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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Umbi Bengkuang 

Umbi bengkuang (Pachyrrhizus erosus) berasal dari tanaman bengkuang 

yang banyak ditemukan di Indonesia, salah satu daerah penghasil bengkuang 

adalah Kabupaten Banyumas dengan tingkat produktivitas 40 ton per hektar 

mampu menghasilkan 1.920 ton umbi bengkuang pada tahun 2007. Umbi 

bengkuang dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 – 1.750 m dengan lama 

panen 3 – 3,5 bulan (Karuniawan, 2003). 

 

Gambar 1. Bengkuang (Anonymous, 2012) 

Menurut Van Steenis (2005), klasifikasi tanaman bengkuang adalah :  

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Sub Divisio : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledoneae  

Ordo  : Fabales  

Famili  : Fabaceae  

Genus  : Pachyrhizus  

Spesies  : Pachyrhizus erosus L. Urban 
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Umbinya memiliki kulit yang tipis berwarna kuning pucat dan bagian 

dalamnya berwarna putih. Rasa umbinya (buahnya) yang manis dan bersifat 

dingin sehingga cukup segar bila dimakan saat cuaca panas. Efek menyegarkan ini 

disebabkan oleh kandungan air pada bengkuang yang tinggi yaitu sebesar 85- 90 

% dari total berat buah bengkuang. Masyarakat juga biasa memanfaatkan buah 

bengkuang ini sebagai bahan membuat rujak atau asinan (Anonymous, 1996
a
). 

Menurut Harrington (2009), satu setengah gelas bengkuang mengandung 

23 kalori, 5 gram karbohidrat, dan 2,9 gram dietary fiber serta merupakan sumber 

inulin yang baik. Berdasarkan USDA National Nutrient Data Base, umbi 

bengkuang mengandung 7% karbohidrat, 1% protein dan  13% dietary fiber 

termasuk inulin sebanyak 2,20% (Damayanti, 2010). 

Tanaman bengkuang dikenal baik oleh masyarakat kita dan telah diketahui 

mempunyai berbagai macam manfaat bagi kesehatan manusia Kandungan kimia 

umbi bengkuang adalah pachyrhizon, rotenon, vitamin B1, dan vitamin C. Selain 

itu umbi bengkuang mengandung inulin yang bermanfaat bagi kesehatan dan 

dimanfaatkan dalam pangan fungsional. Inulin merupakan polimer dari unit-unit 

fruktosa diantaranya mengobati wasir, mengobati demam, mengobati sariawan, 

sebagai fitoestrogen alami, menurunkan kadar kolesterol darah, mengurangi 

produksi asam lambung, menjaga sistem kekebalan tubuh, dapat mengobati 

penyakit beri-beri akibat kekurangan vitamin B1 (thiamin), serta cocok bagi 

penderita dieabetes militus (Susanto, 2011). 

Kandungan mineral kalsium pada bengkuang bermanfaat untuk kesehatan 

tulang dan gigi, mencegah terjadinya keropos tulang (osteoporosis), melenturkan 

otot, menyeimbangkan tingkat keasaman darah, menurunkan risiko kanker usus, 
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mencegah penyakit jantung, meminimalkan penyusutan tulang saat hamil dan 

menyusui, menjaga keseimbangan cairan tubuh dan lain-lain. Sementara 

kandungan fosfornya bermanfaat untuk memperbaiki fungsi saraf dan otot, 

membantu penyerapan lemak di usus, mengoptimalkan fungsi jantung dan ginjal, 

mengatasi kelelahan dan lain-lain (Anonymous, 2011
c
) 

 

 

2.2 Probiotik 

Istilah probiotik pertama kali dicetuskan oleh Lily dan Stiwel pada tahun 

1965 untuk menyatakan efek stimulasi pertumbuhan dari suatu mikroorganisme 

lain. Kemudian definisi ini berkembang sebagai suplementasi pangan yang berisi 

mikroorganisme hidup yang digunakan untuk memperbaiki keseimbangan 

mikrobiota yang hidup dalam jalur intesne. Sekarang probiotik diartikan sebagain 

konsumsi mikrobia hidup sebagai aditif makanan untuk kesehatan (Gibson and 

Fuller, 1999). 

Menurut Waspodo (2003), probiotik biasanya berupa bakteri asam laktat 

(BAL) dan Bifidiobacterium, dimana bakteri-bakteri ini relatif tahan terhadap 

asam lambung sehingga dapat mencapai kolon dan populasinya akan menekan 

bakteri merugikan. Bakteri asam laktat berperan postif dalam menjaga 

keseimbangan mikrobiota usus serta membantu meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh karena pada kenyataannya ekosistem mikrobiota usus mempengaruhi 

munculnya penyakit degeneratif sehingga upaya menjaga kesimbangan 

mikrobiota usus menjadi signifikan diperlukan. Menurut Gibson and Fuller 

(1999), probiotik merupakan makanan suplemen berupa mikrobial hidup yang 

mempunyai efek menguntungkan terhadap tubuh hewan dengan menyeimbangkan 
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mikroba dalam pencernaan. Untuk manusia definisi ini terutama berdampak 

terhadap koloni kompleks. 

Bakteri probiotik dapat bertahan hidup dalam saluran pencernaan setelah 

dikonsumsi karena tahan terhadap lisozim, enzim di air liur, pemecah dinding sel 

bakteri, asam empedu, dan mampu melekat pada sel epitel dan menjaga 

keharmonisan komposisi bakteri saluran pencernaan. Selanjutnya bakteri tersebut 

juga mampu mengatasi intoleransi terhadap laktosa, mencegah diare, sembelit, 

kanker, hipertensi, menurunkan kolesterol, menormalkan komposisi bakteri 

pencernaan setelah pengobatan antibiotik serta meningkatkan kekebalan tubuh 

(Waspodo, 2003). 

