk asam laktat, asam 

asetat, dan beberapa jenis khamir yang memproduksi alkohol (Suprihatin, 2010).  
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Dalam proses fermentasi sayur asin, bakteri asam laktat akan 

menfermentasikan gula-gula yang ada pada sayuran menjadi asam. Kadar asam 

laktat yang dihasilkan antara 0,8-1,5% (Pradani, 2009). Sayuran yang akan di 

fermentasi ditambahkan garam dan dibentuk kondisi anaerobik sehingga 

mikroorganisme pembentuk asam laktat dapat berkembang dan menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk (Breidt, 2013). Garam yang 

ditambahkan pada pembuatan sayur asin ini adalah 2%, dimana garam tersebut 

menyebabkan adanya penyeleksian mikroorganisme yang akan tumbuh. Menurut 

Breidt (2013) garam menyebabkan cairan yang ada di dalam sayuran tertarik 

keluar melalui proses osmosis. Gula dan nutrisi yang lain dapat ikut keluar 

sehingga dapat digunakan oleh bakteri asam laktat sebagai makanan yang 

selanjutnya akan diubah menjadi asam laktat, dan asam laktat inilah yang akan 

berfungsi sebagai pengawet pada produk sayur asin tersebut. 

Kadar garam yang terlalu rendah akan mengakibatkan tumbuhnya 

mikroorganisme proteolitik dimana mikroorgaisme ini merupakan mikroorganisme 

pengurai protein. Kadar garam yang terlalu tinggi (>10%) akan mengakibatkan 

tumbuhnya mikroorganisme halofilik (Perez-Dias, 2013). Kecepatan fermentasi 

juga dipengaruhi oleh kadar garam. Semakin tinggi konsentrasi garam yang 

ditambahkan maka semakin lambat pula proses fermentasi yang dilakukan. 

Konsentrasi garam yang terlalu tinggi menghasilkan produk yang keriput, 

mikroorganisme yang tumbuh adalah mikroba halofilik dan jika terlalu tinggi maka 

fermentasi tidak akan berlangsung (Perez-Dias, 2013). 

Proses fermentasi yang dilakukan oleh mikrooganisme diharapkan dapat 

meningkatkan nilai gizi yang ada pada produk fermentasi. Perbaikan mutu produk 

pangan fermentasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai terima oleh konsumen 

(Bangun, 2009). pH awal fermentasi sayur asin berkisar antara 6,4 - 6,58 dan pH 

akhir fermentasi berkisar antara 3,0 - 3,7 dengan kandungan asam laktat 1,1 - 

2,1% (Pederson, 1971). Proses fermentasi pada pengolahan pangan mempunyai 

beberapa keuntungan antara lain :  

- Proses fermentasi dapat dilakukan pada suhu normal, sehingga tetap 

mempertahankan nilai gizi dan organoleptik produk pangan. 

- Karakteristik flavor dan aroma produk yang dihasilkan bersifat khas. 

- Memerlukan konsumsi energi yang relatif rendah karena dilakukan pada 

kisaran suhu normal, modal dan biaya operasi untuk proses fermentasi 

umumnya rendah. 
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2.4 Sayur Asin 

Sayur asin merupakan suatu produk yang mempunyai cita rasa khas yang 

dihasilkan melalui proses fermentasi bakteri asam laktat. Fermentasi sawi dalam 

sayur asin bertujuan untuk mengawetkan sawi sekaligus memberikan perubahan 

rasa, warna, aroma dan bentuk yang menarik. Fermentasi pada pembuatan sawi 

asin merupakan fermentasi spontan karena tidak dilakukan penambahan 

mikroorganisme tertentu secara sengaja. Mikroorganisme yang muncul dapat 

berasal dari permukaan sawi, udara, bahan perendam, peralatan, atau bahan-

bahan lain yang digunakan (Hutkins, 2006). 

Sawi asin dikenal juga sebagai sayur asin. Beberapa jenis sawi asin lainnya 

disebut suan-tsai atau fu-tsai (Taiwan), kiam chai (Thailand) dan kiam chaye 

(Malaysia). Setiap negara mempunyai perbedaan dalam pembuatan sayur asin 

dengan bahan yang digunakan, cara pembuatan, atau waktu fermentasi yang 

beragam (Mafrikhul, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Sayur Asin (Mafrikhul, 2011) 

Bahan baku pembuatan sayur asin ini adalah sawi, air dan garam. Sayur 

asin dibuat dengan 4 tahapan yakni pencucian, penggaraman, penghilangan 

oksigen (anaerob) dan fermentasi. Sawi yang baru dipanen perlu dilakukan 

pencucian agar tidak terdapat komponen dan pengotor yang tidak diinginkan. 

Garam memiliki dua fungsi yang berperan penting dalam pembuatan sayur asin 

yaitu garam dapat menyebabkan ketidakseimbangan osmotik yang 

mengakibatkan terlepasnya molekul air dan nutrisi dari sawi dan garam mampu 

menghambat pertumbuhan dari bakteri pembusuk dan patogen (Enwa, 2014).  

Cara penambahan garam ada dua cara yaitu cara kering (penambahan 

bubuk garam pada sayuran) dan cara basah (menggunakan larutan garam). Cara 
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kering menggunakan garam dalam bentuk padat atau kristal, dilakukan dengan 

cara menyusun bahan dan garam dalam wadah secara berlapis dan ditetapkan 

pada pembuatan sawi asin. Cara basah digunakannya larutan garam untuk 

merendam sawi yang akan digarami dan umumnya pada pembuatan sawi asin 

(Breidt, 2013). Penambahan garam sebanyak 2-3% dari berat sawi akan 

menghasilkan sawi dengan penampakan warna hijau muda, berasa asin, 

beraroma khas sawi asin, dan bertekstur renyah (Mafrikhul, 2011).  

Produk fermentasi seperti sawi asin secara umum dapat meningkatkan daya 

cerna selulosa oleh tubuh manusia. Selain itu, terjadinya degradasi molekul 

kompleks pada bahan pangan dapat memudahkan tubuh menyerap zat gizi pada 

bahan pangan. Pada proses fermentasi, kondisi lingkungan, jumlah dan jenis 

mikroorganisme, kebersihan, konsentrasi garam, distribusi garam, suhu dan 

penutupan akan sangat menentukan berlangsungnya proses fermentasi. Faktor-

faktor lingkungan yang penting dalam fermentasi sayuran adalah (Perez-Dias, 

2013) : 

1. Terciptanya keadaan anaerobik 

2. Penggunaan garam yang sesuai yang berfungsi untuk menyerap keluar 

cairan dan zat gizi dari sayur 

3. Pengaturan suhu yang sesuai untuk fermentasi 

4. Tersedianya bakteri asam laktat yang sesuai 

5. Penyeleksi mikroorganisme pembusuk 

 

2.5  Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat dimanfaatkan untuk meningkatan kualitas dan 

keamanan bahan pangan dengan cara penghambatan mikroorganisme patogen. 

Bakteri asam laktat menghasilkan beberapa komponen antimikrobia seperti asam 

organik, karbondioksida, hidrogen peroksida, diasetil, reuterin, dan bakteriosin 

(Amezquita dan Brashears, 2002). Menurut Jenie (1996) sebagian dari senyawa 

yang dihasilkan dapat menghambat mikroorganisme patogen dan pembusuk 

seperti Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, 

Pseudomonas, Alcaligenes, dan lain-lain. Asam organik yang dihasilkan oleh 

bakteri asam laktat ialah asam laktat dan asam asetat. (Mishra dan Lambert, 

1996).  

Secara morfologi bakteri asam laktat pada fermentasi glukosa terbagi 

menjadi dua yaitu bersifat homofermentatif dan heterofermentatif. Bakteri asam 
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laktat yang bersifat homofermentatif mengubah karbohidrat menjadi asam laktat 

sebagai produk akhir, sementara heterofermentatif yang menghasilkan asam 

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

(Florou, 2013). Homofermentatif menggunakan glikolisis melalui jalur Embden 

Meyerhof Pathway (EMP) dan heterofermentatif menggunakan jalur Hexosa 

Monophosphat Pathway (HMP). Jalur Embden Meyerhof Pathway (EMP) adalah 

jalur pemecahan glukosa menjadi asam laktat dan piruvat tanpa menggunakan 

oksigen dan menghasilkan ATP. Menurut Ray (2004) gula heksosa (glukosa) akan 

dimetabolisme oleh mikroorganisme homofermentatif melalui jalur glikolisis atau 

EMP dengan menggunakan 2 molekul ATP dan enzim fruktosa difosfat aldolase 

untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Hidrolisis ini menghasilkan 

2 molekul dengan 3 senyawa karbon. Akibat dari reaksi dehidrogenasi (untuk 

menghasilkan NADH + H+ dari NAD) reaksi fosforilasi dan dihasilkannya 2 molekul 

ATP akan terbentuk fosfofenol piruvat yang selanjutnya akan dikonversi menjadi 

piruvat. Asam piruvat kemudian akan diubah menjadi asam laktat melalui aktivitas 

dari laktat dehidrogenase. Bakteri asam laktat yang termasuk homofermentatif 

misalnya Streptococcus, beberapa Lactobacillus dan Pediococcus, sedangkan 

yang termasuk heterofermentatif misalnya Leuconostoc mesenteroides, 

Lactobacillus brevis dan L. pentoaceticum (Bayu, 2014).  

