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ABSTRACT 

VIABILITY OF Lactobacillus acidophilus 
USING WHEY PROTEIN CONCENTRATE AND GUM ARABIC 

AS ENCAPSULATE IN MICROENCAPSULATION BY SPRAY DRYING 
 

This research was carried out in Milk Pilot Plant Laboratory, Faculty of 
Animal Husbandry, Testing Laboratory of Food Quality and Food Safety, Faculty 
of Agricultural Technology, Brawijaya University in Malang and Technical 
Implementary Unit Electron Microscope Medical Faculty, Airlangga University in 
Surabaya since June until December 2007. 

The result showed that there wasn’t significant effect (P>0.05) on total 
Lactic Acid Bacteria (LAB) using 8% whey protein concentrate (W), combination 
of 4% whey protein concentrate and 4% gum arabic (WG), and 8% gum arabic 
(G) as encapsulate to Lactobacillus acidophilus microencapsulation. Decrease on 
viability after spray drying for all encapsulate ranged between 0.38-0.55 log cycle 
or 59-72%. The implementation of L. acidophilus microcapsule to 12% skim milk 
with 1% glucose in aquadest shown the acidification rate by 44-45 hours or more 
longer about 2-3 hours than free cells. Treatment of using different encapsulate 
and free cells as a control gave a very significant effect (P<0.01) on total LAB 
before fermentation and didn’t give a significant effect (P>0.05) at the end of 
fermentation. Total LAB for all treatments was increased during fermentation 
ranged of 0.05-1.53 log cycle or 10-97%. 

The diameter of microcapsules ranged between 5.2-9.8 µm. It was shown 
that almost of L. acidophilus microcapsules formed spherical with wrinkle or 
dented surface and some of them has smooth surface. Almost of L. acidophilus 
microcapsules assembling become cluster of particles. 

 
Key words: Lactobacillus acidophilus, microencapsulation, spray drying, 

viability, acidification rate. 
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RINGKASAN 
 
 

VIABILITAS Lactobacillus acidophilus DENGAN PENGGUNAAN ENKAPSULAT 
KONSENTRAT PROTEIN WHEY DAN GUM ARAB 

PADA MIKROENKAPSULASI SECARA SPRAY DRYING 
 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang serta Unit Pelayanan 
Teknis Mikroskop Elektron Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya 
mulai bulan Juni sampai Desember 2007. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat viabilitas Lactobacillus acidophilus 
dalam bentuk bebas maupun yang dimikroenkapsulasi menggunakan spray drying 
dengan enkapsulat konsentrat protein whey dan gum arab baik dalam bentuk 
tunggal maupun campuran dan kemampuan bakteri tersebut untuk memfermentasi 
susu. Manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan dapat 
memberi informasi mengenai metode yang dapat meningkatkan viabilitas            
L. acidophilus dengan cara proteksi sel bakteri menggunakan metode 
mikroenkapsulasi spray drying. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri L. acidophilus 
FNCC 0051, konsentrat protein whey dan gum arab. Metode yang digunakan 
adalah percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok. Perlakuan 
dalam penelitian ini adalah penggunaan bahan enkapsulasi (enkapsulat) berupa 
konsentrat protein whey 8% (W), campuran konsentrat protein whey 4% dan gum 
arab 4% (WG) serta gum arab 8% (G). Data dianalisis dengan analisa ragam dan 
apabila ada perbedaan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan enkapsulat konsentrat 
protein whey dan gum arab pada mikroenkapsulasi L. acidophilus tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap jumlah bakteri sebelum dan 
setelah spray drying serta pada akhir fermentasi, dan berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) pada awal fermentasi. Viabilitas L. acidophilus mengalami penurunan 
setelah melewati proses spray drying sebesar 0,38-0,55 siklus log atau 59-72%. 
Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pH 4,6 pada proses fermentasi berkisar 
antara 42-45 jam. Jumlah bakteri mengalami peningkatan selama proses 
fermentasi sebesar 0,05-1,53 siklus log atau 10-97%. Diameter mikrokapsul 
berkisar antara 5,2-9,8 µm. Mikrokapsul sebagian besar berbentuk bulat dengan 
bagian permukaan yang bergelombang dan sebagian berlekuk untuk perlakuan W 
dan WG serta berlekuk secara keseluruhan untuk perlakuan G. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlakuan W memberikan penurunan 
viabilitas terkecil dibandingkan dengan perlakuan WG dan G. Mikroenkapsulasi 
L. acidophilus mengakibatkan laju penurunan pH lebih lama (2-3 jam) 
dibandingkan dengan L. acidophilus bebas serta mengakibatkan terbatasnya        
L. acidophilus untuk tumbuh dalam medium fermentasi. Struktur mikrokapsul W 
permukaannya bergelombang dengan lekukan yang halus, mikrokapsul WG 
permukaannya bergelombang dengan lekukan yang cukup dalam, mikrokapsul G 
permukaannya halus dengan lekukan yang lebih lebar. 
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  Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan mikroenkapsulasi          
L. acidophilus dilakukan dengan menggunakan enkapsulat konsentrat protein 
whey karena memberikan viabilitas dan keaktifan yang tinggi setelah spray drying 
dan selama fermentasi. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam pembuatan 
susu acidophilus menggunakan bakteri yang direcovery pada medium selektif 
dengan berdasarkan jumlah bakteri awal yang sama serta penelitian lanjutan 
mengenai viabilitas mikrokapsul sebagai kultur kering selama penyimpanan 
dingin dan dalam simulasi saluran pencernaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

vi 
 



DAFTAR ISI 
                   
                  Halaman 

RIWAYAT HIDUP ................................................................................  i 

KATA PENGANTAR .............................................................................  ii 

ABSTRACT .............................................................................................. iv 

RINGKASAN .......................................................................................... v 

DAFTAR ISI............................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL ................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................... x 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... xi            

BAB I. PENDAHULUAN 
1.1.    Latar Belakang ...............................................................................  1 
1.2.    Rumusan Masalah .......................................................................... 3  
1.3.    Tujuan Penelitian ............................................................................ 3  
1.4.    Kegunaan Penelitian........................................................................ 4 
1.5. Kerangka Pikir ................................................................................ 4 
1.6. Hipotesis..........................................................................................  5  
 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1.     Probiotik ........................................................................................   6 
2.2.     Lactobacillus acidophilus...............................................................  8 
2.3.     Susu Acidophilus............................................................................  9 
2.3.1.  Susu Skim....................................................................................... 10 
2.4.     Mikroenkapsulasi............................................................................  11 
2.5.     Whey dan Protein Whey .................................................................  12  
2.6.     Gum Arab ....................................................................................... 13  
2.7.     Interaksi Protein-Polisakarida.........................................................  15 
2.8.     Spray Drying...................................................................................  16 
2.9.     Viabilitas Bakteri Probiotik............................................................  18 
2.10.   Scanning Electron Microscope (SEM)........................................... 19 
 
BAB III. METODE PENELITIAN 
3.1.     Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................  20 
3.2.     Materi Penelitian ...........................................................................  20 
3.3.     Metode Penelitian .......................................................................... 21 
3.3.1.   Rancangan Penelitian .....................................................................  21  
3.3.2.   Pelaksanaan Penelitian ................................................................... 21 
3.4 Variabel Pengamatan ..................................................................... 22 

vii 
 



3.5. Analisis Data .................................................................................. 22 
3.6.    Batasan Istilah ................................................................................ 24 
 
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Pola Pertumbuhan Lactobacillus acidophilus ............................... 25  
4.2.    Viabilitas Lactobacillus acidophilus Selama Proses 

Mikroenkapsulasi dengan Metode Spray Drying.......................... 26 
4.3.   Fermentasi Susu Acidophilus dan Laju Pengasaman ....................  29 
4.4.  Viabilitas Lactobacillus acidophilus Selama Fermentasi..............  31   
4.5. Mikrostruktur Mikrokapsul ........................................................... 34 
 
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.     Kesimpulan .................................................................................... 39 
5.2.     Saran............................................................................................... 39 
 
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 40 
 
LAMPIRAN............................................................................................. 47      
 
 
 

viii 
 



DAFTAR TABEL 
 
 

Tabel                                       Halaman  

1. Komposisi Kimia Susu Skim .........................................................  10 
 

2. Karakteristik Fraksi Protein Susu ..................................................  13 
 

3. Pengaruh Spray Drying Terhadap Penurunan Viabilitas 
Lactobacillus  acidophilus .............................................................  27 

 
4. Pengaruh Mikroenkapsulasi Terhadap Viabilitas Lactobacillus 

acidophilus Selama Fermentasi......................................................  32 
 

5. Rerata dan Hasil UJBD Total BAL pada Awal Fermentasi ...........  33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ix 
 



DAFTAR GAMBAR 
 
 

Gambar                                                                                                      Halaman 

1. Struktur Molekul Fraksi Protein Whey.........................................  12 
 

2. Struktur Molekul Gum Arab ......................................................... 14 

3. Skema dan Komponen Spray Dryer ............................................. 17 

4. Alur Proses Penelitian...................................................................  23 

5. Pola Pertumbuhan Lactobacillus acidophilus............................... 25 

6. Viabilitas Lactobacillus acidophilus Sebelum dan Setelah Spray 
Drying ........................................................................................... 27 
 

7. Laju Pengasaman Susu Acidophilus Dengan Menggunakan 
Mikrokapsul Bakteri dan Bakteri Bebas ....................................... 29 

 
8. Viabilitas Lactobacillus acidophilus pada Awal dan Akhir 

Fermentasi .....................................................................................  31  
 

9. Mikrokapsul Lactobacillus acidophilus ........................................ 34 
 

10. Foto Mikrostruktur Mikrokapsul Lactobacillus acidophilus pada 
Berbagai Perlakuan Penggunaan Enkapsulat. A: Konsentrat 
Protein Whey 8%, B: Konsentrat Protein Whey 4% dan Gum 
Arab 4% dan C: Gum Arab 8%.....................................................  36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
 



DAFTAR LAMPIRAN 
 
 

Lampiran                            Halaman  

1. Penentuan Kurva Pertumbuhan ......................................................  47 
 

2.   Prosedur Mikroenkapsulasi Lactobacillus acidophilus.................. 48 
 

3.   Prosedur Analisa Total Bakteri Asam Laktat.................................  49 
 

4.   Fermentasi Susu dan Laju Pengasaman ......................................... 50 
 

5.   Prosedur Pengujian Mikrostruktur dengan Metode SEM .............. 51 
 

6.   Gambar Bahan Utama yang Digunakan dalam Penelitian .............  52 
 

7. Analisis Ragam Total Bakteri Lactobacillus acidophilus 
Sebelum Spray Drying .................................................................. 53 

 
8. Analisis Ragam Total Bakteri Lactobacillus acidophilus Setelah 

Spray Drying ................................................................................. 54 
 
9. Analisis Ragam Total Bakteri Lactobacillus acidophilus pada 

Awal Fermentasi ...........................................................................  55 
 

10. Analisis Ragam Total Bakteri Lactobacillus acidophilus pada 
Akhir Fermentasi........................................................................... 57 

 
11. Gambar Spray Dryer Büchi B-290................................................  58 

xi 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang 

 Bakteri asam laktat (BAL) memiliki peranan penting di dalam kehidupan 

manusia, baik keterlibatannya dalam proses fermentasi makanan maupun 

kemampuan tumbuh pada jalur usus halus. Beberapa strain BAL memiliki 

kemampuan sebagai agensia probiotik. Bakteri probiotik itu sendiri telah diyakini 

dan diuji secara klinis mempunyai efek kesehatan bagi manusia khususnya 

kesehatan saluran pencernaan. 