Menurut Seveline (2005), untuk dapat bersifat sebagai probiotik, BAL harus 

memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

1. Tahan terhadap asam, terutama asam lambung dengan pH antara 1,5-2,0 

(kondisi tidak makan) dan pH 4,0-5,0 (sehabis makan). 

2. Stabil terhadap garam empedu dan mampu bertahan hidup selama berada dalam 

usus kecil. 

3. Memproduksi senyawa antimikroba seperti asam laktat, hidrogen peroksida, 

dan bakteriosin. 

4. Mampu menempel pada sel usus manusia, dapat membentuk koloni, memiliki 

aktivitas antagonis terhadap patogen, mampu mengatur sistem daya tahan 

tubuh, dan mempercepat penyembuhan infeksi. 

5. Tumbuh baik dan berkembang dalam saluran pencernaan. 

6. Dapat berkoagregasi (kemampuan untuk berinteraksi antarkultur untuk saling 

menempel) membentuk lingkungan mikroflora yang normal dan seimbang. 
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7. Aman dikonsumsi oleh manusia. 

Bakteri asam laktat yang berpotensi digunakan sebagai probiotik antara 

lain Lactobacillus sp., dan Bifidobacterium. Lactobacillus mempunyai kelebihan 

sifat microaerotolerant sehingga bisa diaplikasikan pada makanan tanpa perlu 

penanganan khusus, sedangkan Bifidobacterium yang bersifat obligat anaerob 

lebih sulit diaplikasikan pada makanan (Ray, 1996). 

 

2.3 Prebiotik 

Prebiotik diartikan sebagai bahan atau senyawa yang tidak dapat dicerna 

oleh enzim pencernaan manusia yang menghasilkan pengaruh menguntungkan 

terhadap manusia dengan cara menstimulir secara selektif pertumbuhan satu atau 

lebih sejumlah mikroba terbatas pada saluran pencernaan sehingga dapat 

meningkatkan kesehatan manusia. Prebiotik pada dasarnya merupakan 

karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Beberapa contoh prebiotik antara 

lain laktulosa, inulin dan oligosakarida. Inulin dan oligosakarida umumnya dibuat 

dalam bentuk tempung yang diisolasi dari sumber alamai, seperti umbi-umbian 

(Fachri, 2009). 

Menurut Kolida (2002) komponen prebiotik harus memenuhi syarat-syarat 

berikut ini:  

1)  tidak dihidrolisis atau diabsorbsi oleh sistem pencernaan bagian atas, 

2) difermentasi pada usus besar hanya oleh bakteri yang bermanfaat bagi 

kesehatan, 

3)  mampu mengatur komposisi mikroflora pada usus besar menuju 

komposisi yang ideal bagi kesehatan, dengan cara meningkatkan jumlah 
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bakteri yang bermanfaat dan mengurangi jumlah bakteri yang tidak 

bermanfaat. 

Oligosakarida yang tidak tercerna seperti rafinosa, fruktooligosakarida, 

galaktosilaktosa, isomaltooligosakrida atau transgalakto-sililogoologosakarida 

(TOS) telah diketahui dapat meningkatkan jumlah bifidobaktria indigenus dan 

bakteri asam laktat lainnya (Herman, 2004). 

Menurut Biliaderis dkk (2007), Inulin merupakan suatu oligofruktan yang 

berpotensi sebagai prebiotik karena tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan 

manusia tetapi dapat dicerna oleh bakteri asam laktat. Keberadaan inulin akan 

mendukung pertumbuhan probiotik dalam kolon sehingga memberikan efek 

kesehatan bagi manusia. 

Inulin dan oligofruktosa memiliki kemampuan yang efektif untuk berperan 

sebagai prebiotik. Inulin dan oligofruktosa secara legal telah diakui sebagai 

komponen prebiotik yang bisa disuplementasi dalam bahan pangan tanpa ada limit 

minimum konsentrasi yang diperbolehkan. Inulin dan/atau oligofruktosa telah 

digunakan secara luas pada yogurt, susu, ice cream, coklat, biskuit, dan spread 

(Kolida, 2002). 

 

2.4 Inulin 

Inulin pertama ditemukan oleh Rose, ilmuwan Jerman pada tahun 1804, 

yang mengisolasi “substansi khusus tanaman” dari ekstrak akar elecampagne 

(Inula helenium), jenis tanaman obat-obatan dari Compositae. Substansi tersebut 

diberi nama inulin oleh Thomson pada 1818, tapi dapat juga disebut dengan nama 
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lain seperti helenin, alantin, dahlin, sinanternin, dan sinisterin (Franck and De-

Leenher, 2005). 

Inulin digunakan  diseluruh dunia untuk menambahkan serat pada produk 

makanan. Tidak seperti serat lainnya, inulin tidak mempunyai rasa, dan dapat 

digunakan untuk menambah serat tanpa mengubah viskositas produk (Niness, 

1999). Nutrisi penting lain yang dimiliki inulin adalah perannya sebagai dietary 

fiber,  yang merupakan bagian dari tanaman yang tidak dapat dihidrolisis oleh 

enzim pencernaan manusia (efekprebiotik) (Shimura et al., 1991).  

Inulin adalah pecahan fruktan β(2-1) yang terdiri dari campuran oligo- dan 

polisakarida, dimana hampir setiap fruktosa rantai linier memiliki struktur GFn 

(dengan G=unit glukosil, F=unit fruktosil dan n=jumlah unit fruktosil yang 

berantai satu sama lainnya) (Gibson dan Angus, 2000). Sedangkan menurut 

Crittenden (1999), inulin yang diekstrak dari chicory memiliki struktur kimia α-D-

Glu-(1-2)-[(β-D-Fru-(1-2)-]n. Terdiri dari rantai polimer yang heterogen dengan 

panjang molekul antara dp 3 hingga dp 60. Oleh karena itu mengandung 

komponen oligosakarida juga polisakarida, seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Inulin (Ekandini, 2006) 
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Inulin bersifat larut dalam air terutama dalam air panas. Pada suhu ruang 

hanya 10% dari dari total inulin yang dapat larut dalam air, sedangkan 90% 

sisanya akan mengendap. Inulin memiliki tingkat kemanisan yang rendah (10% 

dari kemanisan gula sukrosa), tidak memiliki aroma ataupun aftertaste. 

