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ABSTRACT 

 

 

EFFECT OF TYPE ENCAPSULATE AND REFRIGERATION STORAGE 

OF MICROENCAPSULATED Lactobacillus acidophilus IN ACIDOPHILUS 

MILK TO VIABILITY, pH, ACIDITY AND VISCOSITY  

 

 

 The research was conducted from July to September 2008 on Milk Pilot 

Plant Laboratory University of Brawijaya Malang. The objective of the study was 

to investigate effect of microencapsulated Lb. acidophilus bacteria with whey 

protein concentrate (E1), combination whey protein concentrate – gum arabic 

(E2), and gum arabic as encapsulate toward viability, pH, acidity and viscosity of 

acidophilus milk during refrigeration storage.  

 The method used for the research was experiment using Factorial with 

Completely Randomized Design as Principal Design. The first factor was type and 

concentration of encapsulate and the second factor was the length of refrigeration 

storage. 

 The result research showed that type of encapsulate gave a significant 

difference effect (P<0.05) on viability of Lb. acidophilus, pH and gave a highly 

significant difference effect (P<0.01) on decreased acidity in acidophilus milk 

product during refrigeration storage but did not give a significant difference effect 

on viscosity (P>0.05). The lenght of acidophilus milk product in refrigeration 

storage gave a highly significant difference effect (P<0.01) on viability of Lb. 

acidophilus, pH and acidity but did not give a significant difference effect on 

viscosity (P>0.05). Interaction of type encapsulate and the lenght of refrigeration 

storage did not show a significant difference effect (P>0.05) on viability Lb. 

acidophilus, pH, acidity and viscosity.  
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 Our study clearly showed that encapsulation of Lb. acidophilus led to 

improve viability of Lb. acidophilus in acidophilus milk product compared to 

nonencapsulated one (control). 

 

key words : Microencapsulation, Lb. acidophilus, Encapsulate, viability, pH, 

acidity, viscosity. 
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RINGKASAN 

 

 

PENGARUH JENIS ENKAPSULAT DAN PENYIMPANAN 

REFRIGERASI  MIKROKAPSUL Lactobacillus acidophilus DALAM SUSU 

ACIDOPHILUS TERHADAP VIABILITAS, pH, KEASAMAN DAN 

VISKOSITAS 

 

 

 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang pada bulan Juli – 

September 2008.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mikroenkapsulasi 

bakteri probiotik Lb. acidophilus menggunakan enkapsulat konsentrat protein 

whey, campuran konsentrat protein whey dan gum arab, serta gum arab terhadap 

viabilitas bakteri, pH, keasaman dan viskositas susu acidophilus tanpa 

penyimpanan dan selama penyimpanan satu bulan  pada suhu refrigerasi (5
0
C).  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu skim yang dibuat 

menjadi susu fermentasi dengan bakteri asam laktat Lb. acidophilus FNCC 0051 

dari Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM Yogyakarta. Metode yang digunakan 

dalam menganalisa data menggunakan Rancangan Percobaan Faktorial dengan 

dasar Rancangan Acak Lengkap (RAL). Faktor pertama adalah jenis dan 

konsentrasi enkapsulat, faktor kedua adalah lama penyimpanan dan apabila ada 

perbedaan dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jenis enkapsulat memberikan 

pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap viabilitas bakteri Lb.acidophilus, pH 

dan memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata (P<0,01) terhadap 

penurunan keasaman susu acidophilus selama penyimpanan tetapi tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P>0,05) terhadap viskositas susu 

acidophilus. Lama penyimpanan susu acidophilus pada suhu refrigerasi 
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memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap viabilitas Lb. 

acidophilus, pH dan keasaman susu acidophilus tetapi tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata (P>0,05) terhadap viskositas susu acidophilus. 

Interaksi antara jenis enkapsulat dan lama penyimpanan tidak menunjukkan 

pengaruh yang berbeda nyata (P>0,05) terhadap viabilitas, pH, keasaman, dan 

viskositas susu acidophilus. Jumlah viabilitas pada setiap perlakuan adalah 

sebagai berikut : 8,92 dengan penurunan 38,35-73,44% pada kontrol; 9,07 dengan 

penurunan 14,51-72,56% (E1); 9,10 dengan penurunan 31,85-68,25% (E2) dan 

9,15 dengan penurunan 1375-67,71% (E3). Nilai pH susu acidophilus selama 

penyimpanan pada kontrol 4,80 dengan kenaikan 5-90% ; 5,00 dengan kenaikan 

20-60% (E1) ; 4,90 dengan kenaikan 20-44% (E2) ; 5,07 dengan kenaikan 12,5-

82% (E3). Total keasaman pada kontrol 1,1023 dengan penurunan 22,46-85% ; 

1,046 dengan penurunan 14-47,77% (E1); 0,943 dengan penurunan 12,91-2,76% 

(E2) dan 0,983 dengan penurunan 14,12-60% (E3). Viskositas pada kontrol 

sebesar 0,9842 centipoise dengan penurunan 845-32,5% ; 0,9369 centipoise 

dengan penurunan 11,68-24,26% (E1) ; 0,9624 centipoise dengan penurunan 10-

15 % (E2) dan  0,9581centipoise dengan penurunan 0,90-1,8% (E3). 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bakteri yang 

dimikroenkapsulasi dengan gum arab sebagai enkapsulat (E3) memberikan 

penurunan viabilitas terendah dibandingkan dengan enkapsulat lain. Penggunaan 

enkapsulat dapat menghambat kematian sel bakteri dalam susu acidophilus selama 

penyimpanan satu bulan suhu refrigerasi. Penggunaan campuran konsentrat 

protein whey 4% dan gum arab 4% (E2) memberikan kenaikan pH paling rendah 

dan memberikan penurunan keasaman terendah dibanding perlakuan lain. 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan/mempertahankan 

viabilitas bakteri probiotik selama penyimpanan perlu dilakukan mikroenkapsulasi 

menggunakan gum arab sebesar 8%, dan perlu dilakukan penelitian lanjutan 

terhadap viabilitas bakteri probiotik dengan menggunakan bahan enkapsulat dan 

suhu penyimpanan yang berbeda dengan penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemanfaatan mikroba sebagai agen bioteknologi semakin meningkat, 

karena beberapa hal antara lain : (1) perbanyakannya mudah dan dapat 

dikendalikan, (2) substrat pertumbuhannya relatif murah, (3) dapat menghasilkan 

enzim yang cukup banyak sehingga potensial dikembangkan untuk skala industri. 

Teknologi fermentasi merupakan salah satu cara pengolahan dan pengawetan 

makanan baik secara konvensional maupun modern, dengan memanfaatkan 

mikroba baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri probiotik yang dapat 

diartikan sebagai mikroba yang dapat memberikan efek menguntungkan bagi 

tubuh inang yang mengkonsumsinya dengan cara menyokong keseimbangan 

mikroba di dalam saluran pencernaan (Adhikari, Mustapha, Grun, dan Fernando, 

2000). Viabilitas probiotik merupakan hal yang penting terkait dengan efek 

therapeutik yang dikehendaki setelah mengkonsumsi suatu produk yang 

mengandung probiotik. Jumlah minimum bakteri hidup adalah 10
6
 cfu/ml pada 

produk yang mendekati masa kadaluwarsa. Keasaman yang tinggi dan pH yang 

rendah pada produk fermentasi merupakan faktor utama penyebab penurunan 

viabilitas probiotik terutama pada penyimpanan suhu dingin (Kurmann dan 

Rasic,1991). 

Untuk meningkatkan viabilitas bakteri probiotik dapat dilakukan salah 

satunya dengan metode mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi merupakan suatu 
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proses penjebakan sel mikroba dengan cara pembungkusan sel menggunakan 

senyawa hidrokoloid untuk memberikan perlindungan dari kondisi lingkungan 

yang kurang menguntungkan (Rahman, Fardiaz, Rahayu, Sultana, dan Nurwitri 

2000). 

Pada skala industri, metode mikroenkapsulasi yang banyak digunakan 

adalah “spray drying”, hal ini dikarenakan tingkat produksi yang tinggi dan biaya 

produksi yang relatif murah. Metode ini memiliki kekurangan yaitu pada efek 

pengeringan, pengeringan dapat menyebabkan kerusakan sel yang ditandai dengan 

berkurangnya jumlah sel selama proses berlangsung. Usaha yang dapat dilakukan 

untuk mencegah kerusakan sel mikroba akibat panas dapat dilakukan dengan 

menggunakan enkapsulat yang mampu melindungi mikroba dari suhu yang tinggi 

(Dziezak, 1988). 

Enkapsulat yang biasa digunakan di dalam produk pangan harus 

mempunyai sifat fisik yang penting di antaranya adalah harus mudah dipecah 

secara mekanik, misalnya melalui proses pengunyahan (perlakuan fisik), dan larut 

di dalam bahan pelarut (Hegenbert, 1993), contohnya adalah bahan-bahan seperti 

gum, karbohidrat, lemak dan beberapa jenis protein. Konsentrat protein whey dan 

gum arab dapat dijadikan sebagai enkapsulat dikarenakan oleh sifat fungsionalnya 

yang memenuhi persyaratan sebagai enkapsulat yang digunakan dalam proses 

mikroenkapsulasi dengan “spray drying”. 