Bakteri asam laktat biasanya digunakan sebagai pengawet alami suatu 

produk pangan fermentasi. Metabolit aktif yang dihasilkan ialah asam laktat, 

etanol, hidroperoksida dan bakteriosin yang dapat digunakan untuk membunuh 

bakteri atau sebagai antimikroba. Bakteriosin merupakan suatu senyawa peptida 

(Ibrahim, 2015). Selain itu asam laktat yang diproduksi oleh BAL dapat 

menurunkan pH lingkungan. pH yang rendah dapat menghambat kontaminasi 

mikroba pembusuk dan juga mikroba patogen terutama yang ada di dalam tubuh 

(Lawalata, 2010).  

Bakteri Asam Laktat (BAL) berkontribusi besar memberikan manfaat 

fungsional bagi tubuh manusia sebagai bakteri probiotik. Probiotik didefinisikan 

sebagai mikroorganisme hidup dalam bahan pangan yang tercatat dalam jumlah 

cukup serta memberikan manfaat kesehatan saluran pencernaan. Probiotik 

mempunyai manfaat terapeutik seperti membantu pengobatan lactose intolerance, 

mencegah kanker usus besar, dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah 

(Halim, 2013).  
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Menurut Bangun (2009) prinsip utama pembuatan asam laktat dengan 

proses fermentasi adalah dengan pemecahan laktosa menjadi bentuk 

monosakaridanya dan dari monosakarida tersebut dengan bantuan enzim yang 

dihasilkan oleh mikroorganisme akan di ubah menjadi asam laktat. Sifat asam 

laktat adalah dapat larut dalam eter, alkohol, gliserin, dan air. Menurut Bangun 

(2009) jenis pengelompokan BAL adalah sebagai berikut : 

1. Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Streptococcus salivarius 

subsp. lactis dan Streptococcus salivarius subsp. cremoris merupakan 

bakteri gram positif, berbentuk coccus yang berperan dalam industri susu. 

2. Pediococcus cerevisae merupakan gram positif berbentuk bulat yang 

berperan dalam fermentasi daging dan sayuran. 

3. Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc dextranicum merupakan bakteri 

gram positif berbentuk bulat yang terdapat secara berpasangan atau rantai 

pendek. Bakteri ini berperan dalam perusakan komponen gula dengan 

memproduksi dekstran berlendir. Bakteri ini merupakan jenis yang penting 

dalam permulaan fermentasi sayuran yang juga ditemukan dalam sari buah, 

anggur dan bahan pangan lainnya. 

4. Lactobacillus lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus delbrueckii subsp. 

delbrueckii merupakan mikroorganisme berbentuk batang, bersifat gram 

positif dan berpasangan dari rantai dari sel‐selnya, tahan terhadap kondisi 

asam dan terdapat pada tahapan terakhir dari fermentasi tipe asam. 

 

2.6 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

Lactobacillus delbrueckii adalah jenis spesies dari genus Lactobacillus yang 

terdiri dari tiga subspesies yaitu Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii, 

Lactobacillus delbrueckii subsp. laktis dan Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus. Pada masing-masing subspesies menunjukkan kesamaan hibridisasi 

DNA tetapi antar subspesies memiliki cabang DNA yang berbeda serta memiliki 

sifat, adaptasi ekologis, dan dasar fenotip yang berbeda pula (Dellaglio, et.al, 

2005). Menurut Song et.al. (2016) analisa yang digunakan untuk menentukan 

antar subspesies dilakukan dengan menggunakan analisa molekuler DNA 

polimorfik, elektroforesis gel poliakrilamida sulfat natrium dodesil sulfat, analisa 

fragmen polimorfisme dan pengetikan urutan multi-lokus (MLST) kemudian isolat 

akan diidentifikasi dengan sekuens 16S RNA dan diurutkan jenis strain dari 
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masing-masing subspesiesnya. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

merupakan bakteri asam laktat gram-positif, berbentuk batang, non-motil dan 

non-spora, yang merupakan salah satu spesies bakteri starter yang paling 

umum dalam fermentasi industri produk susu (Song et.al, 2016). Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus berperan untuk memfermentasi substrat gula 

menjadi produk asam laktat dalam kondisi anaerobik.  Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus dapat membentuk koloni berwarna kuning/ putih, berukuran 

besar dan bulat dengan suhu optimum pertumbuhannya adalah 37-420C. Pada 

akhir fermentasi Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ini menghasilkan 

asam laktat dan beberapa jenis asam yang lainnya (Dellaglio et.al, 2005). 

Substrat pertumbuhannya dapat berupa amygdalin, laktosa, maltosa, D-Mannose, 

salicin, sukrosa, atau trehalosa.  Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus  

bersifat anaerob (tanpa oksigen). Nutrisi yang dibutuhkan Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus ini meliputi  piridoksamin fosfat, asam timidin, 

kasein, dan histidin dan peptida seride yang dapat  menstimulasi pertumbuhannya. 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus juga membutuhkan asam pantotenat 

dan niacin (Campus,2017).   

 

 

Gambar 2.4 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Googleimages,2018) 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (sampai tahun 2014 dikenal 

sebagai Lactobacillus bulgaricus) adalah bakteri utama yang digunakan untuk 

produksi yogurt. Hal ini juga ditemukan pada produk fermentasi alami lainnya. 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus dapat ditemukan secara alami di 

saluran pencernaan mamalia, namun satu strain spesifik, Lactobacillus bulgaricus 

GLB44, diekstrak dari daun Galanthus nivalis. Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus dapat memetabolisme laktosa, glukosa, fruktosa, laktosa disakarida 

dan mannose. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus diketahui mengkatalisis 
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jumlah karbohidrat jauh lebih rendah daripada Lactobacillus delbrueckii subsp. 

laktis (Germond et. al.,2003). 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus secara luas digunakan dalam 

produksi produk susu fermentasi seperti yoghurt, keju dan krim. Bakteri ini 

berfungsi untuk memecah laktosa untuk menghasilkan asam laktat pada 

pengawetan susu (Rachman, 2015). Laktosa adalah karbohidrat yang terdapat di 

dalam susu dan sukrosa adalah gula yang dihasilkan dari tumbuhan dan dapat 

dimanfaatkan oleh bakteri fermentasi untuk memperoleh energi dan dapat dipecah 

menjadi fruktosa dan glukosa (Machmud, 2011). Asam laktat yang dihasilkan pada 

proses fermentasi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen 

khususnya mikroorganisme yang tumbuh pada kisaran pH 6-7 seperti Shigela sp 

dan Clostridium botulinum yang tidak dapat tumbuh pada pH dibawah 4,6 (Surono, 

2004). Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus juga memiliki efek probiotik dan 

memiliki toleransi laktosa dan kemampuannya untuk merangsang respons imun. 

Senyawa phosphopolysaccharide yang diproduksi oleh Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus memiliki kemampuan untuk meningkatkan fagositosis makrofag 

pada tikus (Song et.al,2005). 

 

2.7  Yoghurt 

 

 

Gambar 2.5 Yoghurt (googleimages.com) 

Di Eropa barat yoghurt digunakan sebagai pencuci mulut yang dimakan 

dengan buah-buahan, sebagai minuman (seperti the Indian lassi), sebagai 

penambah rasa dan moistness pada saat memanggang, dan juga digunakan 

menjadi keju (seperti Labneh). Yoghurt sangat mudah dicerna, bahkan untuk 

orang yang lactose intolerance dikarenakan mikroba pada yoghurt dapat merubah 

laktosa menjadi asam laktat (BCC, 2017). Yoghurt merupakan pangan fungsional 
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yang banyak dikonsumsi masyarakat karena rasanya yang nikmat, kandungan 

gizinya yang baik, dan sebagai sumber probiotik. Yoghurt merupakan sumber 

vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh. Susu sapi yang difermentasi terbukti 

memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan susu murni. 

Lactobacillus dalam yoghurt memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, sehingga 

dapat memberikan manfaat dengan menyediakan antioksidan alami yang aman. 