Sedangkan inulin rantai panjang tidak mempunyai rasa manis sama sekali 

(Jardine, 2009).  

Inulin merupakan polifruktosa berantai tunggal, dimana ikatan antar 

molekulnya lemah sehingga dapat dengan mudah diputuskan. Hidrolisis sebagian  

memotong rantai polifruktosa secara acak (random) sehingga didapatkan sejumlah 

monosakarida (glukosa dan fruktosa) serta oligosakarida (fruktooligosakarida). 

Hasil penilitian Sauliner dkk (2007) mendapatkan bahwa bakteri Lactobacillus 

plantarum mampu memecah inulin dengan mengunakan enzim inulinase yang 

dimiliki, yaitu enzim β-Fructofuranosidase. Enzim inulinase adalah enzim 

hidrolitik yang mengkatalisis reaksi hidrolisis polisakarida  inulin menjadi 

fruktosa dan atau fruktooligosakarida. Monomer fruktosa ini akan dimanfaatkan 

oleh L.plantarum untuk fermentasi menjadi asam laktat serta sebagai sumber 

karbon untuk pertumbuhan. 

Menurut Kaur (2002) manfaat inulin dan oligofruktosa bagi tubuh adalah 

sebagai berikut :  

1) bifidogenic (mampu menjaga pertumbuhan Bifidobacterium di usus besar), 

2) merangsang system kekebalan tubuh, 

3) mengurangi jumlah bakteri patogen dalam usus, 

4) mengurangi konstipasi, 
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5) mengurangi resiko osteoporosis dengan cara meningkatkan absorpsi 

kalsium, 

6) mengurangi resiko atheroklerosis dengan cara mengurangi sintesis 

trigliserida dan asam lemak pada hati dan mengurangi konsentrasi 

trigliserida dan asam lemak pada serum darah, 

7)  mengatur konsentrasi hormon insulin dan glucagon, sehingga dapat 

mengontrol metabolisme karbohidrat dan lemak dengan cara 

menurunkan kadar glukosa darah, 

8)  mengurangi konsentrasi urea dan asam urat pada darah sehingga dapat 

menjaga keseimbangan nitrogen, 

9)  mengurangi resiko kanker usus. 

Sebagai bahan pangan inulin telah diteiliti memiliki toleransi yang tinggi 

untuk manusia sehingga aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan efek 

samping. Bifidiobacteria dan L. plantarum mencerna inulin menjadi asam 

lemak rantai pendek seperti asam propionate dan asam butirat. Asam 

butirat telah terbukti mempunyai kemampuan untuk mencegah kanker 

pada usus besar. Penelitian lain juga menunjukan bahwa inulin mampu 

mencegah perubahan pra-kanker di usus (Tungland, 2000).  

Hasil penelitian Angriawan dkk (2012) mendapatkan hasil bahwa kadar 

inulin pada bengkuang adalah sebesar 1,39- 1,8% berat kering. Analisa kimia 

kadar inulin dapat dilakukan dengan metoda tera menggunakan spektrofotometri 

menggunakan pereaksi sistein-carbazole dimana inulin akan membentuk warna 

ungu dan memiliki absorbansi maksimum pada panjang gelombang 560 nm, 
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konsentrasi inulin ditentukan berdasarkan kurva kalibrasi antara konsentrasi 

standar inulin dan absorbansi pada panjang gelombang 560 nm. 

 

2.5 Sinbiotik 

Sinbiotik merupakan gabungan antara konsep probiotik dan prebiotik 

sehingga sinbiotik mengandung mikroba hidup yang distimulasi oleh adanya 

prebiotik (oligosakrida), keuntungan selain efek kesehatan dari probiotik 

komersial, juga adanya prebiotik yang mendorong pertumbuhan probiotik pada 

kompleks kolon (Gibson dan William, 2000). 

Sinbiotik dapat memperbaiki kehidupan bakteri dan menyediakan substrat 

yang spesifik untuk fermentasi. Adanya sinbiotik tersebut sangat membantu 

sebagai anti mikrobial, antikarsinogenik, antidiare dan anti-osteoporosis 

(Wijayanti, 2007) 

Menurut MacFarlane (1999), mengkonsumsi probiotik, prebiotik 

(oligosakarida tak tercerna) dan sinbiotik (kombinasi probiotik dan prebiotik) 

berpengaruh terhadap komposisi mikrobiota yaitu mengembalikan keseimbangan 

mikroba, sehingga asupan ini sangat berpotensi bagi kesehatan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Morelli et al.(2003) menunjukan bahwa pemberian asupan 

probiotik (L.paracasei) yang diatur dengan prebiotik (inulin dan oligosakarida), 

glutamin, zinc, dan vitamin B6 pada sukarela, menunjukan adanya peningkatan 

kemampuan L.paracasei  yang hidup selama beberapa hari dalam saluran 

pencernaan. Penelitian ini juga menunjukan adanya pengaruh positif dari sinbiotik 

terhadap mikrobiota manusia. 
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Berdasarkan Biliaderis (2007) dan Jardine (2009), disebutkan beberapa 

manfaat dan efek kesehatan sinbiotik bagi manusia antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan ketersediaan mikroflora alami kolon 

Keberadaan sinbiotik akan meningkatkan populasi bakteri baik dalam 

sistem pencernaan. Hasil studi menunjukan bahwa jumlah bakteri baik pada 

manusia usia lanjut akan menurun seiring dengan pertambahan umur, oleh 

karena itu mengkonsumsi produk sinbiotik akan meningkatkan jumlah bakteri 

baik dalam sistem pencernaan dimana dapat meningkatkan sistem imun tubuh 

2. Meningkatkan sistem imun tubuh 

Keberadaan sinbiotik akan mendorong pertumbuhan bakteri baik dalam 

tubuh yang mampu mencegah efek alergen dan bakteri patogen dalam sistem 

pencernaan. Bergai jenis asam yang dihasilkan dari metabolisme BAL 

dapatmencegah pertumbuhan bakteri patogen sehingga memberi efek 

kesehatan bagi tubuh manusia. 