Faktor penyimpanan mempengaruhi viabilitas bakteri asam laktat karena 

menyebabkan kematian sel yang akan bertambah dengan semakin lamanya waktu 

penyimpanan (Thunnell, 1996). Lamanya waktu penyimpanan susu acidophilus 
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akan menyebabkan sel-sel yang sudah stres menjadi sublethal dan lethal karena 

semakin sensitifnya membran dan dinding sel (Porubcan and Sellars,1975). 

Adhikari et al., (2000) menyatakan bahwa suhu penyimpanan 3-4ºC dapat 

mengontrol terjadinya over acidity oleh bakteri asam laktat dan suhu yang lebih 

rendah dapat merusak sel. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang viabilitas 

mikrokapsul Lactobacillus acidophilus dengan enkapsulat konsentrat protein 

whey (E1), kombinasi antara konsentrat protein whey – gum arab (E2), gum arab 

(E3), dan kontrol (tanpa enkapsulat) dalam susu fermentasi tanpa penyimpanan 

dan selama penyimpanan suhu refrigerasi (5
0
C). 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh mikroenkapsulasi bakteri probiotik Lb. acidophilus 

dengan metode spray drying menggunakan konsentrat protein whey, gum arab 

serta campuran konsentrat protein whey dan gum arab sebagai enkapsulat 

terhadap viabilitas bakteri, pH, keasaman, dan viskositas susu acidophilus tanpa 

penyimpanan dan selama penyimpanan satu bulan pada suhu refrigerasi (5
0
C). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mikroenkapsulasi 

bakteri probiotik Lb. acidophilus menggunakan enkapsulat konsentrat protein 

whey, campuran konsentrat protein whey dan gum arab, serta gum arab terhadap 

viabilitas bakteri, pH, keasaman dan viskositas susu acidophilus tanpa 

penyimpanan dan selama penyimpanan satu bulan  pada suhu refrigerasi (5
0
C).  
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai pengaruh mikroenkapsulasi dengan 

metode spray drying menggunakan konsentrat protein whey, campuran konsentrat 

protein whey dan gum arab, serta gum arab sebagai enkapsulat terhadap viabilitas 

bakteri Lb. acidophilus, pH, keasaman, dan viskositas susu acidophilus tanpa 

penyimpanan dan selama penyimpanan satu bulan pada suhu refrigerasi (5
0
C). 

 

1.4. Kerangka Pikir 

Fermentasi susu didefinisikan sebagai semua modifikasi yang terjadi pada 

sifat kimia atau sifat fisik susu yang disebabkan oleh aktivitas mikroba atau enzim 

yang dihasilkan. Proses fermentasi pada susu tidak hanya berperan dalam 

menghasilkan flavour yang disukai dan tekstur produk. Untuk memastikan 

fermentasi yang diinginkan terjadi, kultur mikroba dengan sifat-sifat yang 

diketahui ditambahkan ke dalam substrat atau produk susu. Berbagai spesies 

bakteri asam laktat mempunyai peranan penting dalam pengawetan bahan pangan 

yang memberi rasa dan aroma yang khas, selain itu bakteri ini dianggap sebagai 

fermenter gula dan hanya membawa perubahan  yang sedikit pada komponen 

bahan makanan lainnya. Peranan lain dari bakteri asam laktat dalam fermentasi 

adalah menghambat pertumbuhan bakteri lain yang tidak dikehendaki.  

Lactobacillus acidophilus merupakan bagian dari mikroflora normal usus 

yang mampu bertahan pada kondisi berat di dalam saluran usus (Oberman, 1985). 

Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri probiotik yang dapat diartikan 

sebagai organisme yang dapat memberikan efek menguntungkan bagi tubuh inang 
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yang mengkonsumsinya dengan cara menyokong keseimbangan mikroba di dalam 

saluran pencernaan (Adhikari et al., 2000). Manfaat yang utama pada susu yang 

mengandung Lb. acidophilus hidup adalah untuk mengontrol gangguan 

pencernaan dan mempuyai fungsi therapeutik (Oberman, 1985).  

Pada penyimpanan produk, faktor ini mempengaruhi viabilitas bakteri 

asam laktat karena dapat menyebabkan kematian sel mikroba dan kematian akan 

bertambah dengan semakin lamanya waktu penyimpanan (Thunnell, 1996). Untuk 

meningkatkan viabilitas bakteri probiotik perlu dilakukan suatu usaha yang dapat 

menghambat kematian sel mikroba selama penyimpanan, salah satunya dengan 

metode mikroenkapsulasi. Metode mikroenkapsulasi yang banyak digunakan 

adalah spray drying, karena tingkat produksi yang tinggi dan biaya produksi 

relatif murah. Metode ini memiliki kekurangan yaitu pada efek pengeringan. 

Pengeringan dapat menyebabkan kerusakan sel mikroba yang ditandai dengan 

berkurangnya sejumlah sel mikroba selama proses berlangsung. 

Untuk mencegah kerusakan sel mikroba akibat panas yang dapat dilakukan 

adalah dengan menggunakan enkapsulat yang mampu melindungi bakteri dari 

suhu yang tinggi, enkapsulat yang telah disetujui untuk digunakan di dalam 

produk pangan adalah bahan-bahan seperti gum, karbohidrat, lemak dan beberapa 

jenis protein (Dziezak, 1988). Konsentrat protein whey dan gum arab dapat 

dijadikan enkapsulat dikarenakan oleh sifat fungsionalnya yang memenuhi 

persyaratan sebagai enkapsulat yang digunakan dalam proses mikroenkapsulasi 

dengan spray drying.  
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1.5. Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh mikroenkapsulasi bakteri Lb. acidophilus, 

dengan menggunakan enkapsulat konsentrat protein whey, kombinasi antara 

konsentrat protein whey dengan gum arab, dan gum arab terhadap viabilitas 

bakteri, pH, keasaman dan viskositas susu acidophilus tanpa penyimpanan dan 

selama penyimpanan satu bulan pada suhu refrigerasi (5
0
C). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1. Lactobacillus acidophilus 

Bakteri asam laktat didefinisikan sebagai bakteri Gram positif, berbentuk 

batang atau bulat, tidak membentuk spora yang mampu memfermentasi gula 

seperti glukosa atau laktosa menjadi asam laktat. Bersifat homofermentatif, 

termasuk dalam famili Lactobacillaceae, genus Lactobacillus, tidak tumbuh pada 

10
o
C, dapat tumbuh pada suhu 40

o
C dan non termodurik (Shah, 2000). 

Mosilhey (2003) mengemukakan bahwa Lactobacillus acidophilus dapat 

tumbuh pada suhu tinggi mencapai 45
o
C, tetapi suhu optimum pertumbuhannya 

adalah 35-40
o
C. 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. Lb. acidophilus mampu memproduksi 

vitamin K, senyawa antimikroba 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
a
). 

Law (1997) menyatakan tentang bakteri yang paling banyak mendapat 

perhatian mengenai resistensinya terhadap garam empedu dan asimilasi kolesterol 

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

tersebut dalam memetabolisme atau mengasimilasi kolesterol. Bakteri yang 

digunakan sebagai probiotik adalah bakteri yang termasuk ke dalam golongan 

Generally Recognized As Safe Microorganism (GRAS) yaitu bakteri yang secara 

umum telah direkomendasikan sebagai bakteri yang aman digunakan dalam 

pengolahan pangan. Hood and Zottola (1988) menyatakan bahwa penurunan 

pertumbuhan Lb. acidophilus dapat terjadi jika penurunan pH mencapai 2 tetapi 

pada pH 4 tidak terjadi penurunan sel.  

 

2.2. Susu Acidophilus 

Susu acidophilus merupakan produk asam yang dihasilkan dengan 

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

Susu yang mengandung Lb. acidophilus hidup mempunyai fungsi therapeutik, 

terutama untuk mengontrol gangguan pencernaan. 

Menurut Jay (2000), jumlah kultur bakteri yang ditambahkan ke dalam 

susu berkisar 1-2 dan 10% (Spreer, 1998). Penambahan suspensi sel                   

Lb. acidophilus dilakukan ke dalam susu pasteurisasi dingin (5
o
C) (Vedamuthu, 

1982) atau susu skim steril (37-40
o
C) (Spreer, 1998). Sel Lb. acidophilus yang 

ditambahkan mampu menahan viabilitasnya selama 10-15 hari dan pada suhu 

refrigerator tidak dapat berkembang. Aktivitas metabolisme dari bakteri tersebut 

juga dihambat pada suhu 5
o
C. Salah satu usaha untuk menghasilkan produk 

dengan aroma asam laktat segar, rasa asam aromatik yang khas dan jumlah sel     

Lb. acidophilus yang tinggi adalah dengan susu asam normal atau starter yoghurt, 
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sedangkan jika Lb. acidophilus ditambahkan ke dalam susu produk yang 

dihasilkan ini disebut sweet acidophilus milk (Vedamuthu, 1982). 