Aktivitas antioksidan DPPH scavenging activity pada yoghurt plain sebesar 47,85-

60,67 mg/ml (54,26±6,41 mg/ml) (Pereira, 2013). Penambahan potongan buah 

dalam yoghurt dapat meningkatkan aktivitas antioksidan serta meningkatkan 

proteksi konsumen terhadap penyakit terkait radikal bebas dan stres oksidatif 

(Samicah, 2014). Menurut BBC (2017) yoghurt terbuat dari susu fermentasi, baik 

dari susu sapi, susu kambing, susu domba, susu kuda betina dan susu unta 

dimana masing-masing memiliki rasa dan tekstur tersendiri. Yoghurt tersedia 

dalam berbagai macam kandungan lemak, mulai dari full fat dengan 

menambahkan krim hingga yang low fat (sangat rendah lemak).  

Yoghurt yang digunakan dalam penelitian ini adalah yoghurt “King Natural 

Flavor” dengan komposisi susu sapi dan Lactobacillus bulgaricus (Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus), untuk lebih detailnya bisa dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.6 Yoghurt “King natural flavor” 

Yoghurt merupakan produk susu yang difermentasi menggunakan bakteri 

asam laktat. Pada proses fermentasi yoghurt dapat digunakan kultur tunggal 

ataupun campuran dari bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus dan Sreptoccoccus thermophilus merupakan bakteri yang digunakan 

sebagai kultur starter pada proses fermentasi susu menjadi yoghurt. Ketika 

digunakan sebagai kultur campuran, kedua bakteri ini bersimbiosis mutualisme, 

dimana Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus dapat menghasilkan asam 
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amino dan peptida pendek yang menstimulasi pertumbuhan Sreptoccoccus 

thermophilus. Sedangkan Sreptoccoccus thermophilus menghasilkan asam format 

yang menunjang pertumbuhan Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. 

Mikroorganisme inilah yang berpengaruh dalam pembentukan tekstur dan rasa 

yoghurt (Ginting, 2005). Cita rasa asam pada yogurt berasal dari hasil pemecahan 

laktosa pada susu. Asam yang dihasilkan dapat menurunkan pH dan menciptakan 

tekstur yang kental (Abduh, 2014). Tekstur yoghurt ditentukan oleh kondisi 

fermentasi dan interaksi komponen yoghurt, terutama kasein, protein whey, dan 

eksopolisakarida (EPS) yang dihasilkan oleh kultur starter yoghurt. Suhu dapat 

mempengaruhi susunan protein dalam struktur yoghurt. EPS, sebagai kelompok 

hidrokoloid berperan memberikan karakteristik 'krim' pada yoghurt. Pada produk 

susu, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus menghasilkan asam amino dari 

protein susu yang digunakan oleh Streptococcus salivarius subsp. thermophilus. 

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus memecah laktosa sehingga 

memudahkan pengindap lactose intolerant. Kedua mikroorganisme ini juga 

memproduksi asam laktat dan membantu menjaga lingkungan asam pada usus. 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus menghasilkan bakteriosin yang dapat 

membunuh bakteri patogen. (Nootriment,2018). Selain itu, daya cerna yang dimiliki 

yogurt adalah 3 kali lebih baik, bila dibandingkan dengan susu biasa (Kuntarso, 

2007). 

 

Tabel 2.3 Komposisi Gizi Yoghurt Plain Tiap 100 Gram. 

 Komposisi Gizi Yoghurt 

 Protein (g)   17 

 Lemak (g)   14,01 

 Karbohidrat (g)                 13,01 

 Gula (g)                 13,01 

 Kalsium (mg)                  429 

 Besi (mg)                  0,41 

 Sodium (mg)                  159 

 Vitamin A (IU)                  336 

 Asam Lemak (g)                 8,99 
   

Sumber: USDA (2016) 
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2.8 Garam 

 

Gambar 2.6 Garam (googleimages.com) 

Garam adalah benda padat berwarna putih berbentuk kristal yang 

merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar natrium klorida (>80%) 

dan sisanya adalah magnesium klorida, magnesium sulfat, dan kalsium klorida. 

Garam merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam fermentasi sayur 

asin. Penambahan garam berfungsi untuk menarik air dan nutrisi dari sawi yang 

kemudian digunakan untuk pertumbuhan bakteri asam laktat, menghambat 

pertumbuhan bakteri pembusuk, membentuk cita rasa dan flavor yang khas pada 

sayur asin (Perez-Dias, 2013). Penambahan garam dalam pembuatan sayur asin 

dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara kering dengan penambahan bubuk 

garam langsung pada sayuran misalnya pada pembuatan kubis asin atau 

sauerkraut. Cara basah biasa digunakan pada pembuatan ketimun asin, sawi asin, 

zaitun asin, dsb (Breidt, 2013). Konsentrasi garam serta suhu fermentasi adalah 

faktor penting yang berpengaruh pada pertumbuhan dan metabolisme 

mikroorganisme. Konsentrasi garam dan suhu fermentasi juga mempengaruhi 

jumlah dan jenis mikroorganisme yang tumbuh, jika kadar garam terlalu tinggi 

maka mikroorganisme halofilik akan mendominasi sedangkan jika kadar garam 

terlalu rendah maka mikroorganisme pathogen akan ikut tumbuh, jika garam yang 

digunakan kurang tepat maka waktu fermentasi yang dibutuhkan menjadi lama 

begitu juga dengan kadar garam yang terlalu tinggi dapat memperlambat proses 

fermentasi dikarenakan bakteri asam laktat akan susah untuk tumbuh karena 

terhambat oleh garam (Desniar, 2009). Suhu fermentasi yang terlalu tinggi 

menyebabkan fermentasi tidak dapat berlangsung karena beberapa 

mikroorganisme akan mati sedangkan jika suhu fermentasi terlalu rendah maka 

fermentasi akan berlangsung secara lambat (Desniar, 2009). 
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Penggaraman menyebabkan suatu ketidakseimbangan osmotik yang 

mengakibatkan pelepasan air dan nutrisi dari sawi. Cairan yang keluar adalah 

suatu medium merupakan media pertumbuhan sempurna untuk mikroorganisme. 

Penggaraman dengan penggunaan garam dalam konsentasi tertentu dapat 

mengahalangi pertumbuhan dari banyak organisme pembusuk dan patogen. 

Penggaraman dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk tetapi 

dengan kadar garam yang tinggi. Pada kadar garam yang rendah penggaraman 

justru membantu pertumbuhan mikroorganisme pengaggu dan tidak 

membunuhnya. Dalam konsentrasi rendah (2-3%) garam akan membantu 

pertumbuhan bakteri. Garam mempunyai tekanan osmotik yang dapat digunakan 

untuk memproses sayuran sehingga rasanya menjadi enak. Lebih lanjut, garam 

dapat mematikan bakteri pembusuk. Setelah garam berpenetrasi ke dalam 

sayuran, sayuran menjadi dehidrasi dan garam yang berada pada luar sayuran 

dapat meningkatkan tekanan osmotik dari garam ini menghambat aktivitas bakteri 

pembusuk yang ditandai dengan penurunan enzim (Pradani,2009).  

Pada proses fermentasi sayuran, garam dapat mempengaruhi jenis dan 

tingkat aktivitas mikroba, membantu mencegah pelunakan jaringan sayuran, 

menentukan rasa dari produk akhir, dan membantu menecahkan membran  yang 

memungkinkan terjadinya difusi berbagai komponen ke dalam media yang dapat 

digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhan dan aktivitas metabolik (Perez-Diaz, 

2013). Konsentrasi garam yang terlalu tinggi dapat menghambat dan menghalangi 

proses fermentasi (Perez-Diaz, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2017 sampai bulan April 2017 di 

Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan, Laboratorium Mikrobiologi Pangan 

dan Laboratorium Biokimia dan Analisis Pangan Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan sayur asin adalah toples kaca 

kedap udara 750 mL, timbangan digital (Metler Denver AA 200) dan pH meter (CG 

824 SHCOTT). Alat yang digunakan untuk analisis adalah pH meter (CG 824 

SHCOTT), spektrofotometer (Unico, UV-2100 Spectrophotometer), timbangan 

digital (Metler Denver AA 200), buret (pyrex), buret clamb, enlemeyer (pyrex), 

spatula besi, pengaduk kaca, mikropipet, corong kaca, inkubator, cawan petri, 

tabung reaksi, ose, bunsen, pipet, labu ukur, vortex, kuvet dan statif. 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan sayur asin adalah sawi hijau 

(Brassica rapa L.), sawi putih (Brassica juncea L.), yoghurt (King’s natural flavour) 

dan garam (cap kapal). Bahan kimia yang digunakan untuk analisis yaitu buffer pH 

4 (PA), buffer pH 7 (PA), aquades, serbuk DPPH 0,2 mM, indicator PP (PA), media 

agar, methanol dan NaOH 0,1N, alkohol 70%, alumunium foil dan plastic wrap. 