3. Metabolisme energi dan lemak 

Kombinasi pre- dan probiotik diketahui memiliki kemampuan untuk 

menurunkan kadar kolesterol darah dengan cara menghambat aktivasi enzim 

yang berperan dalam metabolisme lemak, sehingga menghambat sintesis 

lemak dan sebaliknya menstimulasi ekskresi lemak melalui feses. Hasil 

metabolisme BAL terhadap inulin akan menghasilkan SCFAs dalam kolon 

sehingga menurunkan kadar lemak dan mendorong sekresi inulin. Efek hipo-

triglycerdemik dari inulin ini ini dapat menurunkan dan mencegah resiko 

obesitas, diabetes, dan hiperkolesterolemia.  
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4. Meningkatkan absorbsi vitamin dan mineral 

Inulin dan oligosakarida mampu meningkatkan penyerapan mineral 

terutama kalsium dan magnesium sehingga meningkatkan kekuatan tulang. 

Sedangkan probiotik akan mensintesis vitamin seperti biotin yang akan 

memperkaya efek kesehatan. 

5. Mencegah dan menurunkan reiko berbagai penyakit 

Salah stau efek dari sinbiotik adalah mampu mencegah, mengurangi 

resiko, dan bahkan mengobati berbagi macam penyakit seperti berbagai diare 

akut, defesiensi enzim, autisme pada anak, kanker kolon, serta Irritable 

Bowel Syndrome (IBS). 

 

2.6 Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat (BAL) adalah kelompok bakteri yang pada metabolisme 

karbohidratnya membentuk asam laktat, baik sebagai produk utama ataupun 

sampingan. Bakteri ini tergolong gram positif, tidak berspora, katalase negatif, 

tidak membentuk sitokrom, anaerob tetapi mikroaerotoleran, fastidious, toleran 

terhadap asam dan sangat fermentatif (Stamer, 1979). Bakteri asam laktat telah 

digunakan selama bertahun-tahun untuk fermentasi dan pengawet makanan, 

seperti fermentasi sayuran, buah-buahan, ikan, daging maupun susu (Rahayu, 

2000). 

Menurut Ngatirah, dkk (2000) kelompok bakteri asam laktat merupakan 

salah satu kultur probiotik yang telah lama digunakan, yang mana sebagian 

strainnya tidak pathogen dan telah mendapatkan status GRAS (Generally 

Recognized As Safe) dari FDA. Bakteri asam laktat memiliki peranan penting 
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pada kehidupan manusia karena kemampuannya untuk menghasilkan makanan 

fermentasi dan kemampuannya untuk hidup di jalur pencernaan. (Earnshaw, 

1996).  

Ray (1996) juga menambahkan, pemanfaatan bakteri asam laktat pada 

makanan memiliki dampak positif terhadap kualitas makanan yaitu bersifat 

biopreservatif. Sifat biopreservatif  ini menurut Dugas (1998) karena asam laktat 

yang dihasilkan akan menurunkan pH 7 sampai pH 4 dimana pada pH tersebut 

mikroba lain termasuk mikroba patogen tidak dapat tumbuh. 

Menurut Prescott dan Dunn (1959), bakteri asam laktat dibagi  menjadi 

dua kelompok berdasarkan kerjanya terhadap glukosa, yaitu homofermentatif dan 

heterofermentatif. Kelompok heterofermentatif mengubah kira-kira 95% glukosa 

dan heksosa lain yang dapat difermentasi menjadi asam laktat. Kelompok 

heterofermentatif memecah glukosa menjadi asam laktat, CO2, etanol dan 

kadang-kadang asam asetat (Mitsuoka, 1990). Bakteri asam laktat yang bersifat 

homofermentatif dapat tumbuh pada suhu 37˚C atau lebih, sedangkan yang 

bersifat heterofermentatif juga tumbuh baik pada suhu diatas 37˚C (Fardiaz, 1992) 

Fardiaz (1990) menyatakan bahwa bakteri asam laktat jenis 

homofermentatif sering digunakan dalam pengawetan makanan karena produksi 

asam laktat dalam jumlah tinggi dalam makanan dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri yang menyebabkan kebusukan makanan. Menurut Jay (1992) golongan 

homofermentatif mampu menyerap energi 2 kali lebih besar dari jumlah glukosa 

yang diberikan dibandingkan golongan heterofermentatif. Woolford (1984) 

menambahkan bahwa 1 molekul glukosa atau fruktosa akan difermentasi menjadi 

2 molekul asam laktat oleh golongan homofermentatif. 
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Bakteri asam laktat yang termasuk golongan homofermentatif antara lain 

Streptococcus, Pediococcus dan beberapa spesies Lactobacillus termasuk 

Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus plantarum. Bakteri asam laktat yang 

tergolong heterofermentatif yaitu Leuconostoc dan beberapa spesies Lactobacillus 

(Fardiaz, 1990). 

 

2.7 Kultur Stater (Lactobacillus plantarum) 

Susu fermentasi yang sudah cukup dikenal adalah bermanfaat bagi 

kesehatan dan memiliki kandungan zat nutrisi tinggi. Kultur starter dalam suatu 

produk fermentasi dianggap memegang peranan untuk mencapai kualitas tersebut. 