Fermentasi susu menggunakan bakteri Lb. acidophilus  dapat 

menghasilkan asam laktat sebanyak 1,2-2,0 % tanpa alkohol (Kosikowski, 1982). 

Penyimpanan susu  pada suhu yang rendah dapat menurunkan tingkat produksi 

asam (Salminen, Wright and Ouwehand, 2004).  

Hull, Roberts and Mayes (1984) menyatakan bahwa hidrogen peroksida 

yang terdapat dalam susu fermentasi berfungsi untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri kontaminan selama penyimpanan dan mendorong penurunan jumlah 

bakteri asam laktat secara progresif.  

Menurut Winarno (2002), susu skim bubuk mengandung 50% lebih  

laktosa yang merupakan karbohidrat utama yang terdapat dalam susu. Laktosa 

terdiri dari glukosa dan galaktosa yang membuat susu terasa manis, sehingga 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan mikroorganisme dalam 

susu. Komposisi kimia susu skim bubuk dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Susu Skim Bubuk 

Komponen Kandungan 

Air 4,0 % 

Protein 33, 4 % 

Lemak 1,0 % 

Laktosa 49,2 % 

Sumber : Idris (2003) 

 

Susu skim bubuk dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan yoghurt 

dan sebagai pengontrolan kekentalan dari koagulum yoghurt (Idris, 2003). Susu 

skim bubuk mempunyai sifat fungsional salah satunya sebagai pengikat air pada 
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yoghurt hal ini disebabkan oleh penambahan bahan kering yang dapat 

meningkatkan viskositas dan kekuatan gel dengan cara menjebak air dalam 

substrat sehingga laktosa dan protein menunjukkan daya ikat air yang tinggi 

(Anonymous, 2004
d
).  

      

2.3. Viabilitas Lactobacillus acidophilus  

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

strain  Lactobacillus acidophilus dapat lebih bertahan hidup ketika pH dinaikkan 

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

bertahan hidup dibandingkan strain yang lainnya. Kemampuan bertahan hidup 

lebih konsisten dari Lb. acidophilus dibandingkan Lb. bulgaricus  pada 

pertumbuhan in vitro maupun in vivo (Lindwall and Foden, 1984). Law (1997) 

menyatakan  bahwa Bifidobacteria dan Lb. acidophilus akan bertahan pada asam 

lambung dan garam empedu, sementara ada beberapa bukti bahwa                         

S. thermophilus dan Lb. delbrueckii tidak dapat bertahan hidup. 

Shah (2001) menyatakan bahwa manfaat kesehatan baru dapat diperoleh 

apabila bakteri probiotik berada dalam kondisi hidup dan tersedia pada 

konsentrasi tinggi, minimal berjumlah 10
6
 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. 

 Shah (2000) menyatakan bahwa meskipun Lb. acidophilus dan 

Bifidobacteria adalah bakteri yang tahan asam, jumlahnya sangat cepat menurun 

selama penyimpanan dalam susu yang difermentasi. Bifidobacteria tidak terlalu 
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tahan asam seperti Lb. acidophilus, pertumbuhan Lb. acidophilus menurun pada     

pH 4 sedangkan pertumbuhan Bifidobacteria akan semakin melambat pada pH            

di bawah 5. 

Selama penyimpanan dalam refrigerator diketahui bahwa adanya diasetil, 

asam asetat dan asam laktat, yang dapat bersifat antimikroba sehingga tingkat 

viabilitas mikroba selama penyimpanan dapat menurun. Pada penelitian yang 

dilakukan diketahui bahwa Lb. acidophilus, masih memiliki ketahanan pada sel 

yang mampu tumbuh pada 1x 10
5 

cfu/gram setelah lama penyimpanan 21 hari 

pada suhu 7
0
C (Nighswonger, 1996). Adhikari et al., (2000) menyatakan bahwa 

suhu penyimpanan 3-4ºC dapat mengontrol terjadinya over acidity oleh bakteri 

asam laktat dan suhu yang lebih rendah dapat merusak sel. 

Pengujian total bakteri Lactobacillus acidophilus dalam susu acidophilus 

tanpa penyimpanan (H0) dan selama penyimpanan ditujukan untuk mengetahui 

efek mikroenkapsulasi dengan menggunakan enkapsulat konsentrat protein dan 

gum arab terhadap viabilitas Lb. acidophilus.  Penurunan viabilitas bakteri 

probiotik dalam produk disebabkan oleh tingkat keasaman produk, produksi asam 

selama penyimpanan atau “post acidification”, tingkat oksigen dalam produk, 

penyerapan oksigen melalui pengemas, sensitivitas terhadap substansi mikroba 

dan kekurangan nutrisi dalam susu (Shah, 2001). 

2.4. Mikroenkapsulasi 

Mikroenkapsulasi dapat didefinisikan sebagai teknologi pengemasan 

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

untuk memberikan perlindungan terhadap senyawa tersebut dari kondisi 
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lingkungan (Young, Sarda, and Rosenberg, 1993
a
, 1993

b 
; 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 (netral atau sintetik) dan bahan-bahan 

lainnya.  

Menurut Shah (2000), bakteri probiotik yang dimikroenkapsulasi akan 

mendapatkan perlindungan dari keadaan asam di dalam pencernaan dan dapat 

meningkatkan ketahanan terhadap cairan empedu. Mikroenkapsulasi mikroba 

yang telah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dari kultur starter 

(Anonymous, 1998). 

 

2.5. Enkapsulat 

Enkapsulat adalah suatu bahan yang ditambahkan pada proses pengolahan 

pangan agar dapat melapisi komponen inti, dapat meningkatkan jumlah total 

padatan, mempercepat proses pengeringan dan dapat mencegah kerusakan bahan 

akibat panas (Dziezak, 1988). Bahan yang biasa digunakan sebagai enkapsulat 

adalah maltodekstrin, gum arab, pati termodifikasi, sukrosa, �-siklodekstrin, 

garam, gelatin, protein susu, protein nabati, dan lemak. Enkapsulat yang 

digunakan tergantung pada jenis metode mikroenkapsulasi (Bhandary and 

D’Arcy, 1996). 

Pada metode spray drying enkapsulat yang digunakan harus memiliki 

flavor yang lembut, merupakan bahan emulsi yang baik sehingga mampu 

membentuk lapisan tipis (film-formating), tahan terhadap proses pemanasan serta 
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memiliki viskositas yang rendah (Balassa and Fanger, 1971). Menurut Hegenbert 

(1993), bahan enkapsulat harus mudah dipecah secara mekanik, misalnya melalui 

pengunyahan (perlakuan fisik), dan mampu meleleh ketika dipanaskan  atau larut 

di dalam bahan pelarut.  

 

2.6. Konsentrat Protein Whey 

Buckle, Edward, Fleet dan Wootton (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 65
o
C. Volume whey yang dihasilkan sebesar 80% sampai 

90% dari total susu segar (Anonim, 1997). Penggunaan whey pada industri keju 

semakin meningkat seperti penggunaannya sebagai pakan hewan atau sebagai 

sumber protein untuk nutrisi manusia. Ada 2 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 masing-masing komponen protein pada susu dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Pada umumnya protein whey berbentuk globuler karena adanya sulfur 

dalam jumlah sangat banyak (Anonymous, 1997). Menurut Widodo (2003), 

komponen utama dari protein ini adalah �-laktoglobulin dan �-laktalbumin, 
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jumlah protein whey adalah 20% dari total kandungan protein. Komponen lain 

protein whey yang terdapat dalam jumlah yang sangat kecil adalah bovine serum 

albumin dan immunoglobulin. Fraksi-fraksi protein whey mempunyai kestabilan 

terhadap panas yang beragam, yaitu pada kisaran suhu 16-28
o
C sehingga bahan 

penstabil perlu ditambahkan untuk menjaga kestabilan koloid dalam whey 

sewaktu dipanaskan. 

 

Tabel  2. Karakteristik Spesifik Protein Susu 

Fraksi Protein Nilai 

(%) 

pH 

Isoelektik 

Berat Molekul 

(Dalton) 

Kasein 79 4,6 2-18 x 10
8
 

�-Kasein
1
 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 10
3
 

ß-Laktogobulin 7-12 5,2 18300 

Serum albumin 0,7-1,3 4,8 69000 

�-Laktalbumin 2-5 5,1 14000 

Imunoglobulin 1,9-3,3 4,6-6,0 15-100 x 10
4
 

Protease Pepton 2-6 3,7 4-40 x 10
3
 

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

 

Komponen utama protein whey yaitu �-laktoglobulin dan �-laktalbumin 

keberadaannya yang berkisar 70% dari total protein whey dapat bertanggung 

jawab terhadap proses hidrasi, pembentukan gel, pembentukan emulsi dan 

foaming (Cayot and Lorient, 1997). Produk dari protein whey antara lain yang 

dikenal adalah konsentrat protein whey atau whey protein concentrated (WPC) 

dan isolat protein whey atau whey protein isolate (WPI) (Spreer, 1998). 