 

3.3 Metodologi Penelitian 

3.3.1 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang tersusun atas 2 faktor, dimana 

faktor pertama terdiri dari 2 level dan faktor kedua terdiri dari 4 level. Masing-

masing level diulang sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 24 rancangan 

percobaan. 
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Faktor I adalah jenis sawi (S) : 

S1 = Sawi Hijau (Brassica rapa L.) 

S2 = Sawi Putih (Brassica juncea L.) 

Faktor II adalah proporsi penambahan Yoghurt (Y) : 

Y0 = Yoghurt 0% 

Y2 = Yoghurt 2% 

Y4 = Yoghurt 4% 

Y6 = Yoghurt 6% 

 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan 

Jenis Sawi  
Proporsi penambahan yoghurt 

Y0 Y2 Y4 Y6 

S1 S1Y0 S1Y2 S1Y4 S1Y6 
S2 S2Y0 S2Y2 S2Y4 S2Y6 

 

Keterangan: 

S1Y0 = Sawi Hijau (Brassica rapa L.) dengan Yoghurt 0% 

S1Y2 = Sawi Hijau (Brassica rapa L.) dengan Yoghurt 2% 

S1Y4 = Sawi Hijau (Brassica rapa L.) dengan Yoghurt 4% 

S1Y6 = Sawi Hijau (Brassica rapa L.) dengan Yoghurt 6% 

S2Y0 = Sawi Putih (Brassica juncea L.) dengan Yoghurt 0% 

S2Y2 = Sawi Putih (Brassica juncea L.) dengan Yoghurt 2% 

S2Y4 = Sawi Putih (Brassica juncea L.) dengan Yoghurt 4% 

S2Y6 = Sawi Putih (Brassica juncea L.) dengan Yoghurt 6% 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

1. Pembuatan sayur asin 

a. Persiapan bahan baku untuk masing-masing jenis sawi segar yang akan 

digunakan yaitu sawi hijau (Brassica rapa L.) dan sawi putih (Brassica 

juncea L.), dengan dilakukan penyortiran dan pemotongan pada bonggol 

sayuran untuk memisahkan antara daun yang satu dengan yang lainnya, 

kemudian dilakukan pencucian dengan air mengalir. Setelah itu dilakukan 

penirisan agar air yang menepel pada sayuran dapat berkurang untuk 

meminimalisir kontaminasi. 
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b. Dilakukan penimbangan dari masing-masing jenis sawi hijau (Brassica 

rapa L.) dan sawi putih (Brassica juncea L.) sebanyak 200 gram dengan 

menggunkaan timbangan digital (Metler Denver AA 200). 

c. Garam ditambahkan sebanyak 2% dari berat masing-masing sawi. 

Kemudian ditambahkan yoghurt sebesar 0% : 2% : 4% : 6% dari berat 

masing-masing sawi sebagai variabel. 

d. Dilakukan peremasan pada masing-masing sawi yang telah ditambahkan 

garam dan yohurt. 

e. Dilakukan penambahan air mineral sebanyak 100 mL pada masing-masing 

perlakuan. 

f. Dianalisa pH dengan menggunkan pH meter meter (CG 824 SHCOTT). 

g. Setelah itu dimasukkan ke dalam toples kaca dan di berikan sedikit tekanan 

agar tidak terbentuk rongga udara sehingga tidak terjadi kebusukan. 

h. Pemberat plastik yang telah di isi air di masukkan kedalam masing-masing 

toples untuk mencegah terjadi keluar masuknya udara. 

i. Toples di tutup rapat dan di lapisi dengan plastic wrap. 

j. Disimpan pada suhu ruang selama 4 hari. 

 

2. Analisa Pengujian 

Tahap ini di lakukan untuk mengetahui karakteristik fisik, kimia dan 

organoleptic dari masing-masing toples sayur asin. Pengujian ini dilakukan dengan 

cara : 

a. Analisa pH (Apriantono, 1989) 

b. Analisa total asam (Apriantono, 1989) 

c. Analisa antioksidan dengan metode DPPH (Hartano, 1989) 

d. Analisa total bakteri asam laktat (Fardiaz, 1989) 

e. Uji organoleptik (tekstur, rasa dan aroma) (Rahayu, 2001) 

 

3.5 Analisa Data 

Data akan dianalisis dengan metode analisis ragam ANOVA (Analysis of 

Varience). Apabila beda nyata dan jika ada interaksi antara kedua faktor maka 

dilanjutkan dengan metode DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) dengan selang 

kepercayaan 5%. Perlakuan terbaik dilakukan metode Zeleny. 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

3.6.1 Diagram Alir Pembuatan Sayur Asin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Sayur Asin. 

 

 

 

 

 

Garam 2% 

Sawi 

Sortasi 

Pencucian dengan air mengalir 

Penirisan selama ±30 menit 

Ditimbang sebanyak 200 gram 

Dicampur dan di remas-remas sampai keluar cairannya 

Yoghurt 0% ; 

Yoghurt 2% ; 

Yoghurt 4% ; 

Yoghrurt 6% 

1. Uji pH 

2. Analisa Total Asam 

3. Analisa Antioksidan 

4. Analisa Total BAL 

Cairan diambil ±50 ml 

Dimasukkan kedalam toples kaca yang telah di sterilisasi 

Ditambah air mineral 100 mL 

Dihomogenisasi 

Diberikan pemberat plastik yang berisi air 

Difermentasi selama 4 hari pada suhu kamar 

Sayur Asin 

1. Uji pH 

2. Analisa Total Asam 

3. Analisa Antioksidan 

4. Analisa Total BAL 

5. Analisa Organoleptik 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perubahan Mikrobiologi dan Kimiawi Sayur Asin Setelah 4 Hari 

Fermentasi  

 Analisa mikrobiologi dan kimiawi pada produk sayur asin dilakukan untuk 

mengetahui perubahan mikrobiologi dan kimiawi yang terjadi selama fermentasi. 

Analisa yang dilakukan adalah analisa total bakteri asam laktat, total asam, derajat 

keasaman (pH), dan aktivitas antioksidan. 

 
4.2.   Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Rerata total bakteri asam laktat pada hari ke-0 berkisar antara 1,7x108 

CFU/ml – 4,5x108 CFU/ml. Sedangkan rerata total bakteri asam laktat sayur asin 

setelah fermentasi hari ke-4 berkisar antara 2,0x109 CFU/ml– 2,8x1010 CFU/ml. 

Pengaruh perlakuan penambahan yoghurt dan jenis sawi terhadap nilai total BAL 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Pengaruh Penambahan Yoghurt dan Jenis Sawi  Terhadap Total Bakteri 
Asam Laktat pada Sayur Asin 

 

 Pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah total 

bakteri asam laktat selama proses fermentasi dari hari ke-0 sampai hari ke-4. Hal 

ini membuktikan bahwa proses fermentasi dengan perlakuan penambahan 

yoghurt ke dalam produk sayur asin mampu meningkatkan nilai total BAL. Rerata 

nilai total BAL dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Rerata Total Bakteri Asam laktat Sebelum dan Sesudah Fermentasi pada 
Sayur Asin.  
 

Perlakuan Waktu Fermentasi 
Peningkatan Total BAL* 

(CFU/ml) Jenis 
Sawi 

Konsentrasi 
Yoghurt (%) 

0 hari 
(CFU/ml) 

4 Hari 
(CFU/ml) 

Sawi 
Putih 

0 1,7x108 2,0x109 1,8x109 

2 2,3x108 1,1x1010 1,1x1010 

4 3,3x108 1,7x1010 1,7x1010 

6 4,2x108 2,2x1010 2,2x1010 

Sawi 
Hijau 

0 1,9x108 2,7x109 2,5x109 

2 2,8x108 1,4x1010 1,4x1010 

4 3,7x108 2,3x1010 2,2x1010 

6 4,5x108 2,8x1010 2,7x1010 

*Keterangan: Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

Pada Tabel 4.1 menunjukkan rerata peningkatan total bakteri asam laktat 

yang terendah terdapat pada sawi putih dengan penambahan yoghurt 0% sebesar 

1,8x109 CFU/ml, sedangkan rerata peningkatan total bakteri asam laktat tertinggi 

terdapat pada sawi hijau dengan penambahan yoghurt 6% sebesar 2,7x1010 

CFU/ml. Peningkatan total bakteri asam laktat diduga karena selama proses 

fermentasi, nutrisi yang terkandung dalam media fermentasi akan memberi energi 

pada proses metabolisme mikroorganisme untuk pertumbuhan dan pembentukan 

asam laktat. Menurut Kumalasari (2010) gula-gula sederhana mudah 

dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat, sehingga aktivitas bakteri asam laktat  juga 

meningkat. Hal ini sesuai dengan Patrick et al. (2004) bakteri asam laktat 

memanfaatkan gula-gula sederhana sebagai sumber karbon dan sumber energi. 