Kultur starter bakteri asam laktat dalam fermentasi dapat didefinisikan sebagai 

biakan mikroorganisme yang diinginkan dan akan menghasilkan perubahan-

perubahan yang menguntungkan selama proses fermentasi berlangsung (Anshori, 

1992). 

Kultur starter yang digunakan dalam pembuatan minuman sinbiotik sari 

bengkuang ini adalah bakteri asam laktat (BAL) golongan Lactobacillus yaitu 

Lactobacillus plantarum. Bakteri ini memiliki lebar 0,9-1,2 μm dan panjang 3-8 

μm, umumnya terdapat dalam bentuk berpasang-pasangan atau dalam bentuk 

rantai pendek yang saling terpisah satu sama lain. Untuk pertumbuhannya 

Lactobacillus plantarum memerlukan kalsium pantotenat, niasin, timin, 

paridoksal dan paridoksamin, asam folat serta vitamin B12. Adapun bentuk sel 

Lactobacillus plantarum seperti pada gambar 3. 
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Gambar 3. Lactobacillus plantarum (Anonymous, 2011
c
) 

 

Taksonomi (Anonymous, 2011
c
): 

Kerajaan  : Bakteri 

Divisi  : Firmicutes 

Kelas   : Bacilli 

Ordo   : Lactobacillales 

Famili   : Lactobacillaceae 

Genus   : Lactobacillus 

Species  : L. plantarum 

 

L. plantarum tergolong spektro bacterium serologi, grup yang mampu 

memproduksi D dan L asam laktat dan mampu mereduksi nitrat, tetapi tidak 

memproduksi NH
3 

dari arginin. Bakteri ini dapat memfermentasi galaktosa, 

sorbitol, dan trehalosa (Lucke, 1983).  

L. plantarum merupakan bakteri asam laktat nonmotil, terdapat dalam 

bentuk tunggal, berpasangan maupun dalam rantai pendek. L. plantarum termasuk 

dalam lactobacilli homofermentatif, mempunyai pertumbuhan optimal pada suhu 
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30 ºC dan pH minimumnya 3,34, Gram positif dan tidak berspora, berbentuk 

batang panjang, anaerobik fakultatif dan bersifat katalase negatif (Fardiaz, 1992; 

Gilland, 1986; Jay, 2000).  

Buckle et al. (1987), menambahkan bahwa L. plantarum umumnya lebih 

tahan dalam keadaan asam dan oleh karenanya menjadi lebih banyak pada tahapan 

dari fermentasi tipe asam laktat. Bakteri ini sering digunakan dalam fermentasi 

susu, sayuran dan daging; L. plantarum nampak paling banyak berperan dalam 

fermentasi, karena suhu fermentasi yang digunakan lebih tinggi. Selain itu, 

fermentasi dari L. plantarum bersifat homofermentatif sehingga tidak 

menghasilkan gas. Lactobacillus memiliki kemampuan untuk menghambat 

pertumbuhan E. coli dan Listeria monocytogenes (Pidcock et al., 2001). 

Menurut Rahayu et al. (1992) bakteri asam laktat homofermentatif dapat 

mengubah 95% glukosa dan heksosa lainnya menjadi asam laktat dengan jumlah 

kecil karbondioksida dan asam-asam volatil (asam butirat). Lebih lanjut Gilliland 

(1986) menyatakan bahwa disamping mampu mendegradasi gula, bakteri ini juga 

mampu mendegradsi protein dan peptide menjadi asam amino. Pendegradasian 

protein oleh bakteri tersebut terjadi pada pH 5,2-5,8 dan suhu 45-50 °C, pH 

optimal untuk pertumbuhan berkisar antara 4,0-6,8 (Mc Donald et al., 1991).  

Menurut Saulnier (2007) Lactobacillus plantarum telah diketahui 

memiliki enzim β-Fructofuranosidase, yaitu suatu enzim inulinase yang mampu 

memecah inulin menjadi unit-unit fruktosa yang lebih sederhana, yang dapat 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan serta menghasilkan asam laktat. Ketersediaan 

inulin sebagai prebiotik dan Lactobacillus plantarum sebagai probiotik yang 
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mampu memanfaatkan inulin untuk pertumbuhan akan menghasilkan efek 

sinbiotik pada minuman fermentasi sari bengkuang. 

 

2.8 Fermentasi 

Istilah fermentasi diturunkan dari ferver istilah latin yang berarti mendidih, 

dan ini digunakan untuk menyebut adanya aktivitas khamir pada ekstrak buah dan 

larutan malt serta biji-bijian. Peristiwa pendidihan tersebut terjadi akibat 

terbentuknya O2 oleh proses gula dalam ekstrak. Dalam pengertian ini termasuk 

juga proses anabolisme pembentukan komponen sel secara aerob (Nirawan, 

2010).  

Secara kimiawi, perubahan bahan pangan selama fermentasi disebabkan 

oleh enzim. Enzim dapat dihasilkan oleh mikroba atau sudah terjadi dalam bahan 

pangan. Secara biokimia fermentasi diartikan sebagai pembentuk energi melalui 

senyawa organik, sedangkan aplikasinya dalam dunia industri, fermentasi 

diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah bahan dasar menjadi suatu produk 

oleh massa sel mikroba. Di dalam pengertian ini termasuk juga proses anabolisme 

pembentukan komponen sel secara aerob (Wibowo, 1990). 

Namun, menurut Zubaidah (1998), makanan fermentasi adalah suatu 

produk makanan yang dibuat dengan bantuan mikrooganisme tertentu. Mikroba 

akan merubah komponen pada bahan sebagai substrat untuk menghasilkan energi, 

membangun komponen sel dan menghasilkan metabolit produk. Akibat aktivitas 

mikroba, makanan akan mengalami serangkaian perubahan biokimia yang 

dikehendaki dan memberikan ciri spesifik. 
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Selama fermentasi berlangsung, akan terbentuk asam yang menyebabkan 

rasa dan aroma yang khas, serta komponen-komponen cita rasa lain seperti 

karbonil, asetaldehide, aseton dan diasetil ( Helferich and Westhoff, 1980). 