Komposisi fraksi-fraksi protein whey dan kestabilan protein whey terhadap panas 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Komposisi Fraksi-fraksi Protein Whey dan Kestabilannya terhadap  

   Panas 

Protein 
Komposisi 

(g/l whey) 

Total 

Protein    

(% whey) 

Suhu 

Denaturasi 

(
o
C) 

Kestabilan 

Panas 

� laktalbumin 0,6-1,7 20 61 cukup stabil 

� laktoglobulin 2-4 55 82 stabil 

Serum albumin 0,2-0,4 5 66 sangat stabil 

Imunoglobulin 0,5-1 8 72 Sangat stabil 

sekali 

Proteospepton 0,2-0,4 12  stabil panas 

Lain-lain (kasein 

glikoprotein) 

0,1 1   

Sumber : Clark (1992) 

 

Menurut Steve (2006), protein whey seringkali merupakan salah satu 

bahan yang digunakan untuk minuman siap minum atau ready to drink (RTD) 

berprotein karena kualitas nutrisional yang baik, rasa hambar, mudah dicerna, dan 

fungsionalitas. Formulasi dari RTD menggunakan isolat protein whey (WPI) dan 

konsentrat protein whey (WPC) sebagai sumber protein. Sumber protein whey 

adalah berbagai konsentrat protein whey yang memiliki protein 34 – 89% sedang 

isolat protein whey mengandung 90 - 92 % protein, pada pembuatan minuman 

faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat memilih protein whey adalah 

metode isolasi protein whey karena menentukan komposisi dari WPC atau WPI. 

Perbedaan komposisi utama adalah kandungan mineral dan kandungan 

glikomakropeptida karena keduanya mempengaruhi dalam aplikasi tertentu, 

konsentrat protein whey diperoleh melalui filtrasi membran. 
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2.7. Gum Arab 

Gum arab merupakan hidrokoloid alami yang dihasilkan dari getah pohon 

akasia, yang merupakan campuran kompleks dari ion kalsium, magnesium, dan 

garam potasium (Fennema, 1985). Akasia gum (gum arab) diketahui sejak 

beberapa tahun yang lalu oleh komunitas peneliti sebagai sumber dietary fiber 

yang potensial. Kandungan nutrisinya telah banyak diuji, sebagai bahan tambahan 

yang dapat diberikan dalam jumlah yang banyak akan mempertahankan rasa asli 

dan tekstur makanan yang dicampurkan. Hal tersebut dikarenakan gum arab 

mempunyai struktur polimer kompleks yang tinggi, dan  tidak menimbulkan efek 

samping pada nilai nutrisi (Kravtchenko, 1998). 

Tranggono dan Astuti (1991), mengemukakan bahwa gum arab jauh lebih 

mudah larut dalam air dibandingkan dengan hidrokoloid lainnya, gum ini dapat 

membentuk larutan yang tidak begitu kental. Suhu dan penambahan asam 

mempengaruhi viskositas dari gum. Viskositas menurun dengan meningkatnya 

suhu dan pH di bawah 4 (Lee et al., 2004). Hui (1992) menyatakan bahwa gum 

arab pada keasaman rendah (pH 4,5-5,0) dapat mengental. Gum arab merupakan 

emulsifier yang baik karena dapat melindungi sistem koloid dan telah banyak 

digunakan dalam emulsi minyak dalam air (Koswara, 1995). Menurut Stephen 

(1995), biasanya gum arab digunakan sebagai bahan enkapsulat senyawa volatil 

karena dapat memberikan aroma dan flavor makanan. Tidak hanya melapisi, gum 

arab juga mampu berikatan dengan protein dan membentuk emulsi. 

Gum arab merupakan eksudat kering dari pohon akasia. Senyawa ini 

merupakan garam netral atau sedikit asam polisakarida kompleks yang 
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mengandung anion kalsium, magnesium dan kalium (De Man, 1997). Komposisi 

kimia gum arab dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Komposisi Kimia Gum Arab 

Komponen % dalam Gum 

Galaktosa 36,0 

Arabinosa 30,0 

Rhamanosa 12,6 

Glucoronic acid 19,2 

Protein   2,2 

Sumber : Kravtchenko (1998)  

 

Dalam produk pangan, gum arab digunakan sebagai emulsifier dan 

stabilizer. Emulsifier merupakan bahan yang dapat menurunkan tegangan 

permukaan, membantu dispersi, aglomerasi, memperbaiki aerasi udara, 

memperbaiki tekstur dan rasa. Disebut stabilizer karena apabila didispersikan ke 

dalam campuran memiliki kemampuan yang besar dalam menyerap molekul air, 

sehingga mengurangi mobilitas air dalam campuran, dan memberikan kekentalan 

serta bentuk yang baik (Fachruddin, 1998). 

 

2.8. Penyimpanan Suhu Refrigerasi 

  Penggunaan suhu rendah bertujuan untuk memperlambat laju reaksi kimia, 

reaksi enzimatik, dan pertumbuhan mikroba tanpa menyebabkan kerusakan 

produk. Pelczar dan Chan (1988) menyatakan bahwa penyimpanan pada suhu 

rendah dapat menghambat kerusakan pada bahan pangan antara lain kerusakan 

fisiologi, kerusakan enzimatik, maupun kerusakan mikrobiologi. Pada pengawetan 

dengan suhu rendah dibedakan antara pendinginan dan pembekuan, pendinginan 

dan pembekuan merupakan salah satu cara pengawetan yang tertua. Pendinginan 
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atau refrigerasi ialah penyimpanan dengan suhu rata-rata yang digunakan masih di 

atas titik beku bahan, kisaran suhu yang digunakan biasanya antara 4 
0
C sampai 

7
0
C. 

  Pada kisaran suhu tersebut pertumbuhan bakteri dan proses biokimia akan 

terhambat. Penyimpanan suhu rendah biasanya akan mengawetkan bahan pangan 

selama beberapa hari atau beberapa minggu tergantung pada jenis bahan pangan. 

Pendinginan yang biasa dilakukan di rumah-rumah tangga adalah lemari es yang 

mempunyai suhu -2 
0
C sampai + 7 

0
C ( Elvira, 2008). 

 

2.9. Keasaman 

         Keasaman adalah jumlah (ml) NaOH (0,1 N) yang dibutuhkan untuk titrasi 

sejumlah sampel yogurt (10 ml) yang diencerkan dengan 20 ml akuades dengan 

menggunakan phenolphthalein (PP) sebagai indikator (Widodo, 2003). Keadaan 

asam pada susu acidophilus dan yogurt diakibatkan oleh fermentasi susu yakni 

terjadi perubahan laktosa menjadi asam laktat serta senyawa-senyawa yang 

terkandung dalam susu seperti albumin, kasein, sitrat dan fosfat (Eckles et al., 

1980). 

  Asam laktat membantu menstabilkan molekul kasein dengan cara 

melindungi koloid Ca/fosfat yang kompleks menjadi reaksi Ca/fosfat larut yang 

didifusikan menjadi fase cair dalam susu. Pelepasan kalsium menyebabkan 

koagulasi kasein pada pH 4,6-4,7 dan terbentuk gel (Tamime and Robinson, 

1985). 
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2.10. pH 

         Nilai pH adalah minus logaritma dari aktifitas ion H
+
 dalam molekul per 

liter larutan (Atherthon and Newlander, 1981). Menurut Oberman (1985), yogurt 

mempunyai pH 3,8-4,6. Nilai pH yogurt dipengaruhi oleh jumlah asam yang 

dihasilkan. Jumlah asam laktat yang meningkat diikuti dengan peningkatan 

konsentrasi ion hidrogen mengakibatkan pH yogurt menurun. pH yogurt akan 

menurun dari kisaran 6-7 menjadi kisaran 4,0- 4,5 sebagai akibat dari peningkatan 

keasaman yogurt selama proses inkubasi (Buckle et al., 1987). 

         Nilai pH tidak mengukur keasaman sebagaimana halnya titrasi. Keasaman 

dengan pH mengukur intensitas dari keasaman sehingga pengukuran dengan 

metode ini dapat membedakan antara asam kuat dengan asam lemah (Atherthon 

and Newlander, 1981).  