Salah satu produk pangan probiotik berbasis susu yang merupakan bentuk 

pengembangan pangan fungsional adalah susu acidophilus. Susu acidophilus 

memanfaatkan bakteri Lactobacillus acidophilus sebagai starter tunggal untuk 

proses fermentasi. Shah (2001) menyatakan bahwa manfaat kesehatan baru dapat 

diperoleh apabila bakteri probiotik berada dalam kondisi hidup dan tersedia pada 

konsentrasi tinggi, minimal berjumlah 106 cfu/g produk. 

 Menurut Miller, Shah dan Winkler (1999), beberapa studi menunjukkan 

bahwa bakteri probiotik tidak dapat bertahan hidup dalam jumlah yang cukup dan 

berkurang baik dari segi jumlah maupun aktivitasnya selama proses pengolahan 

dan dalam saluran pencernaan manusia. Lactobacillus acidophilus memiliki 

kelemahan yaitu masa stasioner yang pendek sehingga dapat mempengaruhi masa 

simpan bakteri ini, bahkan L. acidophilus dapat mati dengan cepat selama 

penyimpanan refrigerasi sekalipun (Mosilhey, 2003). Berdasarkan hal tersebut 

maka dibutuhkan suatu metode untuk mempertahankan viabilitas dari L. 

acidophilus. 
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Usaha meningkatkan viabilitas bakteri probiotik dapat dilakukan dengan 

dua cara. Pertama penambahan prebiotik dan kedua perlindungan dengan cara 

enkapsulasi (Widodo, Soeparno dan Wahyuni, 2003). Teknik enkapsulasi sudah 

banyak diaplikasikan dalam industri pangan, fermentasi, bioteknologi, dan 

industri kimia. Beberapa metode enkapsulasi sudah cukup banyak dilakukan 

antara lain spray drying, spray coating, spray chilling, spray cooling dan vacum 

drying. Spray drying merupakan metode enkapsulasi yang sering digunakan 

karena tingkat produksi yang tinggi dan biayanya relatif murah.  

Mikroenkapsulasi merupakan salah satu bentuk enkapsulasi bahan yang 

berukuran 0,2-5000 µm. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengemas sel 

hidup dalam suatu materi pembungkus untuk melindungi dari keadaan lingkungan 

yang kurang menguntungkan (Shah, 2000). 

Bahan yang melapisi bahan aktif biasa disebut enkapsulat. Jenis 

enkapsulat yang digunakan tergantung pada jenis metode enkapsulasi yang 

digunakan. Enkapsulat yang digunakan dalam enkapsulasi dengan metode spray 

drying harus memiliki beberapa sifat seperti  flavour yang lembut, kelarutannya 

tinggi, pengemulsi yang baik, mampu membentuk lapisan tipis (film-formation), 

tahan terhadap proses pemanasan dan memiliki viskositas yang rendah (Balassa 

and Fanger, 1971). Sifat fisik enkapsulat yang penting adalah harus mudah 

dipecah secara mekanik, misalnya melalui pengunyahan (perlakuan fisik) dan 

larut di dalam bahan pelarut (Hegenbart, 1993).  

Gum arab, karbohidrat, lemak dan beberapa jenis protein merupakan jenis 

enkapsulat yang telah disetujui untuk digunakan dalam produk pangan (Dziezak, 

1988). Mosilhey (2003) menyatakan bahwa mikrokapsul berupa campuran 

protein-polisakarida lebih stabil dibandingkan campuran protein-protein. 
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Enkapsulat yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrat protein whey 

dan gum arab. Pemilihan konsentrat protein whey sebagai enkapsulat didasari atas 

sifatnya yang dapat bertanggung jawab terhadap proses hidrasi, pembentukan gel, 

pembentukan emulsi dan foaming, sedangkan pemilihan gum arab sebagai 

enkapsulat didasari atas fungsinya sebagai emulsifier dan stabilizer.  

Penggunaan metode mikroenkapsulasi probiotik dengan berbagai teknik 

dan enkapsulat merupakan hal yang penting untuk diteliti. Kemampuan teknik 

mikroenkapsulasi dengan konsentrat protein whey dan gum arab dalam 

meningkatkan viabilitas bakteri L. acidophilus dapat diketahui dengan cara 

mengetahui kemampuan bakteri tersebut untuk tetap bertahan hidup pasca-spray 

drying. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana viabilitas bakteri L. acidophilus yang dimikroenkapsulasi 

melalui proses spray drying dan kemampuannya dalam memfermentasi susu pada 

penggunaan bahan enkapsulat yang berbeda. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat viabilitas bakteri probiotik 

(L. acidophilus) dalam bentuk bebas maupun yang dimikroenkapsulasi 

menggunakan spray drying dengan enkapsulat konsentrat protein whey dan gum 

arab baik dalam bentuk tunggal maupun campuran setelah mengalami proses 

spray drying dan kemampuan bakteri tersebut untuk memfermentasi susu. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai metode yang 

dapat meningkatkan viabilitas sel bakteri L. acidophilus dengan cara proteksi sel 

bakteri menggunakan metode mikroenkapsulasi spray drying.  

 
1.5. Kerangka Pikir 

Susu acidophilus atau reform yoghurt adalah produk yang dihasilkan 

dengan memfermentasi susu dengan kultur murni L. acidophilus (Oberman, 1985; 

Spreer, 1998; Jay, 2000). Lactobacillus acidophilus merupakan salah satu bakteri 

probiotik yang telah diyakini dan diuji secara klinis mampu memberikan efek 

menguntungkan bagi kesehatan dan keseimbangan mikroflora saluran pencernaan 

manusia (Anonim, 2006). 

Usaha meningkatkan viabilitas bakteri probiotik dapat dilakukan dengan 

dua cara. Pertama penambahan prebiotik, dan kedua perlindungan dengan cara 

enkapsulasi (Widodo dkk., 2003). Mikroenkapsulasi merupakan salah satu bentuk 

enkapsulasi bahan yang berukuran 0,2-5000 µm. Teknik ini biasanya digunakan 

untuk mengemas sel hidup dalam suatu materi pembungkus untuk melindungi dari 

keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan (Shah, 2000). Mikroenkapsulasi 

menggunakan metode spray drying telah banyak digunakan di industri pangan 

karena biayanya yang relatif murah, selain itu keuntungan lainnya adalah baik 

digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap panas dan mampu memproduksi 

kapsul dengan beragam ukuran serta jumlah yang banyak (Dziezak, 1988). 

Jenis protein yang telah digunakan sebagai enkapsulat pada 

mikroenkapsulasi bakteri adalah protein kedelai, protein whey (Mosilhey, 2003) 

dan  kasein (Crittenden, Weerakkody, Sanguansri and Augustin, 2005). Menurut 
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Stephen (1995), gum arab tidak hanya melapisi tetapi juga berikatan dengan 

protein dan membentuk emulsi. 

 
1.6. Hipotesis 

Penggunaan bahan enkapsulat dalam bentuk tunggal maupun campuran 

dapat mempertahankan viabilitas L. acidophilus yang dimikroenkapsulasi secara 

spray drying serta kemampuannya dalam memfermentasi susu.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1.  Probiotik 

 Istilah probiotik berasal dari bahasa Yunani, yang mengandung arti “untuk 

kehidupan” (Fuller, 1992). Probiotik itu sendiri dapat diartikan sebagai organisme 

yang dapat memberikan efek menguntungkan bagi tubuh inang yang 

mengkonsumsinya dengan cara menyokong keseimbangan mikroorganisme di 

dalam saluran pencernaan (Adhikari, Mustapha, Grun and Fernando, 2000; 

Mosilhey, 2003; Lee, Cha and Park, 2004). 

Beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh bakteri agar dapat berperan 

sebagai probiotik yang meliputi: (1) aman untuk dikonsumsi; (2) mempunyai 

viabilitas yang tinggi sehingga tetap hidup, tumbuh aktif dalam sistem 

pencernaan; (3) tahan terhadap asam dan garam empedu; (4) mampu tumbuh 

dengan cepat dan menempel (melakukan kolonisasi) pada dinding saluran 

pencernaan; (5) mampu menghasilkan senyawa antimikroorganisme; (6) mampu 

memacu aktifitas metabolisme tubuh (Fonden, Saarela, Matto and Matilla, 2003; 

Widodo, 2003). 

Probiotik termasuk ke dalam golongan GRAS Microorganisms (Generally 

Recognized As Safe Microorganisms) yaitu mikroorganisme yang secara umum 

telah direkomendasikan sebagai mikroorganisme yang aman digunakan (Tannock, 

1999). Bakteri yang tergolong probiotik di antaranya adalah Lactobacillus 

acidophilus, L. bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum 

dan B. bifidum (Fuller, 1992). 
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Tujuan menambahkan bakteri probiotik dalam makanan adalah untuk 

memberikan efek kesehatan meliputi: (1) meningkatkan ketahanan terhadap 

penyakit khususnya pencernaan; (2) menurunkan jangka waktu diare;                 

(3) mengurangi tekanan darah (Tannock, 1999); (4) meningkatkan kecernaan 

protein dalam yoghurt (Breslaw and Kleyn, 1973); (5) mensintesis vitamin dalam 

yoghurt (Deeth and Tamime, 1981); (6) meningkatkan ketersediaan sejumlah 

nutrisi di antaranya kalsium, seng, zat besi, mangan, tembaga dan fosfor 

(McDonough, Wells, Wong, Hitchins, and Bodewell, 1983); (7) memperbaiki 

pencernaan laktosa pada individu lactose intolerance; (8) meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh; (9) membantu penyembuhan infeksi pernafasan seperti sinusitis, 

bronkitis dan pneumonia; (10) mengurangi sakit yang dikeluhkan penderita asma, 

alergi susu, penyakit kulit/eksim serta (11) mengurangi risiko terkena tumor dan 

kanker (Anonim, 2004).  

Probiotik yang mengandung Lactobacillus dan Bifidobacterium telah 

digunakan sejak berabad-abad tahun yang lalu untuk kesehatan manusia. Meski 

begitu, belum diketahui bahan aktifnya dan bagaimana cara bekerjanya. 

Lactobacillus diidentifikasi pertama kali oleh Louis Pasteur di Perancis          

(1845 - 1895). Lactobacillus merupakan bakteri yang habitatnya berasal dari 

membran mukosa dari hewan atau manusia, tanaman, limbah dan makanan 

terfermentasi (Rahayuningsih, 2006). 

Penemuan fungsi probiotik yang pertama kali diperoleh seorang peneliti 

Rusia yang bernama Metchnikoff. Teorinya dikenal dengan intoxication theory 

atau eternal youth theory yang antara lain menyebut, mengkonsumsi yoghurt 

dapat mencegah penuaan (Rahayuningsih, 2006). Rahman, Fardiaz, Rahayu, 
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Suliantan dan Nurwitri (1992) menambahkan bahwa produk susu yang 

difermentasi dengan kultur L. acidophilus bersifat terapeutik dan dapat digunakan 

untuk menyembuhkan gangguan pencernaan. Susu acidophilus dianjurkan untuk 

dikonsumsi pasien yang sering mengalami gangguan pencernaan atau pasien yang 

mikroflora ususnya terganggu karena menjalani pengobatan dengan antibiotik. 