Beberapa produk metabolisme dari bakteri asam laktat mempunyai efek 

antimikrobial, meliputi asam-asam organik, asam-asam lemak, hidrogen peroksida 

dan diasetil (Holfzapfel et al.,1995; Ouwehand, 1998 dalam Soomro et al., 2002). 

Bakteri homofermentatif maupun heterofermentatif dalam prosesnya 

berjalan melalui jalur Emden Meyerhoff Parnas (EPM). Kultur bakteri asam laktat 

lebih banyak menggunakan glukosa dari pada galaktosa sebagai sumber energi 

dalam proses metabolismenya. Selanjutnya hasil hidrolisa laktosa diubah menjadi 

asam laktat melalui jalur Embden Meyerhof oleh bakteri homofermentatif 

sedangkan heterofermentatif mengubahnya melalui jalur fosfoketolase. (Gilliand, 

1986). 

Pada homofermentatif molekul glukosa 6C diphosporilasi dan diisomerasi 

sebelum dipecah oleh enzim aldolase menjadi gliseraldehid 3 phospat. Hasil ini 

kemudian diubah menjadi piruvat sedangkan ATP diproduksi oleh tingkat substrat 

phosporilasi pada 2 sisi untuk memberikan 2 molekul ATP untuk setiap molekul 

glukosa yang terfermentasi, dan untuk meningkatkan penggunaan NAD
+
 pada 

oksidasi gliseraldehide 3 phospat piruvat menjadi asam laktat menggunakan 

NADH (Adams and Moss, 2000).  
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Gambar 4. Pembentukan asam laktat dari laktosa (Adam and 

Moss, 2000) 

Selain pemecahan karbohidrat, perubahan lain yang terjadi sebagai akibat 

aktivitas bakteri asam laktat adalah perubahan protein. Kultur bakteri akan 

menghidrolisis protein untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan untuk 

pertumbuhannya. (Fardiaz,1992) 

 

2.9  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fermentasi 

 Menurut Rahman (1989) ada empat hal pokok yang diperlukan dalam 

proses fermentasi yaitu mikroba, medium fermentasi, fermentor dan kondisi 

lingkungan. Proses fermentasi, menurut Judoamidjojo dkk (1992), dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu kadar gula, oksigen, pH, medium, CO2, nitrogen, 

mineral, faktor tumbuh, suhu, tekanan medium dan tekanan udara. 
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2.9.1 Nutrisi dan Air 

 Medium fermentasi adalah medium tumbuh mikroba yang menyediakan 

nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba untuk memperoleh energi, untuk 

pertumbuhan, membentuk sel, dan biosintesa produk-produk metabolit. Media 

yang tidak sesuai akan menyebabkan perubahan rasio diantara berbagai produk 

metabolisme (Fardiaz, 2003). Medium yang digunakan sebagai tempat terjadinya 

proses fermentasi harus mengandung komponen nutrien yang lengkap sesuai 

dengan kebutuhan mikroba. 

 Air merupakan bagian terbesar dari sel, mencapai lebih kurang 70-80%. 

Air sangat penting bagi kehidupan jasad renik atau kehidupan pada umumnya, 

sebab air ikut ambil bagian dalam semua proses kimia dari sel. Air menjadi 

sumber oksigen bagi bahan organik sel dan merupakan pelarut nutrien sehingga 

dapat diserap oleh sel, serta dapat menyerap panas yang dihasilkan selama proses 

metabolisme berlangsung (Timotius, 1982) 

2.9.2 Karbon 

 Gula merupakan bahan yang dapat digunakan sebagai sumber karbon 

untuk pertumbuhan mikroba. Penggunaan gula tersebut disebabkan karena gula 

mempunyai daya larut yang tinggi dalam air, kemampuan mengurangi 

kelembaban relatif dan kemampuan mengikat air. Menurut Rahman (1989), gula 

yang digunkan dalam pembuatan medium bermacam-macam tergantung sifat fisik 

dan kimia, misalnya dalam tingkat kemanisan, kelarutan dalam air, energi yang 

dihasilkan dan mudah tidaknya difermentasikan oleh mikroba tertentu.  
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a. Sukrosa 

Sukrosa atau sakarosa merupakan senyawa oligosakarida (tepatnya 

disakarida) yang secara sistematika kimiawi disebut D-glukopiranosil-B-d- 

fruktofuranosida, secara komersial, sukrosa diproduksi dari tebu atau bit 

(Tranggono,1990).  

Sukrosa merupakan disakarida dengan rumus molekul C12H22O11 memiliki 

BM 342.3 yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Bila ditambahkan dengan air 

panas akan terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa (gula invert), kadar gulanya 

akan turun dan daya osmosisnya akan naik (Sudarmadji dkk., 1989). 

 

Gambar 5.  Struktur Sukrosa 

 

Sukrosa adalah gula yang umumnya terdapat pada tanaman yang tahan 

beku, yakni tanaman yang dapat meningkatkan kadar sukrosanya sebagai respon 

atas suhu rendah. Sukrosa mencegah pencampuran membran karena pendinginan. 

Gula tersebut sesuai dengan membran sel dan berikatan dengan gugus pospholipid 

(Girindra, 1986). 