Pemanfaatan gula sederhana oleh bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat 

sebagai zat metabolit karena gula sederhana merupakan sumber karbon utama 

dan sumber energi bagi bakteri asam laktat. Gula-gula sederhana seperti glukosa 

dan galaktosa yang dalam proses selanjutnya akan diubah menjadi asam laktat 

(Kumalasari, 2010). Menurut Legowo (2009) glukosa juga digunakan oleh bakteri 

asam laktat sebagai sumber karbon dalam metabolisme untuk menghasilkan 

energi dan mengubah menjadi asam laktat dan beberapa asam organik lainnya. 

Semakin tinggi yoghurt yang digunakan maka jumlah rerata total bakteri 

asam laktat semakin meningkat. Hal ini di duga karena semakin banyak starter 

yang di tambahkan maka semakin banyak pula jumlah bakteri asam laktat yang di 
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tambahkan. Di dalam yoghurt juga mengandung gula, lemak, protein, Ca, Fe, Na, 

vitamin A, asam lemak dan kolesterol (USDA ,2016). Dengan adanya jumlah 

yoghurt yang cukup tinggi dan jumlah nutrisi yang tersedia cukup banyak maka 

BAL dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Ramadayantie (2001) 

protein, lemak, vitamin, asam nukleat dan mineral juga penting untuk sintesa dan 

zat penyusun sel pada mikroorganisme. Selama fermentasi, total bakteri asam 

laktat cenderung mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Widowati dan Malahayati (2016) bahwa selama fermentasi, total bakteri asam 

laktat cenderung mengalami peningkatan. Menurut Kartikasari dan Nisa (2014) 

bahwa peningkatan penambahan starter menyebabkan total bakteri asam laktat 

juga meningkat. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

yoghurt yang ditambahkan maka semakin tinggi pula nilai total bakteri asam laktat. 

 Sawi hijau memiliki rerata kenaikan total bakteri asam laktat lebih tinggi 

dibandingkan dengan sawi putih. Hal ini di duga karena pada sawi hijau cenderung 

memiliki nutrisi yang lebih tinggi di bandingkan dengan sawi putih. Menurut USDA 

(2016) pada sawi hijau mengandung nutrisi dan beberapa komponen yang lebih 

banyak di bandingkan dengan sawi putih. Hal ini seiring dengan Kuwaki et al. 

(2012) bahwa bakteri asam laktat mampu mengubah gula-gula sederhana menjadi 

asam-asam organik selama proses fermentasi. Menurut Sundararaj et al., (2004) 

BAL juga membutuhkan nutrien seperti unsur C, S dan unsur Na, merupakan unsur 

utama pembentukan komponen sel pada bakteri asam laktat. Kemudian ion K, Ca, 

Mg, Fe, Zn dimanfaatkan bakteri asam laktat untuk pertumbuhan. Menurut Surono 

(2004), bakteri asam laktat juga membutuhkan nutrisi seperti asam amino vitamin 

purin dan pirimidin untuk tumbuh. Gula akan memberi energi bagi proses 

metabolisme mikroorganisme, sedangkan protein, lemak, vitamin, asam nukleat 

dan mineral sangat penting untuk sintesa zat penyusun sel (Ramadayantie, 2001).  

4.3.  Total Asam  

Rerata total asam pada sayur asin hari ke-0 berkisar antara 0,15% – 

0,47%. Sedangkan rerata total asam pada sayur asin hari ke-4 berkisar antara 

0,90% - 2,06%. Pengaruh perlakuan penambahan yoghurt dan jenis sawi terhadap 

nilai total asam pada sayur asin dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Pengaruh Penambahan Yoghurt dan Jenis Sawi Terhadap Rerata Nilai Total 
Asam pada Sayur Asin 

 
 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa nilai total asam selama fermentasi 

cenderung mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa proses fermentasi 

mampu meningkatkan nilai total asam pada produk. Penambahan yoghurt juga 

mampu meningkatkan nilai total asam produk. Hasil analisa ragam (ANOVA) 

dengan uji BNT menunjukkan perlakuan konsentrasi yoghurt dan jenis sawi 

memberikan pengaruh nyata, tetapi tidak terjadi interaksi antar kedua perlakuan 

tersebut. Rerata kenaikan total asam dengan perlakuan konsentrasi yoghurt dan 

jenis sawi dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Rerata Kenaikan Total Asam dengan Perlakuan Konsentrasi Yoghurt  
 

Konsentrasi Yoghurt 
(%) 

Waktu Fermentasi 
Rerata Peningkatan Total 

Asam* 
BNT Hari ke-

0 
Hari ke-

4 

0 0,17 0,93 0,76 ab 

1,774 
2 0,25 1,43 1,18 b 

4 0,30 1,58 1,28 b 

6 0,38 1,92 1,54 b 

*Keterangan : Data merupakan rerata dari 3 ulangan 
 

Tabel 4.2 menunjukkan rerata kadar total asam terendah terdapat pada 

sayur asin yoghurt 0% sebesar 0,76%, sedangkan kadar total asam tertinggi 

terdapat pada sayur asin dengan penambahan yoghurt 6% sebesar 1,54%. 

Selama fermentasi, kadar total asam cenderung meningkat. Hal ini sesuai dengan 
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penelitian (Widowati dan Malahayati, 2016) bahwa kadar total asam sawi asin 

yang dihasilkan berkisar antara 0,47% hingga 2,81%. Proses fermentasi diawali 

dengan perombakan gula sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa (Chu dan Chen, 

2006). Menurut Kartikasari dan Nisa (2014) bahwa penambahan starter dapat 

menyebabkan nilai total asam meningkat karena asam laktat yang terbentuk akan 

tersekresi keluar sel dan terakumulasi dalam media fermentasi sehingga semakin 

lama waktu fermentasi, jumlah total asam yang terakumulasi semakin meningkat 

dan menyebabkan pH menurun. Adanya penambahan starter menyebabkan 

peningkatan jumlah asam laktat pada produk (Jitoe, 1999 dalam Kartikasari dan 

Nisa, 2014). Diduga semakin tinggi konsentrasi yoghurt yang ditambahkan maka 

semakin tinggi pula peningkatan total asam. Menurut Yusmarini (2004), dalam 

fermentasi, kultur bakteri yang ditambahkan akan memanfaatkan sumber nitrogen 

dan karbon untuk  berkembang biak.  

Menurut (Purwoko, 2007), fermentasi sayur asin termasuk kedalam 

kelompok fermentasi asam laktat homofermentatif yang menggunakan glikolisis 

melalui jalur Embden Meyerhof Pathnas (EMP) dimana pemecahan glukosa 

menjadi asam laktat dan piruvat dalam keadaan tanpa oksigen dan menghasilkan 

ATP. Bakteri asam laktat dalam sayur asin menghasilkan mayoritas asam laktat 

dengan sedikit produk samping seperti gliserol, etanol, asam asetat, asam formiat 

dan CO2 (Bangun, 2009). Menurut Ray (2004), gula akan dimetabolisme oleh BAL 

yang bersifat homofermentatif melalui jalur glikolisis atau jalur EMP dengan 

menggunakan 2 molekul ATP dan enzim fruktosa difosfat aldolase untuk merubah 

glukosa menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Hidrolisis ini menghasilkan 2 molekul 

dengan 3 senyawa karbon. Akibat reaksi dehidrogenasi (untuk menghasilkan 

NADH + H+ dari NAD), reaksi fosforilasi dan dihasilkannya 2 molekul ATP akan 

terbentuk fosfofenol pirufat yang selanjutnya dikonversi menjadi piruvat. Asam 

piruvat kemudian akan dirubah menjadi asam laktat. Prinsip utama pembentukan 

asam laktat dengan proses fermentasi adalah pemecahan gula-gula sederhana 

menjadi bentuk monosakarida dan dari monosakarida tersebut dengan bantuan 

enzim yang dihasilkan oleh Lactobacillus sp. akan di ubah menjadi asam laktat. 