 

2.11. Viskositas 

 Viskositas (kekentalan) merupakan hambatan yang menahan aliran zat 

cair, secara molekuler karena akibat gerakan acak dari molekul yang berpindah 

dari satu lapisan ke lapisan yang lain dalam satu zat cair dan resultan dari gerakan 

molekul tersebut menghasilkan hambatan.Viskositas dapat diukur baik secara 

absolut maupun secara relatif. Unit pengukuran absolut ialah poise, sedangkan 

yang relatif didasarkan atas besarnya volume yang mengalir pada waktu tertentu 

dalam waktu yang ditentukan (Kusumah, Hermanianto dan Andarwulan, 1989). 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-September 2008, bertempat di 

Laboraturium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu skim yang dibuat 

menjadi susu fermentasi dengan bakteri asam laktat Lactobacillus acidophilus 

FNCC 0051 dari Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM Yogyakarta, gum arab, whey 

protein concentrate (Prostar Whey, Ultimate Nutrition), media MRS Agar 

(Oxoid) dan MRS Broth (Oxoid), Pepton (Oxoid) susu skim bubuk, glukosa oral 

(PT. Bratako Kimia), buffer pH 4 dan 7, akuades, akuabides serta alkohol 70%.  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah spray dryer (Merk 

Buchi), autoclave (model HL 36 Ae, Tokyo Hirayama Manufacturing 

Corporation, Jepang), waterbath (type 1003, made in Fed Rep. Jerman), 

centrifuge (Digisystem Laboratory Instruments, Inc), inkubator dan oven (type E 

53, WF Binder, Jerman), timbangan analitik (type AJ150L, Mettler Instrument), 

thermostirrer (type 1KAMAG RED, Janke and Kunkel), pH-meter (Merk Schott 

Gerate), vortex, refrigerator (model MR 173 PG, Mitsubishi Electric Corporation, 

Jepang), dan perangkat uji TPC. 
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3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 

menggunakan Rancangan Faktorial dengan dasar Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Faktor pertama adalah jenis dan konsentrasi enkapsulat yang terdiri atas 

tiga tingkatan yaitu: 

1. Konsentrat protein whey (8%) : gum arab (0%) = E1  

2. Konsentrat protein whey (4%) : gum arab (4%) = E2 

3. Konsentrat protein whey (0%) : gum arab (8%) = E3  

4. Kontrol ( tanpa enkapsulat) = K 

Persentase yang digunakan ialah persentase berat per volume (w/v). 

Faktor kedua adalah lama penyimpanan di dalam refrigerator (suhu 5
0
C) 

yang terdiri atas : 

1. Tanpa penyimpanan      = H0 

2. Lama simpan 2 minggu = H2 

3. Lama simpan 4 minggu = H4 

Dari kedua faktor tersebut, diperoleh dua belas kombinasi perlakuan 

sebagai berikut :   

                                                                        Enkapsulat 

Penyimpanan E1 E2 E3 Kontrol 

H0 E1H0 E2H0 E3H0 KH0 

H2 E1H2 E2H2 E3H2 KH2 

H4 E1H4 E2H4 E3H4 KH4 

 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga didapatkan                

36 satuan percobaan. 
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3.3.2. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dibagi dalam 4 tahapan yaitu persiapan media dan 

kultur stok agar miring, proses mikroenkapsulasi sel bakteri probiotik                  

(Lb. acidophilus), fermentasi susu acidophilus dan pengujian viabilitas                   

Lb. acidophilus, keasaman, pH dan viskositas susu acidophilus tanpa 

penyimpanan dan selama penyimpanan (dapat dilihat pada Lampiran 1). Adapun 

diagram alir penelitian selengkapnya dapat dilihat pada  Gambar 1. 

 

3.4.Variabel Pengamatan 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah perbedaan penggunaan 

bahan enkapsulat, konsentrasi enkapsulat dalam proses mikroenkapsulasi Lb. 

acidophilus dan lama simpan susu acidophilus. Variabel terikatnya adalah 

viabilitas bakteri dengan menghitung jumlah bakteri Lb. acidophilus, keasaman, 

pH dan viskositas susu acidophilus tanpa penyimpanan dan selama penyimpanan 

suhu refrigerasi (5
0
C) selama satu bulan (4 minggu). 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 

Lactobacillus acidophilus Bahan enkapsulat : 

Gum arab, konsentrat protein whey 

dan kombinasi gum arab dan 

konsentrat protein whey 

Mikroenkapsulasi 

dengan spray drying 

Uji TPC, pH, keasaman, dan 

Viskositas (H0) 

- susu skim + glukosa 1% + 

300 ml akuades 

- Inkubasi selama 24 jam (37-

40
0
C) 

Susu acidophilus 

pada pH 4,6 – 4,8 

Uji TPC, pH, keasaman, dan 

viskositas pada penyimpanan  

2 minggu (H2) dan 4 minggu 

(H4) 

Penyimpanan satu bulan 

suhu refrigerasi (5
0
C) 

Mikrokapsul Lb. acidophilus 

kultur kering 

Inokulasi bakteri 3% 

pada susu skim 30-

40
0
C 
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3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini yaitu : 

3.5.1 Uji Viabilitas Bakteri  

Pengujian dilakukan pada media cawan agar tanpa penyimpanan (H0) dan 

selama penyimpanan 2 minggu (H2), dan 4 minggu (H4) susu acidophilus pada 

suhu refrigerasi (5
0
C). Prosedur pengujian total bakteri  Lb. aciduphilus 

selengkapnya dapat dilihat pada   Lampiran 2. 

3.5.2.   Uji pH 

  Pengujian pH dilakukan tanpa penyimpanan (H0), selama 2 minggu (H2) 

dan 4 minggu (H4) penyimpanan suhu refrigerasi (5 
0
C) dengan menggunakan 

alat pH-meter. Media yang digunakan untuk fermentasi adalah 18% susu skim 

(w/v). Prosedur pembuatan susu acidophilus dapat dilihat pada Lampiran 3. 

3.5.3.   Uji Keasaman 

  Pengujian keasaman dilakukan tanpa penyimpanan (H0), selama 2 minggu 

(H2) dan 4 minggu (H4) penyimpanan suhu refrigerasi (5 
0
C) dengan 

menggunakan metode titrasi (Atherton and Newlander, 1981). Prosedur pengujian 

keasaman selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

3.5.4.   Uji Viskositas 

  Pengukuran viskositas dilakukan dengan pengujian viskositas relatif 

(Yuwono dan Susanto, 2001). Prosedur pengujian viskositas relatif selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 
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3.6. Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisa ragam (ANOVA), 

dan apabila ada perbedaan dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) (Gaspersz, 1991).  

 

Batasan Istilah 

 

Mikroenkapsulasi                   =  Suatu teknik pembungkusan bahan berbentuk 

cairan maupun padatan ke dalam  enkapsulat. 

Spray Drying           =     Proses pengeringan dengan penyemprotan. 

Konsentrat protein whey        =    Mengandung komponen utama protein susu 

(lebih dari 34% dari protein  susu). 

Viabilitas bakteri                   = Kemampuan hidup suatu bakteri dalam uji 

viabilitas menggunakan metode pertumbuhan 

pada media agar. 

Keasaman               =   Nilai keasaman yang diperoleh dari 

pengukuran dengan cara titrasi menggunakan 

NaOH 0,1 N dan indikator PP yang 

dinyatakan dalam persentase keasaman 

(Atherton dan Newlander, 1981). 

Viskositas              =   Hambatan yang menahan aliran zat cair, 

secara molekuler disebabkan oleh gerakan 

acak dari molekul yang berpindah dari satu 

lapisan ke lapisan yang lain dalam satu zat cair 
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dan resultan dari gerakan molekul tersebut 

menghasilkan hambatan. 

Suhu Refrigerasi                  = Penyimpanan pada suhu rendah 4 
0
C sampai    

7 
0
C dengan tujuan menghambat kerusakan 

pada bahan pangan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Viabilitas Bakteri Lactobacillus acidophilus 

 Pengujian bakteri Lb. acidophilus dalam susu acidophilus tanpa 

penyimpanan dan setelah penyimpanan bertujuan untuk mengetahui efek 

mikroenkapsulasi menggunakan enkapsulat konsentrat protein whey (E1), 

campuran antara konsentrat protein whey dengan gum arab (E2) dan gum arab 

(E3) terhadap viabilitas Lb. acidophilus. Kontrol digunakan sebagai pembanding 

pada perlakuan enkapsulat karena kontrol merupakan perlakuan mikroenkapsulasi 

tanpa menggunakan enkapsulat. Hasil analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan 

bahwa perlakuan enkapsulat pada penelitian ini memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap viabilitas bakteri Lb. acidophilus, lama 

penyimpanan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

viabilitas Lb. acidophilus, dan interaksi antara keduanya tidak menunjukkan 

pengaruh yang berbeda nyata (P>0,05). Hasil pengujian total BAL tanpa  

penyimpanan dan selama penyimpanan empat minggu dalam suhu refrigerasi, 

hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) secara keseluruhan dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Membran sel bakteri merupakan agen pertama yang mengalami modifikasi 

akibat perubahan lingkungan, kemampuannya beradaptasi sangat mempengaruhi 

resistensinya (Balassa and Fanger, 1971). Tabel 5 menunjukkan lama 

penyimpanan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap viabilitas 
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Lb. acidophilus, pada  H0 yaitu sebesar 9,58 (= 4,7x10
9 

cfu/ml), pada 

penyimpanan H2 yaitu sebesar 9,28 (= 3,1 x10
9 

cfu/ml) dan pada penyimpanan H4 

yaitu sebesar 8,31 (= 3,7 x10
8 

cfu/ml). Viabilitas bakteri menurun setelah susu 

acidophilus mulai disimpan pada suhu refrigerasi. 

Tabel 5. Viabilitas bakteri Lactobacillus acidophilus selama penyimpanan dengan 

berbagai perlakuan enkapsulat dan kontrol. 