Satu gram sukrosa dapat larut dalam 0,5 mL air (suhu kamar) atau 0,2 mL 

air mendidih, dalam 170 alkohol atau 100 mL metanol, sedikit larut dalam gliseol 
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dan piridin. Sukrosa dapat mengalami hidrolisa dalam larutan asam encer atau 

oleh enzim invertase menjadi glukosa dan fruktosa. Selama hidrolisa putaran optis 

menurun dan mula–mula positif berubah menjadi negatif setelah mengalami 

hidrolisa sempurna. Campuran glukosa dan fruktosa disebut gula invert dan 

perubahannya disebut invertasi (Tranggono,1990) 

Daya hambat sukrosa dalam fermentasi tidak akan terjadi sampai 

konsentrasi yang sangat tinggi (misalnya lebih tinggi dari 100-150g/L), tetapi 

pada waktu konsentrasi mencapai 350–500g/L bagi sebagian mikroorganisme 

tidak mungkin ada pertumbuhan, disamping itu terjadi dehidrasi sel dalam larutan 

yang pekat (Judoamidjoyo,1992). Hal ini ditambahkan Wood (1998), bahan baku 

pembuatan cuka dengan kandungan gula tinggi misalnya molase, gula jagung dan 

madu harus diencerkan terlebih dahulu hingga kandungan gulanya mencapai 10–

15 % (b/v). 

b. Glukosa 

Glukosa adalah senyawa dengan formula molekul C6H12O6 yang 

berbentuk kristal, berwarna putih, berasa manis, larut dalam air dan sedikit larut 

dalam etanol. Glukosa merupakan  campuran antara dekstrosa dan maltosa dengan 

kandungan air sebanyak 20%. Glukosa dapat dihasilkan dari hidrolisis pati dengan 

bantuan enzim atau asam (Alais, 1991). Glukosa termasuk dalam monosakarida 

dan pada umumnya banyak terdapat pada buah-buahan (Winarno, 2002). 

Glukosa merupakan nutrisi yang diperlukan sebagai nutrisi pertumbuhan 

mikroorganisme dalam fermentasi makanan termasuk untuk nutrisi pertumbuhan 

asam laktat Lactobacillus casei dalam fermentasi susu (Gilliland, 1986).  
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c. Laktosa 

Laktosa merupakan komponen karbohidrat utama dalam susu. Komposisi 

laktosa dalam susu mencapai 4,8-5,2% dalam bentuk laktosa monohidrat. 

Komposisi laktosa dalam solid non fat (SNF) mencapai 52%, sedangkan pada 

whey mencapai 70%. kandungan laktosa pada susu berbeda karena faktor 

penyakit dan fase pemerahan.  

Pada kolostrum dan susu yang terkena mastitis, kandungan laktosanya 

diketahui jauh lebih rendah dibandingkan dengan susu segar. Kandungan yang 

lebih rendah ini diduga untuk menjaga keseimbangan osmotis dan menetralkan 

kadar mineral. Disamping laktosa, susu sendiri mengandung berbagai komponen 

karbohidrat lain diantaranya adalah glukosa (1mg/ml), galaktosa (1mg/ml), dan 

oligosakarida (0,1mg/ml). (Spreer, 1998). 

Laktosa disintesis di kelenjar mamae, dimana D-galaktosa digabungkan ke 

D-glukosa menggunakan enzim galaktosiltransferase dan dengan bantuan α-

laktalbumin yang berperan sebagai enzim modifier. Laktosa merupakan gula 

pereduksi dengan gugus aldehid pada residu glukosa. Laktosa terdapat dalam 

bentuk α dan β yang ditandai oleh perpindahan antara OH dan H pada grup 

pereduksi. Laktosa bersifat asimetri sehingga optik aktif dan α dapat dibedakan 

dengan yang bentuk β dengan adanya rotasi yang lebih besar pada cahaya 

terpolarisasi pada arah dekstro. Aktivitas optik inilah yang mendasari proses 

penentuan laktosa pada susu (Girindra, 1986). 
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2.9.3  Nitrogen 

Nitrogen dapat diserap dalam bentuk organik atau anorganik. Senyawa 

anorganik yang paling banyak dan mudah diserap adalah amoniak dan nitrat. 

Senyawa nitrogen organik yang biasanya digunakan adalah asam amino dan 

protein (Timotius, 1982). Menurut Williems and Wimpeny (1977) konsentrasi 

nitrogen dalam medium fermentasi dapat meningkatkan jumlah polisakarida yang 

terbentuk. 

Girindra, (1986) menyatakan bahwa amonium phosphat mempunyai 

kandungan nutrien yang tinggi yaitu fosfor (P) dan nitrogen (N), mempunyai 

kelarutan yang tinggi dan mempunyai sifat yang stabil dalam penanganan 

penyimpanan. Amonium phosphat yang terdapat di pasaran ada dua jenis yaitu 

monobasis dan dibasis. Amonium phosphat monobasis disebut juga sebagai 

amonium dihidrogen phosphat yang mempunyai rumus kimia NH4H2PO4. 

Sedangkan amonium phosphat dibasis atau disebut juga diamonium hidrogen 

phosphat mempunyai rumus kimia (NH4)2HPO4. 

2.9.4  Mineral 

 Selain karbon dan nitrogen, dalam pertumbuhannya bakteri juga 

memerlukan zat-zat organik lainnya seperti garam-garam yang mengandung Na, 

K, Ca, Mg, Fe, Cl, S, dan P. Pada spesies teretntu masih membutuhkan tambahan 

mineral seperti Mn dan Mo. Iion-ion bivalen seperti Mg
2
+ dan Ca

2+
 yang sangat 

diperlukan untuk mengontrol kerja enzim ekstraseluler dan membentuk ikatan 

polisakarida (Williems and Wimpeny, 1997). 
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2.9.5 Aw  

Mikroba seperti halnya semua organisme yang memerlukan air untuk 

mempertahankan hidupnya. Banyaknya air dalam bahan pangan yang tersedia dan 

digunakan untuk medium pertumbuhan disebut aktivitas air (Aw). Bakteri 

umumnya memerlukan air lebih banyak dibandingkan dengan kapang dan khamir 

(Gaman and Sherington, 1994) 

2.9.6 Suhu 

Suhu adalah faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. 