(Budiyanto, 2002)  
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Tabel 4.3 Rerata Kenaikan Total Asam dengan Perlakuan Jenis Sawi  
 

Jenis Sawi 
Waktu Fermentasi 

Rerata Peningkatan Total 
Asam* 

BNT Hari ke-
0 

Hari ke-
4 

Sawi Putih 0,23 1,37 1,14 ab 
1,255 

Sawi Hijau 0,32 1,56 1,24 b 

*Keterangan : Data merupakan rerata dari 3 ulangan 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sawi hijau mengalami 

peningkatan total asam lebih tinggi dibandingkan dengan sawi putih. Hal ini di duga 

karena pada sawi hijau cenderung memiliki nutrisi yang lebih tinggi di bandingkan 

dengan sawi putih. Menurut USDA (2016) pada sawi hijau mengandung protein, 

Ca, Fe, Mg, P, K, Na, thiamin, riboflavin,niacin, vitamin A, dan vitamin K lebih 

banyak di bandingkan dengan sawi putih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nutrisi 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme bakteri asam laktat lebih 

banyak terdapat pada sawi hijau sehingga proses pertumbuhan dan metabolisme 

terjadi semakin cepat.        

 Pada peningkatan total asam juga disertai dengan peningkatan jumlah 

BAL. Nilai total asam dapat meningkat karena BAL dapat berkembang biak dengan 

cara memanfaatkan nutrisi pada sayur asin untuk menghasilkan asam. Korelasi 

antara peningkatan total asam dengan peningkatan total BAL dapat dilihat pada 

Gambar 4.3.  

 

Gambar 4.3 Korelasi antara Peningkatan Total Asam dan Peningkatan Total BAL pada 
Perlakuan Penambahan Yoghurt dan Jenis Sawi  
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 Hubungan regresi linear antara peningkatan total asam dengan 

peningkatan total BAL menunjukkan korelasi positif dengan persamaan y = 4E-13x 

+ 0,8758 dengan nilai determinasi sebesar 0,8053. Nilai determinasi menunjukkan 

81% total asam dipengaruhi oleh total BAL. Sehingga dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi nilai total BAL, maka semakin tinggi nilai total asam. 

 

4.4.  Derajat Keasaman (pH) 

  Rerata nilai derajat keasaman (pH) pada hari ke-0 berkisar antara 4,83 – 

6,44, sedangkan rerata nilai derajat keasaman (pH) pada hari ke-4 berkisar antara 

2,85 – 5,51. Pengaruh penambahan yoghurt dan jenis sawi terhadap nilai derajat 

keasaman (pH) dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Pengaruh Penambahan Yoghurt dan Jenis Sawi Terhadap Nilai pH pada 
Sayur Asin 

 

Pada Gambar 4.4 dapar dilihat terjadinya penurunan nilai pH selama 

proses fermentasi dari hari ke-0 hingga akhir fermentasi hari ke-4. Hal ini terjadi 

pada semua perlakuan. Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan konsentrasi yoghurt dan jenis sawi berpengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap pH sayur asin yang dihasilkan terjadi interaksi antara penambahan 

konsentrasi yoghurt dan jenis sawi yang digunakan. Rerata nilai pH sayur selama 

fermetasi dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Rerata Penurunan Nilai pH Selama Fermentasi  
 

Perlakuan Waktu Fermentasi 

Penurunan pH* DMRT Jenis 
Sawi 

Konsentrasi 
Yoghurt (%) 

0 Hari 4 Hari  

Sawi Putih 

0 6,44 5,51 0,93 ab 0,2633 

2 4,96 3,91 1,05 b 0,2837 

4 4,69 3,52 1,17 bc 0,2888 

6 4,50 3,07 1,44 c 0,2954 

Sawi Hijau 

0 5,88 4,94 0,94 b 0,2759 

2 5,53 4,12 1,41 c 0,2926 

4 4,93 3,14 1,79 d 0,2974 

6 4,83 2,85 1,98 d  
*Keterangan: Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
 Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan perbedaan yang 
 tidak nyata (P>0,05) 

Berdasarkan  Tabel 4.3 dapat diketahui rerata penurunan pH selama 

fermentasi. Penurunan pH terendah terdapat pada sawi putih dengan 

penambahan yoghurt 0% sebesar 0,93. Sedangkan rerata penurunan pH tertinggi 

terdapat pada sawi hijau dengan penambahan yoghurt  4% sebesar 1,79 dan 

penambahan yoghurt 6% sebesar 1,98. Penurunan pH sayur asin diduga karena 

asam-asam organik hasil metabolit BAL selama fermentasi semakin tinggi 

sehingga menghasilkan pH yang rendah. Kandungan asam yang meningkat dalam 

suatu bahan dapat menurunkan pH pada bahan tersebut. Selama proses 

fermentasi, peningkatan jumlah asam disebabkan karena BAL menguraikan gula-

gula sederhana menjadi asam laktat. Dalam proses fermentasi, gula-gula 

sederhanan akan diurai oleh BAL sebagai sumber energi dan dimetabolisir 

menjadi asam-asam organik. Asam-asam organik yang dihasilkan akan 

melepaskan ioh H+ dan dapat mempengaruhi nilai pH sehingga dapat 

menyebabkan suasana fermentasi menjadi lebih asam (Goh, et. al, 2012). 

Semakin tinggi yoghurt yang ditambahkan maka penurunan pH semakin 

tinggi. Hal ini di duga karena banyaknya perombakan gula-gula sederhana oleh 

BAL menjadi asam-asam organik sehingga dapat menurunkan nilai pH. Menurut 

Greenwalt et al., (1998) adanya aktivitas bakteri dapat membentuk asam yang 

menyebabkan pH menurun. Zat asam yang terlarut akan melepaskan proton (H+) 

yang dapat menyebabkan penurunan pH (Suhiman, 2012). Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Naidu (2000), asam-asam organik yang dihasilkan akan 

melepaskan proton-proton bebas (H+), sehingga semakin banyak asam-asam 
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organik yang dihasilkan maka  ion H+ semakin tinggi sehingga menurunkan pH 

larutan. 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa penambahan yoghurt dan jenis 

sawi memberikan pengaruh nyata nyata (α=0,05)  terhadap nilai pH sayur asin. 

Nilai pH sayur asin mengalami penurunan selama proses fermentasi. Hal ini di 

duga akibat jumlah total asam yang meningkat sehingga dapat menurunkan nilai 

pH. Nilai pH yang rendah menandakan bakteri asam laktat tumbuh dengan baik 

sehingga menghasilkan asam yang tinggi. Pada proses fermentasi, inokulum 

ditambahkan dapat menaikkan jumlah mikroorganisme sehingga akan 

menghasilkan asam-asam organik dalam waktu yang relatif singkat serta dapat 

meghambat pertumbuhan bakteri pathogen dan pembusuk (Eva, et all, 2014). Hal 

ini di dukung dengan pernyataan Kartikasari dan Nisa (2014) penurunan pH 

diakibatkan karena perombakan senyawa organik oleh bakteri yang ada didalam 

produk. 

 

4.5.  Aktivitas Antioksidan 

 Rerata peningkatan nilai antioksidan sayur asin pada hari ke-0 berkisar 

antara 6,38% - 12,94%. Sedangkan nilai rerata antioksidan pada hari ke-4 berkisar 

antara 18,64% - 53,18%. Pengaruh penambahan yoghurt dan jenis sawi terhadap 

antioksidan dapat dilihat pada Gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Pengaruh Penambahan Yoghurt dan Jenis Sawi Terhadap Antioksidan pada 

Sayur Asin 
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Gambar 4.5 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan antioksidan pada sayur 

asin dikarenakan proses fermentasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi yoghurt yang ditambahkan, maka semakin tinggi nilai antioksidan. 

Hasil analisa ragam (ANOVA) menunjukkan adanya pengaruh nyata pada 

perlakuan penambahan yoghurt dan jenis sawi, serta terjadi interaksi antar kedua 

perlakuan. Rerata nilai antioksidan selama fermentasi dapat dilihat pada Tabel 

4.5.  

Tabel 4.5 Rerata Kenaikan Nilai Antioksidan Selama Fermentasi 
 

Perlakuan  Waktu Fermentasi Peningkatan 
antioksidan*(%) 

DMRT 
Jenis Sawi Yoghurt (%) 0 Hari 4 Hari 

Sawi Putih 

0 6,38 18,64 12,26 a 1,5013 

2 8,32 32,68 24,36 c 1,6176 

4 9,59 39,36 29,77 d 1,6686 

6 10,84 45,29 34,46 e 1,6844 

Sawi Hijau 

0 7,62 22,13 14,51 b 1,5730 

2 10,25 39,73 29,48 d 1,6473 

4 11,48 46,92 35,44 f 1,6958 

6 12,94 53,18 40,24 g  
*Keterangan: Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
 Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan perbedaan yang 
 tidak nyata (P>0,05) 

 Pada Tabel 4.5 menunjukkan rerata peningkatan nilai antioksidan terendah 

terdapat pada sawi putih dengan penambahan yoghurt 0% yaitu sebesar 12,26%. 