 
2.2.  Lactobacillus acidophilus 

Mosilhey (2003) mengemukakan bahwa L. acidophilus merupakan bakteri 

berbentuk batang yang tergolong bakteri Gram positif, panjangnya berkisar 0,6-

0,9 µm, tidak memiliki flagella, non motil dan tidak membentuk spora serta 

toleran/tahan terhadap garam. Lactobacillus acidophilus dapat tumbuh pada suhu 

tinggi mencapai 45oC, tetapi suhu optimum pertumbuhannya adalah 35-40oC. 

Bakteri ini tahan terhadap kondisi asam dan mampu memproduksi asam laktat 

0,3-1,9%, serta pH optimum untuk pertumbuhannya adalah 5,5-6,0. 

Tannock (1999) menyatakan bahwa secara garis besar, Lactobacilli 

mampu bertahan lebih baik dibandingkan dengan Bifidobacteria dalam 

toleransinya terhadap oksigen dan pH yang rendah. Lactobacillus acidophilus 

mampu memproduksi vitamin K, senyawa antimikroorganisme seperti acidolin, 

acidophilin, lactocidin, dan bacteriocin (Anonim, 2006), asam laktat, hidrogen 

peroksida serta laktase yang merupakan enzim pemecah gula susu (laktosa) 

menjadi senyawa gula sederhana (Anonim, 2004). 

Law (1997) menyatakan tentang bakteri yang paling banyak mendapat 

perhatian mengenai resistensinya terhadap garam empedu dan asimilasi kolesterol 

adalah jumlah strain L. acidophilus dan beberapa Bifidobacteria, walaupun 
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beberapa hasil penelitian ada sedikit keraguan pada kemampuan organisme 

tersebut dalam memetabolisme atau mengasimilasi kolesterol. 

 
2.3.  Susu Acidophilus 

Susu acidophilus merupakan produk asam yang dihasilkan dengan 

memfermentasi susu dengan L. acidophilus (Spreer, 1998; Jay, 2000). Menurut 

Oberman (1985), L. acidophilus merupakan bagian dari mikroflora normal usus 

dan mampu bertahan pada kondisi berat di saluran usus. Susu yang mengandung 

L. acidophilus hidup mempunyai fungsi terapeutik, terutama untuk mengontrol 

gangguan pencernaan. 

Menurut Shah (1994), Metchnikoff merupakan orang Rusia pertama yang 

mengemukakan bahwa konsumsi susu fermentasi yang mengandung                     

L. acidophilus memberikan efek menguntungkan yaitu untuk menekan 

pertumbuhan bakteri pembusuk di dalam usus dan untuk memperpanjang usia. 

Prinsip dari teori Metchnikoff adalah bahwa bakteri asam laktat tidak hanya 

menghasilkan asam laktat, tetapi juga menghasilkan beberapa metabolit lain dan 

kemampuannya untuk tumbuh di dalam usus (Bottazi, 1983). 

Jumlah kultur yang ditambahkan ke dalam susu berkisar 1-2% (Jay, 2000), 

atau 10% (Spreer, 1998). Penambahan suspensi sel L. acidophilus dilakukan ke 

dalam susu pasteurisasi dingin (5oC) (Vedamuthu, 1982), atau susu skim steril 

(37-40oC) (Spreer, 1998). Sel L. acidophilus yang ditambahkan mampu menahan 

viabilitasnya selama 10-15 hari dan tidak dapat berkembang biak pada suhu 

refrigerator. Aktivitas metabolismenya juga dihambat pada suhu 5oC. Produk 

yang dihasilkan ini disebut sweet acidophilus milk (Vedamuthu, 1982). 
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2.3.1. Susu Skim 
 

Susu skim merupakan bagian susu yang tertinggal sesudah krim diambil 

sebagian atau seluruhnya. Susu skim mengandung semua zat makanan susu, 

sedikit lemak dan vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D dan E) terdapat 

dalam jumlah yang rendah (Buckle, Edward, Fleet dan Wootton, 1987). Eckles 

(1985) menyatakan bahwa susu skim merupakan sumber protein hewani yang 

tinggi dan mengandung laktosa yang tinggi, juga sebagai sumber kalsium dan 

fosfor. Mineral kalsium dan fosfor sebagai ion berfungsi sebagai gugus polar yang 

bersifat hidrofilik dan mampu mengikat air. 

Menurut Rahman dkk. (1992), susu skim mengandung laktosa yang akan 

diubah menjadi asam laktat pada proses fermentasi yoghurt. Laktosa merupakan 

karbohidrat utama dalam susu yang dapat digunakan oleh bakteri starter sebagai 

sumber karbon dan energi untuk pertumbuhan. Laktosa akan dihidrolisis oleh 

bakteri starter dan hasil akhirnya berupa asam piruvat. Selanjutnya akan diubah 

menjadi asam laktat oleh enzim laktat dehidrogenase yang dihasilkan oleh bakteri 

starter. Asam laktat yang terbentuk ini menyebabkan penurunan pH dan 

peningkatan keasaman. 

Menurut Idris (2003), susu skim adalah produk susu bubuk yang dibuat 

dari susu melalui proses penyemprotan (spray drying) atau dengan pengeringan 

drum (drum dryer). Komposisi kimia susu skim dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Komposisi Kimia Susu Skim 
 

Komponen Berat (%) 
Protein  35,9 
Lemak    0,8 
Laktosa  52,3 

Air   3,0 
Abu   8,0 

Sumber: Webb and Whittier (1970). 
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2.4.  Mikroenkapsulasi  
 

Mikroenkapsulasi dapat didefinisikan sebagai teknologi pengemasan 

bahan yang sensitif meliputi senyawa padat, cairan atau gas  ke dalam bahan 

enkapsulasi untuk memberikan proteksi terhadap senyawa tersebut dari kondisi 

lingkungan (Young, Sarda and Rosenberg, 1993a, 1993b ; Weinbreck, 2004). 

Menurut Arshady (1993), mikroenkapsulasi dapat bekerja untuk meningkatkan 

waktu atau tempo berkurangnya komposisi fungsional dan bahan tambahannya 

akibat proses tambahan (peragian dan enzim), pengawetan (asam dan garam), 

fortifiers (vitamin dan mineral), perasa (tanpa perasa atau panambahan perasa 

buatan) dan bahan-bahan lainnya.  

Barbut (1994) menyatakan bahwa alasan dilakukannya mikroenkapsulasi 

adalah untuk mencegah terjadinya pembusukan dari bahan yang dienkapsulasi 

meliputi oksidasi, reaksi dengan air, atau perubahan warna. Mikroenkapsulasi di 

industri pangan umumnya terkait dengan produksi zat-zat volatil, cita rasa, 

vitamin, minyak essensial, bakteria, enzim dan mineral (Jackson and Lee, 1991). 

Metode mikroenkapsulasi yang umumnya digunakan di industri makanan 

adalah spray drying. Bahan enkapsulasi sebagai bahan pelapis dapat terdiri atas 

gums, karbohidrat, lilin, gelatin dan beberapa senyawa polimer. Bahan 

enkapsulasi harus memiliki sifat-sifat yang meliputi kelarutan yang tinggi, mampu 

membentuk lapisan tipis (film forming), memiliki viskositas yang rendah pada 

konsentrasi yang tinggi, merupakan bahan pembentuk emulsi (Barbut, 1994). 

Menurut Lee et al. (2004), teknik mikroenkapsulasi telah berhasil 

digunakan untuk meningkatkan konsentrasi jumlah bakteri asam laktat dalam 
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produk fermentasi susu dan meningkatkan jumlah mikroorganisme yang mampu 

bertahan hidup pada produk susu, mayones dan cairan lambung. 

 
2.5.  Whey dan Protein Whey 

Buckle et al. (1987) menyatakan bahwa protein susu dibagi menjadi dua 

kelompok utama yaitu kasein yang dapat diendapkan oleh asam dan enzim renin 

dan protein whey yang dapat diendapkan oleh panas pada suhu kira-kira 65oC. 

Volume whey yang dihasilkan sebesar 80-90% dari total susu segar (Anonim, 

1997). 

Menurut Widodo (2003), protein whey menyusun 20% dari total 

kandungan protein. Komponen utama dari protein ini adalah β-laktoglobulin dan 

α-laktalbumin. Komponen lain dari protein whey yang terdapat dalam jumlah 

yang sangat kecil adalah bovin serum albumin dan imunoglobulin. Struktur 

molekul fraksi protein whey selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 

A. B. 
 

C. D.  
 
Gambar 1. Struktur Molekul Fraksi Protein Whey A. β-laktoglobulin;                   

B. α-laktalbumin (Anonim, 2008) C. α-helix; D. β-sheets (Friedli, 
1986) 

 
 
Penggunaan whey sebagai hasil samping dari industri keju semakin 

meningkat seperti penggunaannya sebagai pakan hewan atau sebagai sumber 
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protein untuk nutrisi manusia. Ada dua tipe whey yang dapat dibedakan: (1) soft 

whey, yang dihasilkan dari koagulasi susu oleh rennet pada pH 6,6 (contohnya 

pada keju cheddar atau pembuatan keju Emmental) dan (2) whey asam yang 

diperoleh dari produksi keju muda (contohnya keju cream, camembert, atau petit 

swiss), setelah koagulasi susu oleh asam seperti pada pembuatan keju cottage 

serta hasil dari pemanasan curd. Bentuk whey yang beredar di pasaran adalah 

bentuk cair dan bubuk dengan komposisi yang berbeda (Damodaran and Paraf, 

1997). Karakteristik fraksi protein susu dapat dilihat pada Tabel 2.  

 
Tabel  2.  Karakteristik Fraksi Protein Susu 
 

Fraksi Protein Nilai 
(%) 

pH Isoelektrik Berat Molekul 
(Dalton) 

Kasein 79 4,6 2-18 x 108

α-Kasein1 45-55 5,1 22500 
κ-Kasein 8-15 4,1-4,5 19000 
ß-Kasein 23-35 5,3 24000 
γ-Kasein 3-7 5,8-6,4 11-20 x 103

Protein whey    
ß-Laktoglobulin 7-12 5,2 18300 
Serum albumin 0,7-1,3 4,8 69000 
α-Laktalbumin 2-5 5,1 14000 
Imunoglobulin 1,9-3,3 4,6-6,0 15-100 x 104

Protease Pepton 2-6 3,7 4-40 x 103

Ket: 1 indeks S memiliki arti sensibilitas pada fraksinya vis-a-vis Ca2+  (Spreer, 1998). 

 

2.6.  Gum Arab 

Gum arab adalah eksudat kering dari pohon akasia. Senyawa ini 

merupakan garam netral atau sedikit asam polisakarida kompleks yang 

mengandung anion kalsium, magnesium dan kalium (deMan, 1997). 

Akasia gum (gum arab) telah diketahui sejak beberapa tahun yang lalu 

oleh komunitas peneliti sebagai sumber dietary fiber yang potensial. Kandungan 

nutrisinya telah banyak diuji. Gum arab dapat diberikan dalam jumlah yang 
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banyak yang mana akan mempertahankan rasa asli dan tekstur makanan yang 

dicampurkan. Struktur polimer kompleks yang tinggi menyebabkan gum arab 

tidak menimbulkan efek samping pada nilai nutrisi (Kravtchenko, 1998). 