               Penyimpanan (minggu)  

Enkapsulat            ( Rata-rata jumlah bakteri* ) 

 H0       SD          H2          SD     H4          SD 

Rata-rata 

enkapsulat 

control 9,48    ± 0,05     9,05    ± 0,55     8,23     ± 0,09     8,92
a 

E1 9,56    ± 0,03     9,40    ± 0,08     8,60     ± 0,12            9,07
ab 

E2           9,60    ± 0,01     9,25    ± 0,52     8,50     ± 0,16              9,10
bc 

E3 9,67    ± 0,07     9,52    ± 0,14     8,78     ± 0,16 9,15
c 

Rata-rata 

Penyimpanan 
9,58

p
                  9,28

q
                  8,31

r 
 

Keterangan : * Data jumlah bakteri telah ditransformasikan ke dalam bentuk log10 

-   a, ab, bc, dan c adalah superskrip yang menunjukkan bahwa enkapsulat 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,01) terhadap viabilitas 

bakteri Lb.acidophilus 

-   p, q dan r adalah superskrip yang menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) pada lama penyimpanan terhadap viabilitas bakteri      

Lb. acidophilus. 

 

 

Tabel 5 menunjukkan penurunan logaritma yaitu satu siklus log terhadap 

viabilitas bakteri Lb. acidophilus selama penyimpanan. Penurunan Viabilitas 

bakteri Lb. acidophilus selama penyimpanan sebesar 0,031-0,104 atau persentase 

penurunan bakteri sebesar 28,74-80,60%. Penelitian Con (1996) menunjukkan 

bahwa selama penyimpanan yoghurt atau starter dalam refrigerator suhu 5ºC 

jumlah mikroba awal akan mengalami penurunan. Jumlah mikroba selama satu 

minggu dalam penyimpanan sudah ada penurunan. Selama masa simpan 60 hari 

suhu 5ºC jumlah mikroba turun dari 10
9
 cfu/ml menjadi 10

6 
cfu/ml. Penurunan 
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jumlah bakteri asam laktat terjadi karena adanya akumulasi dari asam laktat. 

Vinderolla et al., (2002) menyatakan bahwa selama penyimpanan adanya 

akumulasi hasil-hasil metabolisme yang mungkin beracun dapat membahayakan 

bagi viabilitas mikroba starter. Bakteri asam laktat mampu mengubah 95% 

glukosa substrat menjadi asam laktat (Nighwonger, 1996), tetapi selama dalam 

penyimpanan suhu dingin, metabolit seperti asam laktat merupakan senyawa yang 

dapat memberi efek negatif terhadap viabilitas kultur starter, karena asam-asam 

organik menghambat mikroba dengan cara masuk ke dalam sel dalam bentuk 

tidak terdisosiasi dan kemudian terdisosiasi dalam sel (Fuller, 1992). 

Viabilitas terbaik ditentukan pada jumlah total bakteri Lb. acidophilus 

dalam perlakuan enkapsulat yang mana selama penyimpanan susu acidophilus 

penurunan viabilitas bakteri Lb. acidophilus lebih sedikit, dapat dilihat viabilitas 

rata-rata pada E3 paling tertinggi dibandingkan dengan perlakuan enkapsulat 

lainnya yaitu sebesar 9,15. Penurunan viabilitas pada perlakuan E3 sebesar 0,15-

0,74 atau persentase penurunan berkisar antara 13,75-67,77%. 

 Gambar 2 menunjukkan viabilitas Lb. acidophilus pada E2 sebesar 9,10. 

Penurunan viabilitas pada perlakuan E2 sebesar 0,35-0,75 atau persentase 

penurunan bakteri berkisar antara 21,85-68,25%. Pada perlakuan campuran 

enkapsulat ini dalam melindungi sel mikroba, dipengaruhi karena adanya ikatan 

yang cukup kuat antara  polisakarida, larutan protein globuler dan larutan anionik 

yang akan membentuk senyawa kompleks yang tidak larut secara sempurna pada 

pH yang rendah (Ledward, 1994).  
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y = -0.68x + 10.48

R² = 0.8421 (E3)

y = -0.64x + 10.38

R² = 0.9621 (E2)

y = -0.63x + 10.34

R² = 0.8547 (E1)

y = -0.58x + 10.11

R² = 0.9782 (K)
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Gambar 2. Hubungan antara enkapsulat dan lama penyimpanan (minggu) pada 

suhu refrigerasi terhadap viabilitas   bakteri Lb. acidophilus. 

 

 

Pada perlakuan konsentrat protein whey sebagai enkapsulat (E1) sebesar 

9,07 memberikan penurunan sebesar 0,16-0,8 atau persentase penurunan berkisar 

antara 14,51-72,56%, penurunan viabilitas pada perlakuan  ini kemungkinan 

disebabkan oleh ketika susu dipanaskan hingga suhu 70 
0
C atau lebih protein 

whey akan terdenaturasi (Gordon, 1993).  

Pada kontrol penurunan viabilitas bakteri Lb. acidophilus sebesar 0,43-

0,82 atau penurunan berkisar antara 38,35-73,44%. Penurunan viabilitas pada 

kontrol lebih cepat. Faktor penyebab kematian sel bakteri Lb. acidophilus pada 

kontrol ini salah satunya adalah pada saat proses spray drying berlangsung, suhu 

yang terlalu tinggi menyebabkan bakteri stres akibat panas. Adanya oksidasi, 

dehidrasi yang berkaitan dengan stres seperti tekanan osmosis dan akumulasi hasil 

metabolisme bakteri yang mungkin beracun menyebabkan penurunan viabilitas 

bakteri dalam susu acidophilus selama penyimpanan.   

0 
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Ketahanan hidup sel terhadap berbagai kondisi proses dipengaruhi oleh 

strain mikroba, kondisi pertumbuhan, umur kultur dan media pensuspensi. 

Sebelum dilakukan proses mikroenkapsulasi dengan spray drying starter yang 

digunakan dikondisikan memasuki awal stasioner (inkubasi 14-16 jam) 

(Harmayani, dkk. 2001). 

Penggunaan enkapsulat dapat menghambat kematian sel bakteri dengan 

cepat. Espina dan Packard (1979) menyatakan bahwa penggunaan enkapsulat 

sebesar 10% dapat menjaga  viabilitas bakteri Lb. acidophilus, enkapsulat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 8% 

Rerata dari hasil UJBD viabilitas bakteri Lb. acidophilus pada kontrol 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata dengan perlakuan enkapsulat 

terhadap viabilitas bakteri Lb. acidophilus dalam susu acidophilus selama 

penyimpanan dan tanpa penyimpanan, gum arab memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata dibandingkan perlakuan enkapsulat lainnya, dan lama 

penyimpanan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap viabilitas 

bakteri. 

Besarnya R
2
 pada masing-masing enkapsulat terhadap lama penyimpanan 

yaitu sebesar 0,8547 (E1); 0,9621 (E2); 0,8421 (E3) dan 0,9782 (K), dapat 

diartikan bahwa penyimpanan berpengaruh terhadap viabilitas bakteri                  

Lb. acidophilus, pengaruh penyimpanan terhadap viabilitas bakteri                     

Lb. acidophilus yang ditunjukkan pada Gambar 2 adalah 85,47% (E1); 96,21% 

(E2); 84,21% (E3) dan 97,82% ( kontrol). 
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4.2 . pH Susu Acidophilus Selama Penyimpanan Refrigerasi 

 Susu acidophilus yang dibuat dengan kultur starter Lactobacillus 

acidophilus selama penyimpanan dalam suhu refrigerasi nilai pH susu acidophilus 

pada semua perlakuan mengalami kenaikan. Menurut Judoamidjojo (1990), 

sebagian besar mikroba dapat berfungsi dengan baik dalam selang pH 3 – 4, 

ukuran pH untuk laju pertumbuhan maksimum dalam selang 1 – 12 jam. Hasil 

analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa perlakuan enkapsulat pada 

penelitian ini memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap nilai 

pH susu acidophilus selama penyimpanan, lama penyimpanan memberikan 

pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH susu acidophilus 

dan interaksi antara keduanya tidak menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata 

(P>0,05). Data hasil pengujian pH susu acidophilus selama penyimpanan empat 

minggu dalam suhu refrigerasi dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) secara 

keseluruhan dapat dilihat pada data nilai pH setiap perlakuan yang disajikan pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. pH susu acidophilus selama penyimpanan refrigerasi dengan berbagai 

perlakuan enkapsulat dan kontrol. 

              Lama simpan (minggu)  

Enkapsulat                 ( Rata-rata nilai pH) 

H0          SD        H2        SD        H4      SD 

Rata-rata 

enkapsulat 

Kontrol 4,17    ±  0,06     5,07     ± 0,15    5,17    ± 0,15           4,80
a 

E2 4,53    ±  0,06     4,93     ± 0,32    5,37    ± 0,38          4,90
ab 

E1                    4,47    ±  0,15     5,07     ± 0,15    5,47    ± 0,21            5,00
bc 

E3 4,43    ±  0,06     5,27     ± 0,12    5,53    ± 0,06 5,07
c 

Rata-rata  

Penyimpanan 
4,40

p
                  5,08

q
                   5,38

r 
 

Keterangan : -  a,ab, dan b adalah superskrip yang menunjukkan bahwa enkapsulat  memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap pH susu acidophilus.  