Sedangkan rerata peningkatan nilai antioksidan tertinggi terdapat pada sawi hijau 

dengan penambahan yoghurt 6% yaitu sebesar 40,24%. Menurut Hur dan Lee 

(2014) kemampuan fermentasi untuk meningkatkan aktivitas antioksidan 

disebabkan oleh peningkatan jumlah senyawa fenolik dan flavonoid selama 

fermentasi yang merupakan hasil reaksi hidrolisis mikroba. Proses fermentasi 

dapat menginduksi kerusakan struktural dinding sel tanaman yang menyebabkan 

pembebasan atau sintesis berbagai senyawa antioksidan. Senyawa antioksidan 

ini dapat bertindak sebagai terminator radikal bebas, chelators logam, pemadam 

oksigen singlet, atau donor hidrogen untuk radikal.  

 Asam amino yang terkandung di dalam sayuran, seperti histidin, tirosin, 

metionin dan sistein, memiliki aktivitas antioksidan; histidin menunjukkan aktivitas 

radikal sangat kuat karena dekomposisi cincin imidazol nya (Dia et al., 2012 dalam 

Hur dan Lee, 2014). BAL mempunyai potensi yang tinggi antioksidan karena 
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memiliki konsentrasi tinggi asam amino hidrofobik termasuk valin, leusin, 

fenilalanin dan triptofan (Virtanen, Pihlanto, Akkanen, & Korhonen, 2007 dalam 

Hur dan Lee, 2014). Asam amino ini juga memiliki kelebihan elektron yang dapat 

disumbangkan dan digunakan untuk memadamkan radikal bebas atau 

mengurangi kation logam (He et al., 2012 dalam Hur dan Lee, 2014). Secara 

umum, asam amino dengan residu aromatik dapat menyumbangkan proton ke 

radikal yang kekurangan elektron, hal ini dapat meningkatkan kemampuan 

mengurangi radikal dari residu asam amino (Coda, Rizzello, Pinto, & Gobbetti, 

2012; Sarmadi & Ismail, 2010 dalam Hur dan Lee, 2014).  

 Menurut Goh, et al., (2012) mengemukakan bahwa hasil metabolisme 

mikroorganisme selama fermentasi dapat meningkatkan senyawa fenol karena 

adanya proses biotrasformasi yaitu proses yang menggunakan enzim untuk 

mengubah kelompok fungsional suatu senyawa yang terdapat di dalamnya. 

Meningkatnya aktivitas antioksidan disebabkan karena adanya fenolik bebas yang 

dihasilkan selama proses fermentasi sehingga semakin tinggi kadar fenolik yang 

dihasilkan maka semakin tinggi aktivitas antioksidannya (Salminem, 2004). Hal ini 

sependapat dengan Bhanja (2009) bahwa meningkatnya aktivitas antioksidan 

disebabkan karena adanya fenolik bebas yang dihasilkan selama proses 

fermentasi, sehingga semakin tinggi kadar fenolik yang dihasilkan maka semakin 

tinggi aktivitas antioksidannya. 

 

4.6  Uji Organoleptik 

Uji organoleptik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hedonik (uji 

kesukaan). Uji hedonik adalah suatu cara pengujian dengan mengemukkan 

tanggapan pribadi panelis antara suka atau tidak suka, terhadap sampel atau 

produk. Menurut Susiwi (2009) tingkat-tingkat kesukaan disebut sebagai skala 

hedonik. Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan menurut rentangan 

skala yang dikehendaki. Prinsip uji hedonik adalah mengukur tingkat kesukaan 

dan ketidaksukaan panelis terhadap suatu produk dengan memberi tanggapan 

pribadi berdasarkan karakteristik rasa, warna, aroma, tekstur dan lain sebagainya 

(Sofiah dan Achyar,2008).        

 Dalam pengujiannya uji hedonik terdapat beberapa cara yaitu difference 

test (uji pembeda), preference test (uji pemilihan), acceptance test (uji penerima), 

pengujian skalar, dan pengujian deskriptif. Pada penelitian ini digunakan uji 

penerimaan, dimana panelis diminta untuk memberikan tanggapan pribadi 
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terhadap produk sayur asin  yang berhubungan dengan kesukaan atau 

ketidaksukaan beserta tingkatannya terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur 

sayur asin. Dalam penelitian ini, digunakan panelis sebanyak 30 orang panelis 

tidak terlatih, panelis di minta untuk memberikan penilaian terhadap produk sayur 

asin dengan memberikan tanggapan dengan skor tingkat kesukaan dengan skala 

yang digunakan seperti 1 (sangat tidak suka), 2 (tidak suka), 3 (agak suka), 4 (agak 

suka) dan 5 (suka) (Sofiah dan Achsyar, 2008). Tujuan dari uji penerimaan ini 

adalah untuk mengetahui apakah produk sayur asin dapat diterima oleh 

masnyarakat (Lailiyana,2012).  

4.6.1 Rasa 

Rerata parameter rasa menurut tingkat kesukaan panelis berkisar antara 

2,67 – 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap 

kesukaan rasa sayur asin berkisar antara tidak suka hingga agak suka. grafik 

rerata tingkat kesukaan panelis terhadap parameter rasa sayur asin dapat dilihat 

pada Gambar 4.6.  

 

Gambar 4.6 Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap parameter rasa sayur asin 

 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa penambahan yoghurt tidak 

memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap tingkat kesukaan panelis 

terhadap parameter rasa sayur asin. Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa 

sayur asin tertinggi adalah pada sawi hijau dengan penamabahan yoghurt 6% 

sebesar (3,00). Sedangkan tingkat kesukaan panelis terendah  terhadap rasa 
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sayur asin terdapat pada sawi hijau dengan penambahan yoghurt 2% sebesar 

(2,67). Menurut panelis rasa sayur asin dengan penambahan yoghurt 6% memiliki 

rasa asam yang tajam dan asin yang pas, pada sayur asin dengan penambahan 

yoghurt 2% memiliki rasa yang cenderung asam dan asin. Menurut Fathonah 

(2009) penambahan yoghurt dapat memberikan nutrisi tambahan yang 

mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat untuk merombak gula-gula 

sederhana menjadi asam laktat. Rasa asam pada sayur asin disebabkan karena 

adanya asam laktat sebagai hasil metabolit akibat aktivitas BAL (Martindiana et 

al., 2003). Menurut Prasetyo (2010) rasa asam disebabkan oleh donor proton, 

intensitas rasa asam tergantung pada ion H+ oleh hidrolisa asam. Jenis dan jumlah 

mikroorganisme dalam starter yang digunakan sangat berperan dalam 

pembentukan formasi dan rasa pada sayur asin. Rasa asin yang dihasilkan dalam 

produk ini diduga karena adanya penambahan garam 2% pada sayur asin. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Muchtadi (2010) bahwa fermentasi sayur-sayuran akan 

selalu menghasilkan asam laktat yang menyebabkan perubahan tekstur dan 

citarasa.  

4.6.2 Aroma  

Rerata parameter aroma menurut tingkat kesukaan panelis berkisar antara 

2,57 – 3,13. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap 

kesukaan rasa sayur asin berkisar antara tidak suka hingga agak suka. grafik 

rerata tingkat kesukaan panelis terhadap parameter aroma sayur asin dapat dilihat 

pada Gambar 4.7.  

 

 
Gambar 4.7 Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap parameter aroma sayur asin 
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Gambar 4.7 menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap 

aroma sayur asin dari berbagai perlakuan berbeda-beda. Hasil analisa statistik 

yang dilakukan dengan menggunakan uji friedman, menunjukkan bahwa produk 

sayur asin dari berbagai perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(α=0,05) terhadap tingkat kesukaan panelis terhadap aroma sayur asin yang 

dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan yoghurt maupun jenis sawi 

tidak mempengaruhi tingkat kesukaan aroma panelis terhadap produk sayur asin. 

Menurut Meilgaard (2000) timbulnya aroma disebabkan oleh terbentuknya 

senyawa yang mudah menguap. Pada sayur asin memiliki aroma asam yang 

sangat tajam, hal ini diduga karena didalam sayur asin terdapat senyawa yang 

mudah menguap (volatil) yang dihasilkan dari proses fermentasi sayuran dan 

yoghurt. Didalam yoghurt terdapat bakeri Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus yang dapat mangurai laktosa susu menjadi asam laktat dengan 

berbagai komponen aroma dan cita rasa. Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma, yang khas yang timbul dari 

yoghurt yang khas diperoleh dengan pembentukan asam laktat, asetaldehid, asam 

asetat dan diasetil. Substansi yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat dan 

komponen volatil memberikan karakteristik asam dan aroma yoghurt (Widodo, 

2003). Aroma yang ditimbulkan pada umumnya disebabkan oleh perubahan-

perubahan kimia dan bentuk persenyawaan dengan bahan lain, misalnya antara 

asam amino hasil perubahan protein dengan gula-gula pereduksi yang 

membentuk senyawa rasa dan aroma makanan (Nanggiang,2016). 