Beradasarkan suhu optimumnya, mikroba dibagi menjadi tiga: 

 Psikrofil, dengan suhu optimum <20 C 

 Mesofil dengan suhu optimum 20-50 C 

 Thermofil dengan suhu optimum >50 C 

Bila suhu meningkat dua kali untuk setiap kenaikan suhu 10
0
C. suhu juga 

berpengaruh pada pembentukan produk, tetapi suhu optimum pertumbuhan bisa 

berbeda dengan suhu optimum untuk menghasilkan produk (Shuler and Kargi, 

1992). 

2.9.7   pH 

Fardiaz (2003) setiap jenis mikroba memiliki nilai pH dimana 

pertumbuhannya masih dapat berlangsung dan masing-masing memiliki pH 

optimum yang berbeda Menurut kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH 

sekitar 6.6 – 7.5 dan hanya beberapa yang dapat tumbuh di bawah pH 4. Friedman 

(1996) berpendapat bahwa pH merupakan faktor penting dalam pertumbuhan 
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mikroba terutama pada aktivitas enzim mikroba tersebut. Ada kemungkinan pH 

optimum untuk pertumbuhan berbeda nilainya dengan pH optimum untuk 

pembentukan produk. 

2.9.8 Tingkat pengenceran 

Menurut Tampubolon (2001), semakin tinggi pengenceran maka total 

padatan (molekul) terlarut semakin menurun, akibat meningkatnya jumlah pelarut. 

Pengenceran dilakukan dengan penambahan air ketika proses penghancuran hal 

ini bertujuan untuk memberikan ukuran partikel yang lebih kecil dan padatan 

terlarut yang lebih tinggi. Jumlah air yang ditambahkan pada proses pembuatan 

susu kedelai sangat menentukan mutu dari susu yang dihasilkan (Hermena,1985). 

 

2.10 Bahan Pembantu 

2.10.1 Susu Skim 

Susu mengandung bahan-bahan yang diperlukan oleh setiap  organisme 

yang secara nutrisi membutuhkannya seperti jenis Lactobacillus. Namun, susu 

bukan media yang universal karena mengandung beberapa senyawa bakteriostatik, 

diantaranya tergolong ringan dan mudah dihancurkan. Dalam penelitian ini, jenis 

susu yang ditambahkan adalah susu skim (non fat skim milk). Penambahan susu 

skim dimaksudkan untuk mengoptimalkan kerja bakteri asam laktat yang dapat 

menggunakan laktosa sebagai sumber energi bagi pertumbuhannya.  

Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal sesudah krim diambil 

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



31 

 

kecuali lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, 

E, dan K (Buckle, 1987). Susu skim dapat digunakan oleh orang yang 

menginginkan nilai kalori rendah di dalam makanannya, karena susu skim hanya 

mengandung 55% dari seluruh energi susu.  

Menurut Tamim and Deeth (1980) dalam Anindita (2002), zat padat dalam 

susu berperan untuk membentuk tekstur dan aroma yang baik. Semakin banyak 

jumlah padatannya terutama bentuk zat padat bukan lemak sampai jumlah tertentu 

akan meningkatkan kekentalan, aroma dan terbentuk asam yoghurt.  

Susu bubuk skim yang ditambahkan pada produk olahan susu digunakan 

untuk meningkatkan kandungan bahan kering dan penambahannya dilakukan 

hingga bahan kering mencapai 15-17% (Kosikowski 1982 dalam Anindita, 

2002).Selain memperbaiki tekstur, penambahan susu skim juga bertujuan untuk 

memperbaiki tingkat penerimaan konsumen terhadap produk minuman 

fermentasi. 

Tabel 1. Komposisi susu bubuk skim dalam 100 gram bahan 

Komponen Presentase (%) 

Air 

Lemak 

Protein 

Laktosa 

Mineral 

3,0 

0,8 

35,9 

52,3 

8,0 

Sumber: Anonim (1990) 

2.10.2 Gelatin 

Gelatin dapat diperoleh dari kolagen yang terdapat pada kulit dan urat 

belulang serta assein tulang. Perubahan kolagen menjadi gelatin dihasilkan dari 

ekstraksi kolagen dengan air panas setelah perlakuan dengan basa atau asam. Gel 
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gelatin umumnya tidak larut air dingin, tetapi kelarutannya naik pada suhu diatas 

45
0
C. gel gelatin melebur pada suhu 25-28

0
C tergantung kandungan padatan 

dalam larutan (Tranggono dkk,1990). 

Pada bahan makanan gelatin digunakan sebagai bahan pembentuk gel, 

pengemulsi, pembentukbuih dan pengikat air (Bennion,1980). Ciri fungsional dari 

gelatin yaitu kekuatan gel, temperature pembentukan gel, laju pembentukan pH 

dan pH isoelektrik. Menurut Hadiwiyoto (1983), dalam pembuatan yoghurt hanya 

ditambahkan gelatin 0,1-0,3%.  

2.10.2 Carboxymethylcellulose (CMC) 

Carboxymethylcellulose (CMC) adalah eter asam karboksilat turunan 

selulosa yang berwarna putih, tidak berbau, padat, digunakan sebagai bahan 

penstabil (Fennema, 1996).  

CMC merupakan molekul anionik yang mampu mencegah terjadinya 

pengendapan protein pada titik isoelektrik dan meningkatkan viskositas produk 

pangan, disebabkan bergabungnya gugus karboksil CMC dengan gugus muatan 

positif dari protein (Fardiaz, 1986). 

CMC biasanya digunakan sebagai bahan penstabil pada produk susu 

seperti yogurt. Hal ini disebabkan kemampuan CMC untuk membentuk larutan 

kompleks dan berguna mencegah terjadinya pemisahan whey atau sineresis dan 

mampu meningkatkan viskositas. Level penggunaan CMC pada produk makanan 

seperti yogurt atau ice cream harus kurang dari 1% dan pada umumnya hanya 

0,1%-0,5% (Imeson,1992).   