 - p, q dan r adalah superskrip yang menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01)pada lama penyimpanan terhadap pH susu acidophilus. 
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  pH merupakan parameter yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

pembentukan produk. Proses fermentasi susu acidophilus awal pada setiap 

perlakuan enkapsulat maupun kontrol dilakukan sampai pH sekitar 4,5-4,6 yang 

diikuti aroma khas karena adanya senyawa-senyawa volatil lainnya. Penurunan 

nilai pH menyebabkan keseimbangan protein susu terganggu dan pada titik 

isoelektriknya (pH 4,6) kasein/whey akan menggumpal membentuk koagulan 

sehingga dihasilkan bentuk semi padat (Kuswanto dan Sudarmadji, 1989). 

Rahman et al.., (1992) menambahkan bahwa mekanisme penggumpalan protein 

susu terjadi apabila telah terjadi titik isoelektrik, yang mana muatan-muatan 

protein sama dengan nol. Kasein/whey bermuatan negatif sehingga berbentuk 

suspensi dalam larutan, sedangkan molekul asam laktat yang terbentuk selama 

proses fermentasi bermuatan positif, sehingga apabila terjadi persinggungan 

antara protein susu dan asam laktat, maka akan terjadi proses netralisasi yang 

menyebabkan protein susu mengendap. 

   Berdasarkan Tabel 6, nilai pH pada susu acidophilus selama penyimpanan 

refrigerasi dengan menggunakan enkapsulat maupun kontrol mengalami kenaikan. 

Kenaikan nilai pH selama penyimpanan rata-rata pada perlakuan enkapsulat dan 

kontrol berkisar antara 0,68-0,3 atau persentase kenaikannya berkisar antara       

38-68%. Pada perlakuan kontrol, awal fermentasi rata-rata terjadi pada pH 4,1 dan 

waktu terjadinya proses fermentasi lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan 

enkapsulat, karena tidak adanya ikatan polisakarida antara enkapsulat dan substrat 

sehingga bakteri asam laktat akan mengubah glukosa menjadi asam laktat yang 

menyebabkan penurunan pH secara cepat (Cayot and Lorient, 1997).  
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  Rerata dan hasil UJBD pada perlakuan kontrol memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata dibandingkan perlakuan enkapsulat terhadap nilai pH susu 

acidophilus selama penyimpanan. Perlakuan gum arab (E3) memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata dibandingkan perlakuan enkapsulat lain. Lama penyimpanan 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap nilai pH.  

  Selama penyimpanan pada yoghurt dari kultur murni terjadi penurunan 

keasaman yang menyebabkan pH lebih tinggi diduga karena aktivitas fermentasi 

yang berkelanjutan sehingga terbentuk NH3 dan menyebabkan pH menjadi tinggi 

(Ardana, Kusumawati dan Radiati, 1999). 

  Jumlah asam yang tinggi menyebabkan sebagian besar mikroba lain akan 

terhambat pertumbuhannya, bahkan ada yang mati. Idris (1995) menyatakan 

bahwa jamur dan ragi akan muncul dan berkembang memanfaatkan asam yang 

telah dibentuk, sementara itu akan terjadi perubahan-perubahan kimia yang 

menghasilkan alkali sebagai hasil samping, apabila asam sudah habis akibat 

pertumbuhan ragi dan jamur menyebabkan reaksi susu akan berubah dari asam 

menjadi netral atau sedikit basa maka bakteri tertentu yang berada dalam keadaan 

dormant pada waktu keasaman tinggi akan berubah dengan pesat. Sebagian besar 

bakteri tersebut termasuk pembusuk yang memecah protein susu bekerja sama 

dengan ragi dan jamur, mikroba tersebut menguraikan seluruh bahan kering susu 

sehingga menghasilkan cairan jernih yang sama sekali berbeda dengan susu.  

 Gambar 3 menunjukkan  kenaikan pH susu acidophilus selama penyimpanan 

pada suhu refrigerasi pada setiap enkapsulat dan kontrol sebesar 0,6-0,4 (E1)     
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(20-60%); 0,4-0,44 (E2) (20-44%); 0,84-0,26 (E3) (82-12,5%) dan 0,9-0,1 (90-

5%) pada kontrol. 

  

y = 0.5x + 4.003

R² = 0.986 (E1)

y = 0.42x + 4.103

R² = 0.999 (E2)

y = 0.55x + 3.976

R² = 0.915 (E3)

y = 0.5x + 3.803

R² = 0.824 (K)
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Gambar 3.  Hubungan antara penggunaan enkapsulat dan lama penyimpanan susu 

acidophilus (minggu) terhadap nilai pH. 

  

  Besarnya R
2
 pada masing-masing perlakuan yaitu sebesar 0,986 (E1), 

0,999 (E2), 0,915 (E3) dan 0,824 pada kontrol. Hal ini dapat diartikan bahwa 

kenaikan pH susu acidophilus selain dipengaruhi oleh penyimpanan juga 

dipengaruhi oleh enkapsulat masing-masing sebesar 98,6% (E1), 99,9% (E2), 

91,5% (E3) dan 82,4% pada kontrol.  

 

4.3 . Keasaman Susu Acidophilus Selama Penyimpanan Refrigerasi 

  Komponen susu yang paling berperan selama proses fermentasi adalah 

laktosa dan protein susu ( kasein/whey). Laktosa digunakan oleh bakteri asam 

laktat sebagai sumber karbon dan energi, dan sebagai hasil metabolismenya 

dihasilkan asam organik dan zat-zat antimikroba seperti hidrogen peroksida, 
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diasetil dan bekteriosin. Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa 

perlakuan enkapsulat pada penelitian ini memberikan pengaruh yang berbeda 

sangat nyata (P<0,01) terhadap total keasaman susu acidophilus, lama 

penyimpanan susu acidophilus memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap keasaman, dan interaksi antara keduanya tidak menunjukkan 

pengaruh yang berbeda nyata (P>0,05). Data hasil pengujian total keasaman susu 

acidophilus selama penyimpanan empat minggu dalam suhu refrigerasi dan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD) secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Total nilai keasaman pada susu acidophilus selama penyimpanan  

refrigerasi dengan berbagai perlakuan enkapsulat dan kontrol. 

                  Lama simpan (minggu)  

Enkapsulat                Rata-rata total keasaman (%) 

 H0          SD         H2           SD          H4         SD 

Rata-rata 

Enkapsulat 

kontrol 1,1808   ±0,06     0,9925     ±0,11     0,9658    ±0,04    1,123
c 

E1 1,0950   ±0,14     0,9525     ±0,11     0,9039    ±0,06     0,983
ab 

E2 0,9684   ±0,05     0,9379     ±0,04     0,9242    ±0,07      0,943
a 

E3 1,1700   ±0,06     1,1565     ±0,11     1,0425    ±0,03     1,046
bc 

Rata-rata 

Penyimpanan 
1,0925

p
                1,0175

pq
                0,9625

q 
 

Keterangan : -  a, b, dan c adalah superskrip yang menunjukkan bahwa enkapsulat  

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

keasaman susu acidophilus.  

-   p, pq,dan q adalah superskrip yang menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) pada lama penyimpanan terhadap keasaman susu 

acidophilus. 

 

 

  Tabel 7 menunjukkan penurunan keasaman pada susu acidophilus selama 

penyimpanan sebesar 0,075-0,055 atau persentase penurunan keasaman berkisar 

antara 81-48%. Atherton and Newlander (1981) menyatakan bahwa keasaman 

dapat mempengaruhi nilai pH produk sehingga nilai pH akan menjadi rendah, 
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karena peningkatan jumlah asam laktat akan diikuti dengan peningkatan 

konsentrasi ion hidrogen. 

 Tabel 7 menunjukkan penurunan keasaman pada perlakuan E2 sebesar 

0,0137-00305 atau persentase penurunan berkisar antara 12,91-28,76%. 

Penurunan pada E1 sebesar 0,1425-0,0486 atau persentase penurunan berkisar 

antara 14-47,77%.   

  Penurunan pada perlakuan E3 yaitu sebesar 0,0135-01140 atau persentase 

penurunan berkisar antara 14,12-60%. Kadar keasaman susu yang difermantasi 

dengan bakteri asam laktat dapat meningkat hingga 1,26%. Hal ini dapat terjadi 

karena adanya perbedaan bakteri asam laktat yang digunakan. Lampert (1975) 

menyatakan bahwa kecepatan terbentuknya asam laktat tergantung pada jumlah 

dan macam bakteri yang mencemari susu, hal ini sesuai dengan pendapat 

Kosikowski (1977) bahwa tinggi rendahnya kadar asam laktat dipengaruhi oleh 

kemampuan starter dalam membentuk asam laktat yang ditentukan oleh jumlah, 

jenis starter yang digunakan dan  media  fermentasi 

 Semakin lamanya penyimpanan produk menyebabkan keasaman akan 

semakin menurun seiring dengan peningkatan nilai pH (Fuller, 1992). Menurut 

Kosikowski (1977) keasaman produk fermentasi dipengaruhi oleh kemampuan 

pada starter dalam membentuk asam laktat yang ditentukan oleh jumlah dan jenis 

starter yang digunakan. 