Tranggono, Sutadi, Haryadi, Mudiati, Sudarmadji, Rahayu, Naruki dan 

Astuti (1991) mengemukakan bahwa gum arab jauh lebih mudah larut dalam air 

dibandingkan dengan hidrokoloid lainnya, gum ini membentuk larutan yang tidak 

begitu kental. Viskositas gum arab dipengaruhi oleh suhu dan penambahan asam, 

viskositas menurun dengan meningkatnya suhu dan pH di bawah 4 (Ranken and 

Kill, 1993). Hui (1992) menyatakan bahwa gum arab dapat mengental pada 

keasaman rendah (pH 4,5-5,0).  

Gum arab merupakan emulsifier yang efektif karena dapat melindungi 

sistem koloid dan telah banyak digunakan dalam emulsi minyak dalam air 

(Koswara, 1995). Menurut Stephen (1995), gum arab biasanya digunakan sebagai 

bahan enkapsulasi senyawa volatil yang memberikan aroma dan flavor makanan. 

Gum arab tidak hanya melapisi namun juga mampu berikatan dengan protein dan 

membentuk emulsi. Struktur molekul gum arab dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Struktur Molekul Gum Arab. A=arabinosil; R1=rhamnosa; 
R2=galaktosa; R3=arabinosa (Weinbreck, 2004) 
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2.7.  Interaksi Protein-Polisakarida 

Pencampuran dua jenis polimer yang berbeda akan menghasilkan suatu 

reaksi yang melibatkan formasi langsung dari ikatan kovalen antara kedua jenis 

polimer tersebut (Hettiarachchy and Ziegler, 1994). Interaksi antara dua jenis 

polimer seperti protein-polisakarida dapat digolongkan kedalam dua tipe yaitu 

interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak antara makromolekul yang berbeda 

(Damodaran and Paraf, 1997). Interaksi protein dan polisakarida terjadi melalui 

reaksi Maillard akibat adanya pemanasan. Reaksi maillard merupakan pengikatan 

gugus α-amino dari protein dan gugus karboksil dari polisakarida, hasil dari 

pengikatan ini adalah protein-polisakarida conjugate (Gaonkar, 1995). 

Menurut Hettiarachchy dan Ziegler (1994), protein dan polisakarida dapat 

memberikan interaksi fisik yaitu : 

1. Fase tunggal dalam sistem yang mengandung polimer yang berbeda di 

dalam daerah yang sama, maka kedua polimer tersebut saling menyatukan 

satu sama lain 

2. Fase tunggal dalam sistem kompleks terlarut 

3. Suatu cairan dalam 2 fase yang kedua komponen utamanya dalam fase 

yang berbeda 

4. Suatu kompleks yang tidak dapat larut dan yang terlarut dapat saling 

menyatukan dalam komponen keduanya. 

Larutan protein globuler dan larutan polisakarida anionik akan membentuk 

senyawa kompleks yang tidak larut jika dicampur pada pH yang rendah. 

Pencampuran pada pH yang tinggi menyebabkan senyawa kompleks                 

protein-polisakarida tidak dapat terbentuk (Ledward, 1994). Molekul protein bila 
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berada di bawah pH titik isoelektrik (IEP) akan bermuatan positif dan akan 

menjadi polikation. IEP dari sebagian besar molekul protein berkisar pada pH 4-7. 

Interaksi ini merupakan proses reversible yang tergantung pada pH dan kekuatan 

ion. Protein-polisakarida dapat tidak saling berikatan jika larutannya mempunyai 

pH di atas titik isoelektrik protein karena akan menjadikan kedua biopolimer ini 

mempunyai muatan yang sama (Damodaran and Paraf, 1997). 

 
2.8.  Spray Drying 

Spray drying merupakan proses pengeringan bahan cair dengan cara  

penyemprotan bahan ke dalam udara panas (Anonim, 2007). Metode spray drying 

sering digunakan untuk mikroenkapsulasi di industri pangan karena biayanya 

relatif murah (Anonim, 1998). Spray drying  juga baik digunakan untuk bahan 

yang sensitif terhadap panas dan mampu memproduksi kapsul dengan beragam 

ukuran serta jumlah yang banyak (Dziezak, 1988). 

Kelebihan lain dari metode semprot menurut Thies dalam Permadi (2003) 

adalah teknologinya sudah banyak dikuasai sehingga mudah didapat, mampu 

memproduksi kapsul dalam jumlah banyak, bahan pelapis yang cocok untuk 

pengeringan semprot juga layak sebagai bahan makanan, dan bahan pelapis yang 

digunakan larut dalam air sehingga dapat melepaskan bahan inti tanpa adanya 

bahan pelapis yang mengendap.  

Proses mikroenkapsulasi dengan menggunakan spray drying meliputi 3 

tahapan yaitu persiapan emulsi antara bahan pelapis dengan materi inti, melalui 

nozel larutan tersebut ditekan ke dalam ruang pengering (chamber), evaporasi 

cairan (Jackson dan Lee, 1991). Metode spray drying ini sesuai untuk 

mengeringkan bahan-bahan sensitif terhadap panas dan umumnya untuk 
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mempermudah, cairan ekstrak atau bahan ditambahkan stabilizer seperti 

hidrokoloid (Nurika, 2000).  

Spray dryer terdiri dari beberapa bagian utama yaitu chamber tempat 

terjadi proses pengeringan dan merupakan bagian utama dari spray dryer. Heater 

untuk memanaskan udara pengering, atomizer digunakan untuk menyebarkan 

aliran bahan yang masuk dalam bentuk droplets (tetesan) dan fine collector 

berfungsi untuk memisahkan butiran-butiran halus dari hasil pengeringan yang 

ikut terbawa oleh aliran udara keluar dari chamber (Master, 1985). Skema dan 

komponen spray dryer selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

Gambar 3. Skema dan Komponen Spray Dryer (Ananta, 2005) 

 
Bahan yang akan dikeringkan ditempatkan pada feed tank (1), bahan 

tersebut akan dipompa menuju drying chamber (8). Nozzle atomizer (2) 

mengubah bahan dalam bentuk cair menjadi bentuk tetesan berukuran antara 2-

150 µm. Tekanan udara (3) digunakan untuk memompa bahan masuk ke nozzle. 

Udara pengering (4) masuk dari luar melewati filter (5) dengan bantuan aspirator 

(6), udara yang masuk akan melewati heater (7). Setelah proses pengeringan di 

dalam chamber, bahan yang sudah kering sebagian besar akan jatuh ke bagian 
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bawah chamber dan dalam bentuk gas padat bahan tersebut secara kontinyu 

bergerak menuju separator (9) yang akan memisahkan bahan berbentuk padat dari 

gasnya. Bahan padat tersebut akan tertampung di bagian bawah (10). Partikel 

yang lebih halus biasanya tertampung di dalam outlet filter (11). 

 
2.9.  Viabilitas Bakteri Probiotik 
 

Pettersson, Graf, Alm, Lindwall dan Stroberg (1983) menyatakan bahwa 

percobaan strain  L. acidophilus lebih dapat bertahan hidup ketika pH dinaikkan 

dari 3,8 sampai dengan 6,8 menggunakan susu dan L. acidophilus dapat lebih 

bertahan hidup dibandingkan strain yang lainnya. Kemampuan bertahan hidup 

dari L. acidophilus lebih konsisten dibandingkan L. bulgaricus  pada pertumbuhan 

in vitro maupun in vivo (Lindwall and Foden, 1984).  

Law (1997) menyatakan  bahwa Bifidobacteria dan L. acidophilus akan 

bertahan pada asam lambung dan garam empedu, sementara ada beberapa bukti 

bahwa S. thermophilus dan L. delbrueckii subsp. bulgaricus tidak dapat.  

Shah (2001) menyatakan bahwa manfaat kesehatan baru dapat diperoleh 

apabila bakteri probiotik berada dalam kondisi hidup dan tersedia pada 

konsentrasi tinggi, minimal berjumlah 106 cfu/g produk. Oleh karena itu menurut 

Widodo (2003), bakteri asam laktat (BAL) tersebut harus memiliki kemampuan 

untuk tetap bertahan hidup dalam kondisi saluran pencernaan dan mampu 

membentuk koloni di dalamnya. 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebagai penyebab terjadinya 

penurunan viabilitas organisme probiotik dalam produk adalah tingkat keasaman 

produk, produksi asam selama penyimpanan atau “post acidification”, tingkat 

oksigen dalam produk, penyerapan oksigen melalui pengemas, sensitivitas 
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terhadap substansi mikroorganisme dan kekurangan nutrisi dalam susu (Shah, 

2001). 

 Shah (2000) menyatakan bahwa meskipun L. acidophilus dan 

Bifidobacteria adalah bakteri yang tahan asam, jumlahnya sangat cepat menurun 

selama penyimpanan yoghurt. Bifidobacteria tidak terlalu tahan asam seperti        

L. acidophilus, pertumbuhan L. acidophilus menurun pada pH 4 sedangkan 

pertumbuhan Bifidobacteria semakin melambat pada pH di bawah 5. 

 
2.10. Scanning Electron Microscope (SEM) 

Scanning electron microscope (SEM) merupakan alat untuk bidang dengan 

pembesaran diameter obyek berkisar antara 15 sampai 100.000 kali dengan daya 

pisah sekitar 100 Å. Luas bidang pandangan pada mikroskop elektron lebih besar 

dari mikroskop cahaya. Bayangan yang terbentuk pada mikroskop elektron hanya 

hitam dan putih (Frandson, 1992). 

Pemeriksaan dengan SEM dimaksudkan untuk melihat permukaan luar dari 

suatu benda dalam ruangan hampa udara. Mikroskop ini pada dasarnya mampu 

memeriksa sediaan dengan ukuran yang besar, akan tetapi bahan yang akan 

diperiksa harus dibedakan apakah bahan biologi apa bukan, karena akan 

menentukan dalam cara kerja penyinaran bahan. Bahan yang berupa bahan 

biologi, harus mendapat perlakuan tertentu agar tidak terjadi perubahan bentuk 

yaitu dengan cara fiksasi, pengeringan, sehingga benda-benda ini tidak mengkerut 

dalam ruang hampa udara (Hoediasmoro, Santoso, Hardjopranjoto dan Kristianto, 

1985). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 

2007 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang serta Unit Pelayanan Teknis (UPT) 

Mikroskop Elektron Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.  

 
3.2.  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri L. acidophilus 

FNCC 0051 dari PAU Pangan dan Gizi UGM Yogyakarta, protein whey (Prostar 

Whey, Ultimate Nutrition), media MRS Agar (Oxoid, Basingstoke, UK) dan MRS 

Broth (Oxoid, Basingstoke, UK)  yang diperoleh dari PT. Dipa Puspa Surabaya, 

Pepton (Oxoid, Basingstoke, UK)  dari THT UNIBRAW, susu skim bubuk dari 

Toko Avia, glukosa oral PT. Bratako Kimia dari Medilab Malang, gum arab, 

buffer pH 4 dan 7, akuades, akuabides serta alkohol 70% diperoleh dari PT. 