4.6.3 Warna   

Rerata parameter warna menurut tingkat kesukaan panelis berkisar antara 

2,87 – 3,57 (Lampiran) hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis 

terhadap kesukaan rasa sayur asin berkisar antara tidak suka hingga agak suka. 

grafik rerata tingkat kesukaan panelis terhadap parameter warna sayur asin dapat 

dilihat pada Gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap parameter warna sayur asin 

 

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap warna 

sayur asin dari berbagai perlakuan berbeda-beda. Hasil analisa statistik yang 

dilakukan dengan menggunakan uji friedman, menunjukkan bahwa produk sayur 

asin dari berbagai perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) 

terhadap tingkat kesukaan panelis terhadap warna sayur asin yang dihasilkan. 

Tingkat kesukaan panelis terhadap warna sayur asin tertinggi adalah sawi hijau 

dengan penamabahan yoghurt 6% sebesar 3,57 (agak suka). Sedangkan tingkat 

kesukaan panelis terendah  terhadap rasa sayur asin terdapat pada sawi putih 

dengan penambahan yoghurt 0% sebesar 2,87 (tidak suka). Sayur asin dengan 

penamabahan yoghurt memiliki warna yang lebih pekat agak keputihan 

dibandingkan dengan sayur asin yang tidak ditambahkan yoghurt. Semakin pekat 

warna sayur asin maka dianggap semakin asam oleh panelis. Warna yang 

semakin hijau pekat dikarenakan adanya penambahan konsentrasi yoghurt pada 

sayur asin yang menandakan semakin banyak kandungan asam yang terbentuk. 

Perbandingan antara sayur asin yang tidak di tambahkan yoghurt dengan sayur 

asin dengan penambahan yoghurt 6%  memiliki perbedaan kesukaan yang sedikit. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sayur asin dengan penamabahan yoghurt 6% 

dapat di terima di masyarakat. Menurut Winarno (2002), secara visual faktor warna 

sangat menentukan mutu. Warna juga dapat dipakai sebagai indikator kesegaran 

atau kematangan, baik tidaknya cara pencampuran atau pengolahan juga dapat 

ditandai dengan warna yang seragam dan merata. Warna hijau segar pada sayur 

asin berasal dari adanya kandungan klorofil yang terdapat dalam sawi. Sedangkan 

warna putih kekuningan pada sawi putih diduga karena terjadi reaksi pencoklatan 
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selama proses fermentasi. Menurut Winarno (2002) bahwa perubahan warna 

terjadi karena adanya reaksi pencoklatan yaitu reaksi yang menghasilkan warna 

kecoklatan pada bahan makanan. 

4.6.4 Tekstur   

Rerata parameter warna menurut tingkat kesukaan panelis berkisar antara 

2,90 – 3,13. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap 

kesukaan rasa sayur asin berkisar antara tidak suka hingga agak suka. grafik 

rerata tingkat kesukaan panelis terhadap parameter tekstur sayur asin dapat dilihat 

pada Gambar 4.9  

 

Gambar 4.9. Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap parameter tekstur sayur asin 

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap 

tekstur sayur asin dari berbagai perlakuan berbeda-beda. Hasil analisa statistik 

yang dilakukan dengan menggunakan uji friedman, menunjukkan bahwa produk 

sayur asin dari berbagai perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(α=0,05) terhadap tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur sayur asin yang 

dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan yoghurt tidak mempengaruhi 

tingkat kesukaan tekstur panelis terhadap produk sayur asin. Menurut Supriadi 

(2013) menjelaskan bahwa kadar air dan aktivitas air dalam bahan pangan sangat 

besar peranannya terutama dalam menentukan tekstur bahan pangan. Proses 

perendaman bahan pangan dengan menggunakan larutan garam yang 

menyebabkan proses autolisis di dalam jaringan bahan pangan. Pada proses 

autolisis juga akan berperan enzim-enzim proteolitik yang dihasilkan oleh bakteri 

(Purwijantiningsih,2007). Tekstur merupakan sifat tekanan yang dapat diamati 
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dengan mulut (pada waktu digigit dan dikunyah lalu ditekan) dan perabaan dengan 

jari.  

4.7. Perlakuan Terbaik Sayur Asin 

Analisa perlakuan terbaik di lakukan dengan metode Multiple Attribute 

Zeleny. Parameter pengujian meliputi pH, total asam, antioksidan, total bakteri 

asam laktat, dan organoleptik (warna, rasa, aroma, dan tekstur) dengan nilai ideal 

pada masing-masing parameter. Nilai ideal yang diharapkan untuk parameter total 

asam, antioksidan, total bakteri asam laktat, organoleptik (warna, rasa, aroma, dan 

tekstur) adalah nilai maksimal. Sedangkan pada nilai ideal dari parameter pH 

adalah nilai terendah. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode Zeleny, 

diperoleh sayur asin dengan perlakuan terbaik yaitu pada sayur asin sawi hijau 

yoghurt 6% dengan nilai masing-masing parameter tersebut seperti pada Tabel 

4.6 

Tabel 4.6. Perlakuan Terbaik Sayur Asin 

Parameter (rerata) 
Sawi Hijau Yoghurt 

6% 
Sawi Hijau Yoghurt 

0% 

Penurunan pH 1,98 0,94 

Kenaikan Total Asam (%) 1,60 0,78 

Kenaikan Antioksidan (%) 40,24 14,51 

Kenaikan Total BAL 
(CFU/ml) 2,7x1010 2,5x109 

Organoleptik Rasa 3,00 2,90 

Organoleptik Aroma 3,13 2,93 

Organoleptik Warna 3,57 3,23 

Organoleptik Tekstur 2,97 3,00 

 

 Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa sawi hijau yoghurt 6% memiliki hasil 

analisa yang lebih baik dibandingkan dengan dengan sawi hijau yoghurt 0%. Pada 

analisa terbaik memiliki nilai rerata penurunan pH 1,98, rerata kenaikan total asam 

1,60%, rerata kenaikan antioksidan 40,24% dan rerata kenaikan total bakteri asam 

laktat 2,7x1010 yang lebih tinggi dibandingkan dengan sawi hijau yoghurt 0%. 

Menurut  Menurut Kartikasari dan Nisa (2014) bahwa penambahan starter dapat 

menyebabkan nilai total asam meningkat. Hal ini dikarenakan asam laktat yang 

terbentuk akan disekresikan keluar sel dan terakumulasi dalam media fermentasi, 

jumlah total asam yang terakumulasi semakin meningkat dan menurunkan nilai 

pH. Hal ini di dukung oleh pernyataan Budiyanto (2002) bahwa  pada proses 
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fermentasi terjadi pemecahan gula-gula sederhana menjadi bentuk monosakarida 

dan dari monosakarida tersebut dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh 

Lactobacillus sp. akan di ubah menjadi asam laktat.  Sayur asin sawi hijau yoghurt 

6% memiliki hasil analisa yang lebih baik untuk parameter pH, total asam, 

antioksidan, total bakteri asam laktat, organoleptik warna, organoleptik rasa dan 

organoleptik aroma. Pada parameter organoleptik tekstur panelis lebih menyukai 

sayur asin sawi hijau yoghurt 0%. Hal ini di duga karena pada sayur asin sawi hijau 

yoghurt 0% memiliki tekstur yang lebih crispy dibandingkan dengan sayur asin 

sawi hijau 6%. Menurut Martindiana et al. (2003) rasa asam pada sayur asin 

disebabkan karena adanya asam laktat sebagai hasil metabolit akibat aktivitas 

BAL.  
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BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Hasil penelitian sayur asin dengan penambahan yoghurt dan jenis sawi 

menunjukkan bahwa memberikan pengaruh nyata terhadap total asam, pH dan 

antioksidan tetapi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap analisa organoleptik 

( rasa, aroma, warna dan tekstur).  

2. Rerata peningkatan jumlah bakteri asam laktat tertinggi adalah pada sawi hijau 

dengan penambahan yoghurt 6% yaitu sebesar 27x1010. 

3. Perlakuan terbaik menurut parameter organoleptik adalah pada produk sayur asin 

sawi hijau dengan penambahan yoghurt 6% dengan nilai sebagai berikut rasa 3,00 

(agak suka), aroma 3,13 (agak suka), warna 3,57 (agak suka),  tekstur 2,97 (tidak 

suka/agak suka). 

 

5.2 Saran 

 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang proporsi penambahan yoghurt 

yang lebih banyak serta penambahan nutrisi lain yang dapat meningkatkan nilai kimia 

dan mutu organoleptik sayur asin.  
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