  Fermentasi merupakan suatu proses perubahan-perubahan kimia dalam 

suatu substrat organik yang dapat berlangsung katalisator-katalisator biokimia, 

yaitu enzim yang dihasilkan oleh mikroba-mikroba hidup tertentu. Bahan untuk 
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pembuatan asam laktat dengan cara fermentasi adalah glukosa (dekstrosa), 

sukrosa, maltosa dan laktosa (Kosikowski, 1982). 

 Nilai keasaman pada kontrol rata-rata sebesar 1,123. Nilai keasaman ini 

paling tertinggi dibandingkan dengan perlakuan enkapsulat, karena semakin 

banyak dan semakin mampu bakteri yang mencemari susu untuk memproduksi 

asam laktat, penurunan keasaman pada kontrol sebesar 0,02-0,18 atau persentase 

penurunan berkisar antara 22,46-85% disebabkan karena sel-sel bakteri banyak 

yang lisis selama dalam penyimpanan, bakteri mampu memproduksi dan 

mengeluarkan senyawa-senyawa asam laktat dan asetat, pada pH tertentu            

(di bawah 4,2) bakteri asam laktat akan mengalami penurunan dan pada akhirnya 

akan mati.  
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Gambar 4.  Hubungan antara penggunaan enkapsulat dalam susu acidophilus  

selama penyimpanan (minggu) terhadap total keasaman. 
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 Rerata dan hasil UJBD pada kontrol memberikan pengaruh yang yang 

berbeda sangat nyata dibandingkan perlakuan enkapsulat terhadap total keasaman 

susu acidophilus selama penyimpanan. Perlakuan E3 memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata terhadap keasaman dibandingkan dengan enkapsulat lain. 

Lama penyimpanan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap 

kenaikan nilai pH. 

  Adhikari et al., (2000) menyatakan bahwa pH yang rendah dapat 

menurunkan viabilitas bakteri dalam produk, dan pada level tertentu keasaman 

dan pH dapat menjadi faktor penghambat bagi kultur bakteri itu sendiri. 

 Besarnya R
2
 pada masing-masing perlakuan yaitu sebesar 0,828 (E1), 

0,814 (E2), 0,825 (E3) dan 0,841 pada kontrol. Hal ini dapat diartikan bahwa 

penurunan total keasaman acidophilus selain dipengaruhi oleh penyimpanan juga 

dipengaruhi oleh enkapsulat masing-masing sebesar 82,8% (E1), 81,4% (E2), 

82,5% (E3) dan 84,1% pada kontrol. 

 

4.4 . Viskositas  Susu Acidophilus selama Penyimpanan  Refrigerasi 

  Hasil analisis ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan 

enkapsulat pada penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap viskositas susu acidophilus, lama penyimpanan susu dan 

interaksi antara keduanya tidak menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata 

(P>0,05). 

Penurunan viskositas disebabkan semakin menurunnya kemampuan sel 

bakteri Lb. acidophilus dalam menghidrolisa protein karena menurut Fardiaz 

(1993), bakteri asam laktat akan menghidrolisa protein untuk memperoleh 
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nitrogen yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya dalam susu. Data viskositas 

relatif yang didapat adalah seperti yang tertera pada Tabel 8. 

Tabel 8. Data viskositas (centipoise) pada susu acidophilus selama penyimpanan 

dengan berbagai perlakuan enkapsulat dan kontrol.    

                      Lama simpan (minggu)  

Enkapsulat 
                   ( Rata-rata nilai viskositas) 

H0          SD          H2        SD         H4          SD 

  Rata-rata       

Enkapsulat 

E1 1,1049   ±0,01    0,9802   ±0,01     0,9543     ±0,05 0,9369
 

E2 0,9746   ±0,02    0,9642   ±0,01     0,9486     ±0,01 0,9624
 

E3                     0,9656   ±0,01    0,9562   ±0,02     0,9528     ±0,01 0,9581 

Kontrol 1,0589   ±0,06    0,9561   ±0,01     0,9378     ±0,01 0,9842
 

Rata-rata  

Penyimpanan 
1,0188                 0,9909                 0,9495

 
 

 

  Tabel 8 menunjukkan penurunan viskositas pada perlakuan enkapsulat 

rata-rata sebesar 0,1247-00259 (E1) atau (11,68-24,26%) ; 0,0104-0,0156 (E2) 

atau (10-15%) ; 0,0094-0,0034 (E3) atau (0,90-1,8%) dan 0,1028-0,0183 atau 

(8,45-32,5%) pada kontrol.  

  Denaturasi protein dipengaruhi oleh pereubahan pH dan suhu, denaturasi 

menyebabkan berkurangnya daya larut sehingga kadar protein yang larut dalam 

air juga berkurang. Hal ini terjadi karena lapisan molekul protein bagian dalam 

yang bersifat hidrofobik berbalik keluar, sebaliknya bagian luar yang bersifat 

hidrofilik terlipat kedalam sehingga terjadi pelipatan atau pembalikan dan 

akhirnya protein akan menggumpal dan mengendap ( Winarno, 1984). 

Gambar 5 menunjukkan penurunan viskositas susu acidophilus selama 

penyimpanan pada suhu refrigerasi. Penurunan nilai viskositas tersebut 

diakibatkan oleh menurunnya nilai keasaman dan semakin meningkatnya nilai pH 

susu acidophilus. Yuwono dan Susanto (2001) menyatakan bahwa perubahan 
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viskositas selama proses fermentasi terjadi karena koagulasi protein yang 

menyebabkan peningkatan kekentalan, disamping terjadi pereduksi asam laktat. 

Penyebab terjadinya koagulasi protein adalah perubahan keasaman, keasaman 

berubah karena terjadinya perubahan laktosa menjadi asam laktat. Penurunan 

viskositas terjadi karena adanya aktivitas enzim dari mikroba lain yang 

menyebabkan penurunan kekentalan. 

Pengujian viskositas relatif ditentukan pada kebersihan peralatan pengukur 

karena sangat menentukan pembacaan terutama jika pengujian relatif dan suhu 

bahan yang diuji harus sama karena perubahan suhu juga akan mengubah 

viskositas bahan, semakin tinggi suhu, viskositas semakin meningkat.  

 

y = -0.189x + 1.316

R² = 0.962 (E1) y = -0.013x + 0.988

R² = 0.986 (E2)

y = -0.006x + 0.971

R² = 0.931 (E3)

y = -0.060x + 1.105

R² = 0.860 (K)
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Gambar 5. Hubungan antara penggunaan enkapsulat dalam susu acidophilus  

selama penyimpanan (minggu) terhadap viskositas. 
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   Penurunan viskositas susu acidophilus pada masing-masing perlakuan 

enkapsulat tidak menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata yaitu sebesar 0,189 

(E1); 0,013 (E2); 0,006 (E3) dan 0,060 pada kontrol.  

  Besarnya R
2
 pada masing-masing perlakuan yaitu sebesar 0,962 (E1); 

0,986 (E2); 0,931 (E3) dan 0,860 pada kontrol. Hal ini dapat diartikan bahwa 

penurunan viskositas susu acidophilus selain dipengaruhi oleh penyimpanan juga 

dipengaruhi oleh enkapsulat masing-masing sebesar 96,2% (E1), 98,6% (E2), 

93,1% (E3) dan 86,0% pada kontrol.  
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 

1. a. Bakteri Lb. acidophilus yang dimikroenkapsulasi dengan menggunakan  

gum arab sebagai enkapsulat memberikan penurunan viabilitas bakteri 

terendah dalam susu acidophilus selama penyimpanan dan tanpa 

penyimpanan dibandingkan dengan perlakuan enkapsulat lainnya. 

b. Viabilitas bakteri Lb. aciophilus dalam susu acidophilus pada suhu 

refrigerasi mengalami penurunan selama penyimpanan refrigerasi, 

penggunaan enkapsulat dapat menghambat kematian sel bakteri lebih cepat 

dalam susu selama penyimpanan. 

2.  Penggunaan enkapsulat campuran konsentrat protein whey 4% dan gum 

arab 4% (E2) memberikan kenaikan pH paling rendah dan memberikan 

penurunan keasaman paling rendah dibandingkan dengan perlakuan lain. 

Penggunaan enkapsulat konsentrat protein whey 8% (E3) memberikan 

penurunan viskositas susu acidophilus terendah. 

5.2. Saran 

        Untuk meningkatkan/mempertahankan viabilitas bakteri probiotik selama 

penyimpanan perlu dilakukan mikroenkapsulasi menggunakan gum arab sebesar  

8% (w/v), dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap viabilitas bakteri 

probiotik dengan menggunakan bahan enkapsulat dan suhu penyimpanan yang 

berbeda dengan penelitian ini. 
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