Panadia Malang. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mini spray dryer 

(Büchi B-290, Switzerland), scanning electron microscope (JEOL JSM T100, 

Jepang), autoclave (HL 36 Ae, Jepang), centrifuger (Digisystem Laboratory 

Instruments, Inc, Taiwan), spektrofotometer Uv-Vis/Unico RRC UV 2100, 

timbangan analitik (tipe AJ150L Mettler Instrument, Switzerland), thermostirrer 

(IKAMAG RET, Jerman), pH-meter (Hanna Instruments, Perancis), vortex-Mixer 
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(VM-2000 Digisystem Laboratory Instruments, Inc, Taiwan), colony counter 

(Stuart Scientific, UK),  refrigerator (Sanyo, Jepang), perangkat uji total BAL. 

 
3.3.  Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode percobaan menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan 3 kali ulangan. Pengelompokkan didasarkan pada 

waktu proses mikroenkapsulasi yang diduga sebagai sumber keragaman. Adapun 

perlakuan dari penelitian ini adalah jenis dan konsentrasi enkapsulat yang terdiri 

atas tiga tingkatan yaitu : 

Konsentrat protein whey 8% : Gum arab 0%  =  W 

Konsentrat protein whey 4% : Gum arab 4%  =  WG 

Konsentrat protein whey 0% : Gum arab 8%  =  G 

Persentase yang digunakan ialah persentase berat enkapsulat per volume akhir 

larutan enkapsulat (w/v).  

 
3.3.2. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dibagi dalam 5 tahapan yaitu : 

1. Penentuan pola pertumbuhan L. acidophilus menggunakan metode Speck 

(1984). Prosedur pengujiannya terdapat pada Lampiran 1. 

2. Proses mikroenkapsulasi L. acidophilus dengan metode spray drying. 

Prosedur selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3. Uji total BAL sebelum dan sesudah spray drying serta sebelum dan sesudah 

fermentasi susu acidophilus. Prosedur pengujiannya terdapat pada Lampiran 3. 

4. Laju fermentasi susu acidophilus dengan analisa penurunan pH susu 

acidophilus. Prosedur selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 
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5. Mikrostruktur mikrokapsul menggunakan scanning electron microscope 

(SEM). Prosedur selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. Diagram alir 

penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
3.4. Varibel Pengamatan 

 Parameter yang diamati pada penelitian ini yaitu: (1) Viabilitas bakteri 

dengan menghitung jumlah bakteri menggunakan metode hitungan cawan. (2) pH 

susu acidophilus menggunakan pH meter. (3) Mikrostruktur mikrokapsul 

menggunakan scanning electron microscope (SEM). 

 
3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisa ragam (ANOVA) dan 

apabila ada perbedaan dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda 

Duncan. Sebagai pembanding, data dianalisis menggunakan analisa peragam 

(ANKOVA) untuk mengetahui hubungan atau regresi antara jumlah bakteri 

sebelum dengan jumlah bakteri setelah spray drying serta jumlah bakteri pada 

awal dan akhir fermentasi akibat pengaruh penggunaan enkapsulat. Hasil analisa 

menunjukkan bahwa Fhitung ANOVA lebih besar dari Fhitung ANKOVA, sehingga 

ANOVA lebih tajam analisisnya dan digunakan dalam penelitian ini 

(Sastrosupadi, 2000). Data hasil pengujian pH dan mikrostruktur dianalisis 

dengan metode analisa deskriptif. 
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 Analisis 

- Total BAL  - Mikrostruktur 
   (SEM)  

 
 
 
 
 Analisis  

- pH  -Total BAL
 
 

 Analisis  
- Total BAL 

Biomassa L. acidophilus 

Susu Skim 12% + Glukosa 1% 

Dilarutkan dalam akuades 

Pasteurisasi (80oC, 15 menit) 

Penurunanan suhu hingga 45oC 

Larutan Medium Fermentasi 

Dilarutkan ke dalam Akuabides 

Pasteurisasi (80oC, 15 menit) 

Larutan Enkapsulat 

Susu Acidophilus 

Inokulasi sebesar 3% 

Pemeraman pada suhu 37oC 
hingga mencapai pH 4,6 

Spray drying 
Inlet 120oC; outlet 60oC 

Analisis  
- Total BAL 

Mixing 

Mikrokapsul 

Diinokulasikan ke dalam 50 ml MRS broth 
Diinkubasi pada 37oC, 20-24 jam 

Sub Kultur 

Diinokulasikan 1 ose ke dalam MRS agar miring 
Diinkubasi pada 37oC, 20-24 jam 

Kultur Stok Agar Miring 

Diinokulasikan 2 ose ke dalam 10 ml MRS broth  
Diinkubasi pada 37oC, 20-24 jam 
Dianalisa kurva pertumbuhan (* jam) 

Kultur Cair 

Diinokulasikan ke dalam 90 ml MRS broth 
Diinkubasi pada 37oC, selama * jam 

Kultur Cair Siap Panen 

Disentrifugasi 3200 rpm, 15 menit 

1 Ampul Kultur Kering L. acidophilus Konsentrat Protein Whey dan Gum Arab 
(W; WG; G) 

  
Ket :   *   Lama inkubasi L. acidophilus hingga mencapai masa awal stasioner yang diperoleh dari  

analisis kurva pertumbuhan 
  

Gambar 4. Alur Proses Penelitian 
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3.6.  Batasan Istilah 

Probiotik                  =  mikroorganisme hidup baik dalam bentuk tunggal atau 

campuran yang ditambahkan dalam bahan pangan yang 

dapat memberikan efek menguntungkan bagi tubuh inang 

yang mengkonsumsinya dan meningkatkan keseimbangan 

mikroorganisme dalam saluran pencernaan 

L.  acidophilus = salah satu bakteri yang hidup di dalam saluran pencernaan 

manusia dan memiliki viabilitas yang tinggi pada 

lingkungan ber-pH rendah 

Mikroenkapsulasi  = teknik pembungkusan bahan berbentuk cairan maupun 

padatan ke dalam suatu materi pembungkus atau 

enkapsulat 

Protein whey   = jenis protein susu yang dapat diperoleh setelah proses 

koagulasi kasein pada pH 4,6 

Gum arab  = merupakan hidrokoloid alami yang dihasilkan dari getah 

pohon akasia dan termasuk polisakarida 

Spray drying   =  proses pengeringan bahan cair dengan cara penyemprotan 

bahan ke dalam udara panas  

Viabilitas bakteri      = kemampuan hidup suatu bakteri dalam uji viabilitas 

menggunakan metode penumbuhan pada media agar 

Laju pengasaman =  waktu yang diperlukan (jam) untuk mencapai pH 4,6 pada 

fermentasi susu oleh bakteri 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1.   Pola Pertumbuhan Bakteri Lactobacillus acidophilus 

Sel bakteri L. acidophilus yang akan dimikroenkapsulasi menggunakan 

metode spray drying merupakan sel yang berada pada fase akhir logaritmik atau 

awal stasioner. Jumlah sel bakteri pada fase ini sudah optimum. Produksi sel 

dilakukan dengan menumbuhkan bakteri pada medium MRS broth, setelah 

mencapai aktivitas yang optimum, dilakukan pemanenan sel dan dilakukan 

pengukuran pH medium fermentasi sampai akhir fase logaritmik atau awal 

stasioner. Hasil pengujian pola pertumbuhan dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
 

 

0 

Gambar 5.  Pola Pertumbuhan Lactobacillus acidophilus 
 
 

Gambar 5 menunjukkan bahwa bakteri L. acidophilus mencapai fase akhir 

logaritmik (awal stasioner) pada waktu 14-16 jam masa inkubasi yang ditandai 

dengan peningkatan nilai absorbansi atau kekeruhan media dan menurunnya pH 

medium. Kekeruhan media pada waktu awal inkubasi belum terjadi, mulai pada 

jam ke 4 terjadi peningkatan kekeruhan media hingga jam ke 16 kekeruhan media 

sudah tidak berubah. Menurut Volk dan Wheeler (1993), perubahan nilai 
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absorbansi menunjukkan adanya pertumbuhan sel. Semakin tinggi nilai 

absorbansinya maka semakin tinggi pula jumlah sel mikroba dalam medium 

tersebut. Berdasarkan kurva pertumbuhan L. acidophilus dapat ditentukan waktu 

panen untuk produksi biomassa yaitu pada jam ke 14-16 inkubasi (saat memasuki 

awal fase stasioner). 

Nilai pH medium pada awal inkubasi adalah 6, pH mulai mengalami 

penurunan pada inkubasi jam ke 2 menjadi 5,9 dan seterusnya hingga mencapai 

pH 4,2 pada inkubasi jam ke 14. Penurunan pH media disebabkan oleh adanya 

produksi asam laktat yang dihasilkan selama proses pertumbuhan. Menurut 

Axelsson (1998), asam laktat yang diproduksi merupakan hasil dari pemecahan 

glukosa melalui jalur glikolisis untuk bakteri asam laktat yang bersifat 

homofermentatif (L. acidophilus). 

 
4.2.  Viabilitas Lactobacillus acidophilus Selama Proses Mikroenkapsulasi 

dengan Metode Spray Drying 

Pengujian total bakteri L. acidophilus sebelum dan setelah spray drying 

ditujukan untuk mengetahui efek mikroenkapsulasi menggunakan enkapsulat 

konsentrat protein whey dan gum arab terhadap viabilitas L. acidophilus. 

Enkapsulat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 8%. Espina dan 

Packard (1979) menyatakan bahwa penggunaan enkapsulat sebesar 10% dapat 

menghambat tingkat ketahanan hidup bakteri L. acidophilus. Hasil pengujian total 

BAL sebelum dan setelah spray drying selengkapnya dapat dilihat pada              

Gambar 6. 
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Gambar 6. Viabilitas Lactobacillus acidophilus Sebelum dan Setelah  
Spray Drying 

 
 

Jumlah bakteri sebelum spray drying berkisar antara 4,5 x 1010 – 9,0 x 1010 

cfu/g dan setelah spray drying jumlah bakteri mengalami penurunan berkisar 

antara 1,9 x 1010 – 2,5 x 1010 cfu/g. Penurunan viabilitas L. acidophilus selama 

proses spray drying dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil penelitian menunjukkan     

L. acidophilus mengalami penurunan viabilitas kurang dari satu siklus log yaitu 

berkisar antara 0,38-0,55 siklus log atau persentase penurunan bakterinya sebesar 

59-72%. Hasil penelitian Harmayani, Ngatirah, Rahayu dan Utami (2001) 

menunjukkan bahwa sel bakteri L. acidophilus dengan enkapsulat susu skim 10% 

menurun viabilitasnya sebesar 4,92 siklus log setelah spray drying dengan 

temperatur inlet dan outlet berturut-turut 120 dan 65oC. 

 
Tabel 3. Pengaruh Spray Drying Terhadap Penurunan Viabilitas Lactobacillus  

acidophilus 
 

Jumlah Bakteri*

Perlakuan Sebelum 
Spray Drying 

Setelah 
Spray Drying 

Penurunan Viabilitas 
(siklus log) 

W 10,65 ± 0,09 10,27 ± 0,18 0,38 (59%) 
WG 10,85 ± 0,08 10,30 ± 0,22 0,55 (72%) 
G 10,96 ± 0,35 10,40 ± 0,24 0,55 (72%) 

Keterangan : * Data jumlah bakteri telah ditransformasikan ke dalam bentuk log 
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Selama proses spray drying bakteri tidak hanya dihadapkan pada stres 

akibat panas, akan tetapi juga dihadapkan pada faktor lainnya meliputi oksidasi, 

dehidrasi yang berkaitan dengan stres seperti tekanan osmosis dan akumulasi 

hasil-hasil metabolisme yang mungkin beracun (Ananta, 2005). Menurut Teixeira, 

Castro, Malcata dan Kirby (1995), hilangnya viabilitas sel selama spray drying 

juga berhubungan dengan kerusakan komponen sel, membran sel, dinding sel dan 

DNA. 

Berdasarkan besar penurunan jumlah bakteri setelah spray drying, bakteri 

yang dimikroenkapsulasi menggunakan konsentrat protein whey memiliki 

ketahanan hidup lebih baik dibandingkan bakteri yang dimikroenkapsulasi dengan 

campuran konsentrat protein whey dengan gum arab (WG) dan gum arab (G). 

Bakteri yang dimikroenkapsulasi dengan konsentrat protein whey hanya 

mengalami penurunan jumlah bakteri sebesar 0,38 siklus log atau sebesar 59%. 

Hasil penelitian Mosilhey (2003) menunjukkan bahwa bakteri L. acidophilus yang 

dimikroenkapsulasi dengan protein whey mengalami penurunan di atas satu siklus 

log sedangkan bakteri L. acidophilus yang dimikroenkapsulasi dengan gum arab 

dan campuran protein whey dengan gum arab mengalami penurunan jumlah 

bakteri di bawah satu siklus log. 

Menurut Harmayani dkk. (2001), ketahanan hidup sel terhadap berbagai 

kondisi proses dipengaruhi oleh strain mikroorganisme, kondisi pertumbuhan, 

umur kultur, media pensuspensi dan kondisi proses. Bakteri L. acidophilus yang 

akan dimikroenkapsulasi dengan spray drying selalu dikondisikan memasuki awal 

stasioner (inkubasi 14-16 jam). Teixeira et al. (1995) merekomendasikan 

menggunakan bakteri yang memasuki fase stasioner untuk dikeringkan supaya 
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memperoleh viabilitas yang tinggi. Mikroorganisme yang berada pada fase awal 

stasioner memiliki sensitivitas yang rendah terhadap proses pemanasan (Hurst and 

Collins in Mosilhey, 2003). Berdasarkan hal tersebut, enkapsulat yang digunakan 

dalam proses mikroenkapsulasi bakteri sangat berperan besar dalam melindungi 

bakteri selama proses spray drying.  

Hasil analisis ragam (Lampiran 7 dan 8) menunjukkan bahwa perlakuan 

penggunaan enkapsulat yang berbeda pada proses mikroenkapsulasi tidak 

memberikan pengaruh (P>0,05) terhadap jumlah bakteri baik sebelum maupun 

setelah spray drying. 

 
4.3.  Fermentasi Susu Acidophilus dan Laju Pengasaman 

Fermentasi dilakukan pada suhu 37oC sampai pH medium mencapai 4,6. 

Medium fermentasi yang digunakan adalah susu skim 12% dengan penambahan 

glukosa 1%. Laju pengasaman dihitung berdasarkan penurunan pH medium 

selama jangka waktu tertentu. Laju pengasaman selama fermentasi dapat dilihat 

pada Gambar 7. 

 
 

 

0 

Gambar 7.  Laju Pengasaman Susu Acidophilus dengan Menggunakan 
  Mikrokapsul Bakteri dan Bakteri Bebas 
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Gambar 7 menjelaskan bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai pH 

4,6 pada fermentasi medium dengan mikrokapsul L. acidophilus lebih lama 

dibandingkan dengan L. acidophilus yang tidak dimikroenkapsulasi. Waktu (jam) 

yang diperlukan untuk mencapai pH 4,6 adalah 44; 45; 44 dan 42 pada fermentasi 

medium dengan mikrokapsul konsentrat protein whey (W); campuran konsentrat 

protein whey dengan gum arab (WG); gum arab (G) dan kontrol (bakteri             

L. acidophilus bebas). Hasil penelitian Mosilhey (2003) menunjukkan bahwa       

L. acidophilus yang dimikroenkapsulasi memerlukan waktu yang lebih lama 

dalam memfermentasi medium. Hal ini dikarenakan lambannya penerimaan 

nutrien dan pelepasan metabolit melewati lapisan enkapsulat yang menyelubungi 

bakteri.  

Mikrokapsul campuran konsentrat protein whey dengan gum arab (WG) 

membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai pH 4,6 selama fermentasi 

medium dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini diduga dikarenakan 

pengaruh ikatan protein polisakarida yang terbentuk melalui reaksi Maillard 

akibat proses pemanasan. Berdasarkan Gambar 7 penurunan pH medium oleh 

mikrokapsul WG mengalami kelambatan dimulai pada pH 4,7. Hal ini diakibatkan 

terjadinya ikatan yang cukup kuat antara protein polisakarida sehingga transfer 

nutrien dan pelepasan metabolit lebih sulit. Menurut Ledward (1994), larutan 

protein globuler dan larutan polisakarida anionik akan membentuk senyawa 

kompleks yang tidak larut jika dicampur pada pH yang rendah. Pencampuran pada 

pH yang tinggi menyebabkan senyawa kompleks protein-polisakarida tidak dapat 

terbentuk. 
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4.4.  Viabilitas Lactobacillus acidophilus Selama Fermentasi 

Pengujian total bakteri L. acidophilus pada awal dan akhir fermentasi 

ditujukan untuk mengetahui efek mikroenkapsulasi menggunakan enkapsulat 

konsentrat protein dan gum arab terhadap kemampuan L. acidophilus untuk 

tumbuh dalam medium fermentasi dengan kata lain total BAL selama fermentasi 

menunjukkan viabilitas mikrokapsul L. acidophilus. Hasil pengujian total BAL 

selama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 
Gambar 8.  Viabilitas Lactobacillus acidophilus pada Awal dan Akhir Fermentasi 

Jumlah bakteri pada awal fermentasi susu acidophilus menggunakan 

mikrokapsul L. acidophilus berkisar antara 3,1-6,0 x 108 cfu/ml dan untuk           

L. acidophilus bebas sebesar 2,0 x 107 cfu/ml. Setelah melalui proses fermentasi 

jumlah bakteri mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah bakteri tertinggi 

adalah pada fermentasi menggunakan L. acidophilus bebas yaitu sebesar 1,53 

siklus log atau sebesar 97%. Bakteri L. acidophilus yang dimikroenkapsulasi 

mengalami peningkatan jumlah bakteri lebih kecil dibandingkan L. acidophilus 

bebas yaitu sebesar 0,05-0,52 siklus log atau sebesar 10-70%. Pengaruh 

mikroenkapsulasi dengan spray drying terhadap viabilitas L. acidophilus selama 

fermentasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Pengaruh Mikroenkapsulasi Terhadap Viabilitas Lactobacillus 
acidophilus Selama Fermentasi 

 
Jumlah Bakteri*

Perlakuan 
Awal Fermentasi Akhir Fermentasi 

Peningkatan Viabilitas 
(siklus log) 

W 8,50 ± 0,09 9,01 ± 0,40 0,52 (70%) 
WG 8,78 ± 0,18 8,88 ± 0,29 0,10 (20%) 
G 8,68 ± 0,18 8,73 ± 0,38 0,05 (10%) 

Kontrol 7,30 ± 0,34 8,83 ± 0,40 1,53 (97%) 
Keterangan : * Data jumlah bakteri telah ditransformasikan ke dalam bentuk log 

 
Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa mikroenkapsulasi L. acidophilus 

dengan spray drying diduga dapat menyebabkan keterbatasan bakteri untuk 

membelah diri karena adanya keterbatasan penerimaan nutrien sebagai faktor 

utama pertumbuhan sel, selain itu L. acidophilus yang dimikroenkapsulasi diduga 

mengalami injury akibat proses pemanasan dengan spray drying. Mosilhey (2003) 

menyatakan bahwa perlindungan bakteri melalui mikroenkapsulasi menyebabkan 

lambannya penerimaan nutrien dan pelepasan metabolit melewati lapisan 

enkapsulat yang menyelubungi bakteri. Menurut Ray (1996), hasil dari beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa setelah pemanasan, sel bakteri kehilangan 

permeabilitas dan menjadi lebih sensitif terhadap beberapa senyawa yang 

sebelumnya resisten.  

Gambar 8 menunjukkan bahwa viabilitas L. acidophilus yang 

dimikroenkapsulasi pada akhir fermentasi masih tinggi (5,3 x 108 - 1,0 x 109 

cfu/ml), hal ini menunjukkan bahwa L. acidophilus yang dimikroenkapsulasi 

memiliki kemampuan mempertahankan viabilitasnya pada akhir fermentasi. 

Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan mikrokapsul bakteri pada proses 

fermentasi adalah peningkatan toleransi mikroorganisme dari faktor penghambat 

seperti infeksi bakteriofaga (Steenson, Klaenhammer and Swaisgood dalam 
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Mortazavian, Razavi, Ehsani and Sohrabvandi, 2007), memberi perlindungan 

kepada sel terhadap senyawa kimia beracun dan terhadap perubahan yang tidak 

dikehendaki seperti mutasi genetik (Arnauld, Laroix and Choplin dalam 

Mortazavian, 2007).  Jumlah L. acidophilus di dalam susu acidophilus dinilai 

cukup tinggi untuk menyediakan efek fungsional. Shah (2001) menyatakan bahwa 

manfaat kesehatan baru dapat diperoleh apabila bakteri probiotik berada dalam 

kondisi hidup dan tersedia pada konsentrasi tinggi, minimal berjumlah 106 cfu/g.  

Hasil analisis ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan pada 

penelitian ini berpengaruh sangat nyata terhadap total BAL pada awal fermentasi. 

Rerata dan hasil UJBD total BAL pada awal fermentasi dapat dilihat pada Tabel 

5. Medium susu yang difermentasi dengan bakteri L. acidophilus bebas memiliki 

total BAL sebesar 2,0 x 107 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan medium yang 

difermentasi menggunakan bakteri mikrokapsul konsentrat protein whey (W), 

campuran konsentrat protein whey dengan gum arab (WG) dan gum arab (G). 

Hasil analisis ragam total BAL pada akhir fermentasi (Lampiran 10) menunjukkan 

bahwa perlakuan pada penelitian ini tidak memberikan pengaruh terhadap total 

BAL pada akhir fermentasi.  

 
Tabel 5.  Rerata dan Hasil UJBD Total BAL pada Awal Fermentasi 

Perlakuan Total BAL (cfu/ml) 
Kontrol 7,30a 

W 8,50b

G 8,68b

WG 8,78b

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan total BAL yang sangat nyata pada awal 
fermentasi (P<0,01) 
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4.5.   Mikrostruktur Mikrokapsul  

Mikrokapsul merupakan istilah untuk menyebutkan hasil 

mikroenkapsulasi yang berukuran dari submikron sampai beberapa milimeter 

serta memiliki bentuk yang berbeda tergantung bahan dan metode yang digunakan 

(Mosilhey, 2003). Mikrokapsul bakteri L. acidophilus yang diperoleh dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Mikrokapsul Lactobacillus acidophilus 

 
Hasil analisa mikroskopi dengan scanning electron microscope (SEM) 

menunjukkan mikrokapsul bakteri L. acidophilus memiliki diameter sebesar 9,8; 

9,6 dan 5,2 µm untuk mikrokapsul dengan enkapsulat konsentrat protein whey 

(W), campuran konsentrat protein whey dengan gum arab (WG) dan gum arab 

(G). Partikel mikrokapsul erat kaitannya dengan persentase enkapsulat yang 
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digunakan. Menurut Ananta (2005), ukuran partikel mikrokapsul akan semakin 

besar seiring dengan bertambah besarnya persentase dari enkapsulat yang 

digunakan. Penambahan persentase enkapsulat akan berdampak pada penurunan 

viabilitas bakteri karena dengan bertambahnya total padatan maka akan 

membutuhkan waktu pengeringan yang relatif lebih lama.  

Ukuran partikel mikrokapsul yang diperoleh memiliki kisaran ukuran 

mikrokapsul yang sama dengan hasil penelitian  Zhao, Sun, Torley, Wang dan 

Niu (2007) yaitu berkisar antara 6,607-60,256 μm. Zhao et al. (2007) 

menggunakan enkapsulat β-siklodekstrin dan gum akasia untuk proses 

mikroenkapsulasi L. acidophilus menggunakan metode spray drying. Menurut 

Kailasapathy (2002), ukuran partikel mikrokapsul yang lebih besar dari 100 µm 

dapat memberikan efek pada mouth feel dan mengakibatkan tekstur yang kasar 

sehingga tidak layak untuk ditambahkan ke dalam makanan.  

Hasil analisa mikrostruktur mikrokapsul dengan SEM selengkapnya dapat 

dilihat pada Gambar 10. Bentuk mikrokapsul sebagian besar bulat tidak rata. 

Gambar 10 A menunjukkan permukaan mikrokapsul perlakuan W yang 

bergelombang dengan lekukan yang lebih halus dibandingkan Gambar 10 B dan 

C. Mikrokapsul perlakuan W memiliki bentuk yang menggelembung, hal ini 

dikarenakan terjadi pemuaian partikel protein akibat pengeringan dengan spray 

drying. Hasil penelitian serupa ditunjukkan oleh Rosenberg dan Young dalam 

Sheu dan Rosenberg (1998) yang menyatakan bahwa mikroenkapsulasi dengan 

enkapsulat whey protein isolate (WPI) menghasilkan mikrokapsul dengan 

permukaan yang halus tanpa ditemui lekukan. Menurut Rosenberg dalam Sheu 
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dan Rosenberg (1995), pemuaian partikel akibat pengeringan dengan udara atau 

uap air panas dapat mencegah terjadinya lekukan pada permukaan mikrokapsul. 
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Gambar 10. Foto Mikrostruktur Mikrokapsul Lactobacillus acidophilus pada 

Berbagai Perlakuan Penggunaan Enkapsulat. A: Konsentrat Protein 
Whey 8%, B: Konsentrat Protein Whey 4% dan Gum Arab 4% dan 
C: Gum Arab 8% 
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Gambar 10 B menunjukkan mikrokapsul WG yang memiliki permukaan 

berlekuk dan berkerut. Bentuk mikrokapsul WG sedikit menggelembung 

dibandingkan mikrokapsul G tetapi permukaannya lebih berlekuk dibandingkan 

mikrokapsul W. Sheu dan Rosenberg (1995) menyatakan bahwa usaha untuk 

mengurangi lekukan pada permukaan mikrokapsul campuran isolat protein whey 

dengan karbohidrat (maltodekstrin) adalah dengan menambah rasio penggunaan 

protein menjadi 3:1. Penelitian ini menggunakan rasio konsentrat protein whey 

dengan gum arab sebesar 1:1 sehingga menghasilkan mikrokapsul dengan 

pemukaan yang berlekuk seperti perlakuan G dan memiliki bentuk 

menggelembung seperti perlakuan W. 

Mikrostruktur mikrokapsul perlakuan G ditunjukkan pada Gambar 10 C. 

Permukaan mikrokapsul G memiliki lekukan lebih lebar dibandingkan 

mikrokapsul W dan WG. Bentuk mikrokapsul G adalah bulat tetapi tidak 

menggelembung seperti mikrokapul W. Rosenberg dan Young dalam Sheu dan 

Rosenberg (1998) menyatakan bahwa mikrokapsul yang berukuran kecil dengan 

lekukan yang dalam dapat disebabkan oleh laju pengeringan yang tinggi. Laju 

pengeringan yang cepat biasanya menyebabkan dinding kapsul memadat dengan 

cepat sehingga permukaan mikrokapsul yang halus tidak dapat terbentuk. Proses 

pemadatan yang lebih cepat inilah yang menyebabkan mikrokapsul G tidak 

menggelembung seperti mikrokapsul W. 

Bentuk dan ukuran partikel mikrokapsul akan sesuai dengan bentuk 

ukuran globula emulsi. Apabila sistem emulsi terbentuk dengan baik (ditandai 

dengan ukuran dan penyebaran globula yang merata), maka akan menghasilkan 

mikrokapsul dengan ukuran partikel yang kecil, penyebaran partikel yang merata, 
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bentuk partikel yang seragam dan mampu melindungi bahan inti terhadap 

kerusakan (Sheu and Rosenberg, 1995).  

Bentuk mikrokapsul secara langsung memberikan pengaruh terhadap 

viabilitas bakteri L. acidophilus. Perlakuan W yang dinding mikrokapsulnya 

menggelembung dengan lekukan yang lebih halus dinilai mampu melindungi      

L. acidophilus selama spray drying dan selama proses fermentasi. Dinding 

mikrokapsul perlakuan W dinilai lebih mudah dilalui nutrien dari luar 

mikrokapsul sehingga kontak antara bakteri di dalam mikrokapsul dengan nutrien 

lebih cepat terjadi. 

Hasil pengujian viabilitas yang diperoleh menunjukkan bahwa perlakuan 

G memiliki penurunan viabilitas tertinggi setelah melewati spray drying dan pada 

proses fermentasi perlakuan G menunjukkan peningkatan viabilitas bakteri 

terkecil. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk mikrokapsul G 

yang cenderung memiliki lekukan yang lebar dan berpori diduga menyebabkan   

L. acidophilus lebih mengalami injury akibat pemanasan karena dinding 

mikrokapsul kurang melindungi L. acidophilus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
 



BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1.  Kesimpulan  

 Perlakuan mikroenkapsulasi menggunakan enkapsulat konsentrat protein 

whey (W) memberikan penurunan jumlah bakteri terkecil setelah mengalami 

proses spray drying (0,38 siklus log atau sebesar 59%) dibandingkan perlakuan 

mikroenkapsulasi menggunakan enkapsulat campuran konsentrat protein whey 

dengan gum arab (WG) dan gum arab (G). Mikroenkapsulasi L. acidophilus 

mengakibatkan laju penurunan pH lebih lama (2-3 jam) dibandingkan dengan     

L. acidophilus bebas serta mengakibatkan terbatasnya L. acidophilus untuk 

tumbuh dalam medium fermentasi (jumlah peningkatan 0,05-0,52 siklus log atau 

sebesar 10-70%). Struktur mikrokapsul W permukaannya bergelombang dengan 

lekukan yang halus, mikrokapsul WG permukaannya bergelombang dengan 

lekukan yang cukup dalam, mikrokapsul G permukaannya halus dengan lekukan 

yang lebih lebar. 

 
5.2.  Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan mikroenkapsulasi          

L. acidophilus dilakukan dengan metode spray drying menggunakan enkapsulat 

konsentrat protein whey karena memberikan viabilitas dan keaktifan yang tinggi. 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam pembuatan susu acidophilus 

menggunakan bakteri yang direcovery pada medium selektif dengan berdasarkan 

jumlah bakteri awal yang sama serta penelitian lanjutan mengenai viabilitas 

mikrokapsul sebagai kultur kering selama penyimpanan dingin dan dalam 

simulasi saluran pencernaan. 
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Lampiran 1.  Penentuan Kurva Pertumbuhan (Modifikasi Speck, 1984) 

 
• Inokulasi satu ose bakteri probiotik (L. acidophilus) dari biakan agar miring  

masing-masing pada 10 ml medium MRS broth steril kemudian diinkubasi 

pada suhu 37oC selama 24 jam. 

• Pemindahan kultur pada 90 ml MRS broth steril kemudian diinkubasi pada 

suhu 37oC selama 24 jam. 

• Sampel awal diukur absorbansinya pada panjang gelombang 660 nm dan 

diukur nilai pH nya. 

• Selanjutnya untuk tiap interval waktu 4 jam diambil sampel berikutnya untuk 

dilakukan pembacaan absorbansi pada panjang gelombang 660 nm dan analisa 

pH kultur. 

• Dilakukan pengukuran absorbansi sampai kadar absorbansi kultur tetap atau 

menurun. 

• Dibuat kurva pertumbuhan mikroba, hubungan waktu dengan kadar 

absorbansi dan pH dengan kadar absorbansi.  
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Lampiran 2.  Prosedur Mikroenkapsulasi Lactobacillus acidophilus 

 
1. Persiapan bahan mikroenkapsulasi  

• Dilarutkan konsentrat protein whey (W) dan gum arab (G) ke dalam 250 ml 

akuabides sesuai dengan perlakuan. 

• Suspensi kemudian dipasteurisasi selama 15 menit pada suhu 80oC. 

 
2. Persiapan bakteri 

• Inokulasi 2 ose kultur agar miring pada 10 ml MRS broth steril dan inkubasi 

pada 37oC, dengan waktu inkubasi sesuai dengan waktu puncak fase 

logaritmik kultur yang didapat dari tahap penentuan kurva pertumbuhan.  

• Pemindahan kultur dalam MRS broth hingga mencapai volume 100 ml dan 

inkubasi pada suhu 37oC dengan waktu puncak fase logaritmik kultur yang 

didapat dari tahap penentuan kurva pertumbuhan sehingga diperoleh starter 

cair siap pakai dan dianalisa total L. acidophilus sebagai jumlah awalnya. 

 
3. Proses Mikroenkapsulasi  

• Starter yang diperoleh pada tahap 2 dicampurkan dengan protein whey dan 

gum arab sesuai dengan perlakuan. 

• Kemudian campuran tersebut dikeringkan menggunakan spray dryer dengan 

metode Harmayani dkk. (2001) yang telah dimodifikasi seperti pada Tabel di 

bawah ini. 

Parameter Spray Dryer  

Parameter Nilai 
Temperatur-Inlet 120oC 
Temperatur-Outlet 60oC 
Tekanan udara  6 bar 
Diameter nozzle 1,4 mm 
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Lampiran 3.  Prosedur Analisa Total Bakteri Asam Laktat 
 
 
1. Prosedur Analisa Total Bakteri pada Mikrokapsul (Modifikasi 

Harmayani dkk., 2001) 
 
• Penimbangan 0,1 g kultur kering secara aseptis, dimasukkan ke dalam 0,9 ml 

akuades steril (pengenceran 10-1). Selanjutnya dibuat seri pengenceran. 

• Inokulasi sampel 0,1 ml (3 pengenceran terakhir) dengan metode surface 

plating pada media MRS agar.  

• Inkubasi selama 48 jam pada suhu 37oC.  

• Perhitungan jumlah koloni menggunakan  Colony Counter. 

 
2.  Total BAL pada Kultur Cair dan atau pada Susu Fermentasi 

• Tandailah tabung reaksi 1, 2, 3 sampai 8 yang berisi 9 ml larutan pengencer 

pepton steril dan tandai pula masing-masing cawan petri dengan 3 nilai 

pengenceran terakhir, masing-masing cawan dibuat duplo. 

• Kocok suspensi yang akan dihitung jumlah bakteri dan diambil 1 ml sampel 

kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1 sebagai seri pengenceran 10-1. 

• Pindahkan 1 ml sampel dari tabung 1 ke dalam tabung 2 sebagai seri 

pengenceran 10-2, dan seterusnya sampai diperoleh seri pengenceran 10-8. 

• Inokulasi sampel sebanyak 0,1 ml (3 pengenceran terakhir) ke dalam cawan 

petri dengan metode surface plating. 

• Baliklah cawan petri dan masukkan ke dalam inkubator pada suhu 37oC 

selama 48 jam. 

• Perhitungan jumlah koloni menggunakan Colony Counter. 
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Lampiran 4.  Fermentasi Susu dan Laju Pengasaman  (Modifikasi Widodo 
dkk., 2003) 

 
 
• Larutkan 12% susu skim + glukosa 1%, kemudian larutan dipasteurisasi pada 

suhu 80oC selama 15 menit diikuti dengan pendinginan hingga mencapai 

suhu 45oC. 

• Inokulasi mikrokapsul bakteri L. acidophilus 3% (w/v) masing-masing ke 

dalam larutan susu skim.   

• Inokulasi bakteri L. acidophilus bebas atau yang tidak diberi perlakuan 

mikroenkapsulasi sebanyak 3% (v/v) sebagai kontrol. 

• Fermentasi dilakukan pada suhu 37oC hingga pH mencapai 4,6. 

• pH diukur secara berkala menggunakan pH meter untuk mengukur laju 

pengasaman. 
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Lampiran 5.  Prosedur Pengujian Mikrostruktur dengan Metode SEM (UPT 
Mikroskop Fakultas Kedokteran UNAIR Surabaya) 

 
 
• Bahan yang akan diamati dilekatkan pada holder (stub) dengan menggunakan 

lem khusus (araldyte) yang sudah diberi serbuk alumunium. Dibiarkan sampai 

kering lebih kurang 1 hari. 

• Dilakukan pelapisan pada permukaan bahan yang akan diamati dengan 

menggunakan alat vacuum evaporator dan bahan pelapisnya adalah emas 

murni (proses pelapisan lebih kurang 1 jam). 

• Pengamatan dan pemotretan dengan scanning electron microscope (SEM). 
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Lampiran 6.  Gambar Bahan Utama yang Digunakan dalam Penelitian 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KONSENTRAT PROTEIN WHEY

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GUM ARAB
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Lampiran 7. Analisis Ragam Total Bakteri Lactobacillus acidophilus Sebelum 
Spray Drying 

 
 

Ulangan Perlakuan 
1 2 3 

Total Rata-Rata SD 

W 10,75 10,58 10,61 31,94 10,65 ± 0,09 
WG 10,78 10,93 10,82 32,53 10,85 ± 0,08 
G 10,70 10,61 11,26 32,57 10,96 ± 0,35 

Jumlah 32,23 32,13 32,69 97,04    
Keterangan : data total bakteri telah ditransformasikan ke dalam bentuk log 
 
 
Jumlah Kuadrat (JK) 
 
Faktor Koreksi = (∑i ∑j Yij)2/ (P x K) 
 = (97,04)2/ (3x3) 
 = 1046,31 
 
JK Total = ∑i ∑j (Yij)2 – FK 
 = (10,75)2 + (10,58)2 + (10,61)2 + ... + (11,26)2 – 1046,31  
 = 0,35 
 
JK Perlakuan = ∑i (∑j Yij)2/ (K) – FK 
 = (31,94)2 + (32,53)2 + (32,57)2 / 3 - 1046,31 
 = 0,08 
 
JK Kelompok = ∑j (∑i Yij)2/ (P) – FK 
 = (32,23)2 + (32,13)2 + (32,69)2 / 3 - 1046,31 
 = 0,06 
 
JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 
 = 0,35 - 0,08 - 0,06 
 = 0,21 
 
 
Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT Fhit F5% F1% 
Kelompok 2 0,06 0,03 0,56tn 6,94 18,00 
Perlakuan 2 0,08 0,04 0,78tn 6,94 18,00 
Galat 4 0,21 0,05    

Keterangan: tn Fhit < Ftabel (0,05) artinya kelompok dan perlakuan tidak memberikan pengaruh 
terhadap total bakteri L. acidophilus sebelum spray drying 
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Lampiran 8.  Analisis Ragam Total Bakteri Lactobacillus acidophilus Setelah 
Spray Drying 

 
 

Ulangan Perlakuan 
1 2 3 

Total Rata-Rata SD 

W 10,43 10,08 10,23 30,74 10,27 ± 0,18 
WG 10,11 10,52 10,15 30,78 10,30 ± 0,22 
G 10,30 10,15 10,62 31,07 10,40 ± 0,24 

Jumlah 30,85 30,74 31,00 92,59      
Keterangan : data total bakteri telah ditransformasikan ke dalam bentuk log 
 
 
Jumlah Kuadrat (JK) 
 
Faktor Koreksi = (∑i ∑j Yij)2/ (P x K) 
 = (92,59)2/ (3x3) 
 = 952,55 
 
JK Total = ∑i ∑j (Yij)2 – FK 
 = (10,43)2 + (10,08)2 + (10,23)2 + ... + (10,62)2 - 952,55 
 = 0,30 
 
JK Perlakuan = ∑i (∑j Yij)2/ (K) – FK 
 = (30,74)2 + (30,78)2 + (31,07)2 / 3 - 952,55 
 = 0,02 
 
JK Kelompok = ∑j (∑i Yij)2/ (P) – FK 
 = (30,85)2 + (30,74)2 + (31,00)2 / 3 - 952,55 
 = 0,01 
 
JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 
 = 0,30 - 0,02 - 0,01 
 = 0,27 
 
 
Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT Fhit F5% F1% 
Kelompok 2 0,01 0,01 0,08 tn 6,94 18,00 
Perlakuan 2 0,02 0,01 0,16 tn 6,94 18,00 
Galat 4 0,27 0,07    

Keterangan: tn Fhit < Ftabel (0,05) artinya kelompok dan perlakuan tidak memberikan pengaruh 
terhadap total bakteri L. acidophilus setelah spray drying 
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Lampiran 9. Analisis Ragam Total Bakteri Lactobacillus acidophilus pada 
Awal Fermentasi 

 
 

Ulangan Perlakuan 
1 2 3 

Total Rata-Rata SD 

W 8,40 8,57 8,51 25,47 8,50 ± 0,09 
WG 8,56 8,92 8,79 26,27 8,78 ± 0,18 
G 8,54 8,56 8,86 25,96 8,68 ± 0,18 

Kontrol 7,15 6,92 7,58 21,64 7,30 ± 0,34 
Jumlah 32,64 32,96 33,74 99,35    

Keterangan : data total bakteri telah ditransformasikan ke dalam bentuk log 
 
 
Jumlah Kuadrat (JK) 
 
Faktor Koreksi = (∑i ∑j Yij)2/ (P x K) 
 = (99,35)2/ (4x3) 
 = 822,50 
 
JK Total = ∑i ∑j (Yij)2 – FK 
 = (8,40)2 + (8,57)2 + (8,51)2 + ... + (7,58)2 – 822,50  
 = 5,01 
 
JK Perlakuan = ∑i (∑j Yij)2/ (K) – FK 
 = (25,47)2 + (26,27)2 + (25,96)2 + (21,64)2 / 3 - 822,50  
 = 4,64 
 
JK Kelompok = ∑j (∑i Yij)2/ (P) – FK 
 = (32,64)2 + (32,96)2 + (33,74)2 / 4 - 822,50  
 = 0,16 
 
JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 
 = 5,01- 4,64 - 0,16 
 = 0,21 
 
 
Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT Fhit F5% F1% 
Kelompok 2 0,16 0,08 2,22 tn 5,14 7,71 
Perlakuan 3 4,64 1,55 43,24** 4,75 7,55 
Galat 6 0,21 0,04    

Keterangan: ** Fhit > Ftabel (0,01) artinya perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 
total bakteri L. acidophilus pada awal fermentasi 
tn Fhit < Ftabel (0,05) artinya kelompok tidak memberikan pengaruh terhadap total bakteri L. 
acidophilus pada awal fermentasi 
 

55 
 



• Uji Jarak Berganda Duncan  

JNT 5%  = JND 5% x Se 
 

Se =  

=   

= 0,1 
 
JNT 5% = 3,46 x 0,1 
 = 0,346 
 
 
Nilai UJBD 5% 

Selingan 2 3 
JND 5% 3,46 3,58 
JNT 5% 0,346 0,358 

 
Hasil UJBD 5% 

Perlakuan Rerata Notasi 
Kontrol 7,30 a 

W 8,50     b 
G 8,68     b 

WG 8,78     b 
Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap perlakuan  
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Lampiran 10.  Analisis Ragam Total Bakteri Lactobacillus acidophilus pada 
Akhir Fermentasi 

 
 

Ulangan Perlakuan 
1 2 3 

Total Rata-Rata SD 

W 8,46 9,23 9,04 26,73 9,01 ± 0,40 
WG 9,08 8,51 8,88 26,46 8,88 ± 0,29 
G 9,04 8,32 8,46 25,83 8,73 ± 0,38 

Kontrol 8,36 8,60 9,15 26,11 8,83 ± 0,40 
Jumlah 34,94 34,66 35,52 105,13    

Keterangan : data total bakteri telah ditransformasikan ke dalam bentuk log 
 
 
Jumlah Kuadrat (JK) 
 
Faktor Koreksi = (∑i ∑j Yij)2/ (P x K) 
 = (105,13)2/ (4x3) 
 = 921,02 
 
JK Total = ∑i ∑j (Yij)2 – FK 
 = (8,46)2 + (9,23)2 + (9,04)2 + ... + (9,15)2 – 921,02  
 = 1,26 
 
JK Perlakuan = ∑i (∑j Yij)2/ (K) – FK 
 = (26,73)2 + (26,46)2 + (25,83)2 + (26,11)2 / 3 - 921,02  
 = 0,16 
 
JK Kelompok = ∑j (∑i Yij)2/ (P) – FK 
 = (34,94)2 + (34,66)2 + (35,52)2 / 4 - 921,02  
 = 0,10 
 
JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 
 = 1,26- 0,16- 0,10 
 = 1,01 
 
 
 
Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT Fhit F5% F1% 
Kelompok 2 0,10 0,05 0,29 tn 5,14 7,71 
Perlakuan 3 0,16 0,05 0,31 tn 4,75 7,55 
Galat 6 1,01 0,17    

Keterangan: tn Fhit < Ftabel (0,05) artinya kelompok dan perlakuan tidak memberikan pengaruh 
terhadap total bakteri L. acidophilus pada awal fermentasi 
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Lampiran 11.  Gambar Spray Dryer Büchi B-290 
 
 

 
 

 
Keterangan Gambar : 

a. Jalur udara pengering  

1. Lubang masuk udara 

2. Pemanas elektrik 

3. Spray nozzle 

4. Tempat pemisahan partikel 

dari fase gas 

5. Aspirator 

6. Air inlet temperature 

7. Air outlet temperature 

8. Tempat produk akhir 

b. Jalur bahan yang akan 
dikeringkan dan tekanan udara 
 

A. Feed Solution (bahan yang 

akan dikeringkan) 

B. Pompa peristaltik 

C. Spray nozzle 

D. Jalur untuk air pendingin 

E. Jalur untuk tekanan udara 

F. Sistem pembersih otomatis 

nozzle 
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