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1.1 Latar Belakang

Bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri Gram positif yang

banyak digunakan dalam industri pengolahan pangan fermentasi. Selain banyak

digunakan dalam industri pengolahan pangan fermentasi, bakteri asam laktat

berpotensi untuk memberikan dampak yang positif bagi kesehatan manusia

(Lahtinen et al., 2011). Peranan bakteri asam laktat yang penting menyebabkan

adanya penelitian mengenai kajian suplementasi mikroelemen yang diharapkan

dapat meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas fermentasi bakteri asam laktat.

Aktivitas pertumbuhan dan fermentasi bakteri asam laktat seperti

S. thermophilus, L. acidophilus, dan L. plantarum dipengaruhi oleh dua faktor

penting, yaitu media dan kondisi fermentasi. Media fermentasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sari kacang kedelai dengan penambahan susu skim.

Kandungan protein pada sari kacang kedelai lebih tinggi daripada kandungan

protein pada susu sapi (Cahyadi, 2007). Berdasarkan USDA (2009), dapat

diketahui bahwa kadar protein pada sari kacang kedelai berdasarkan total padatan

(dry matter) adalah 28%, sedangkan kadar protein pada susu sapi berdasarkan

total padatan (dry matter) adalah 27%. Bakteri asam laktat memerlukan senyawa

nitrogen dalam aktivitas metabolismenya. Ketersediaan senyawa nitrogen pada

sari kacang kedelai dapat dimanfaatkan oleh sel bakteri untuk meningkatkan

aktivitas metabolismenya (Corry et al., 2003).

 



Mikroelemen merupakan unsur kimia yang diperlukan dalam jumlah kecil

oleh mikroorganisme (Fitzpatrict et al., 2001). Mikroelemen memiliki peranan

yang cukup penting bagi aktivitas metabolisme mikroorganisme. Mikroelemen

diperlukan oleh mikroorganisme di dalam aktivitas metabolismenya sebagai

kofaktor enzim. Beberapa mikroelemen yang diperlukan oleh mikroorganisme

adalah magnesium, mangan, dan kalium (Ibrahim et al., 2009).

Magnesium dan mangan merupakan mikroelemen yang diperlukan oleh

tubuh. Magnesium diperlukan untuk memperlancar aktivitas metabolisme dalam

tubuh. Magnesium merupakan aktivator semua reaksi enzimatik yang

memerlukan ATP. Dalam aktivitasnya sebagai aktivator enzim, magnesium juga

dapat digantikan dengan keberadaan mangan (Suhardjo dan Kusharto, 2006).

Hal ini menjadi penting karena kultur bakteri asam laktat seperti

S. thermophilus, L. acidophilus, dan L. plantarum banyak dimanfaatkan dalam

produk fermentasi yang hasilnya banyak dikonsumsi oleh manusia. Jumlah

mikroelemen yang terserap di dalam bakteri asam laktat tentunya juga dapat

menentukan mikroelemen yang dikonsumsi oleh manusia. Menurut Jacubovics

dan Jenkinson (2001), kekurangan magnesium dan mangan dapat memberikan

pengaruh negatif bagi bakteri asam laktat. Penelitian Saha (2006) menunjukkan

bahwa suplementasi magnesium dan mangan pada bakteri L. intermedius dapat

meningkatkan aktivitas metabolismenya. Selain magnesium dan mangan, kalium

juga diperlukan oleh bakteri asam laktat untuk menjaga tekanan osmotik pada

selnya (Tsakalidou dan Papadimitriou, 2011).

 



Magnesium, mangan, dan kalium merupakan mikroelemen yang menarik

untuk dipelajari karena memiliki pengaruh yang positif terhadap aktivitas

metabolisme bakteri asam laktat. Penelitian Ibrahim et al. (2009) menyatakan

bahwa aktivitas dan pertumbuhan bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus

dapat dipengaruhi oleh suplementasi mikroelemen.

Selain pengaruh suplementasi, kultur yang digunakan dan kondisi

fermentasi juga akan mempengaruhi aktivitas pertumbuhan dan metabolisme

bakteri asam laktat. Kultur yang pada umumnya digunakan untuk pembuatan

minuman fermentasi adalah S. thermophilus dan L. acidophilus (Nizori et al.,

2012). Pada penelitian ini digunakan tiga jenis kultur starter, yaitu S.

thermophilus, L. acidophilus, dan L. plantarum dengan berbagai kombinasi yang

diharapkan dapat meningkatkan hasil fermentasi. Kondisi fermentasi seperti

kondisi aerasi juga mempengaruhi aktivitas dari bakteri asam laktat. Kondisi

aerasi yang tepat dapat meningkatkan aktivitasnya selama proses fermentasi

sehingga dapat diperoleh hasil fermentasi yang lebih optimal.

1.2 Perumusan Masalah

Bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri yang banyak diperlukan

dalam industri pengolahan pangan yang melibatkan proses fermentasi, seperti

industri susu fermentasi, kecap, pikel, kimchi, sauerkraut, dan sourdough.

Banyaknya produk fermentasi yang memanfaatkan kemampuan bakteri asam

laktat menyebabkan untuk dilakukannya penelitian mengenai kajian suplementasi

magnesium (Mg), mangan (Mn), dan kalium (K) terhadap fermentasi bakteri asam

 



laktat. Pemberian suplementasi mikroelemen yang tepat dapat meningkatkan

aktivitas metabolisme bakteri asam laktat sehingga produk fermentasi yang

dihasilkan dapat lebih baik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diteliti

lebih lanjut mengenai suplementasi dan kondisi fermentasi yang tepat bagi bakteri

asam laktat.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi

fermentasi yang tepat bagi S. thermophilus, L. acidophilus, dan L. plantarum pada

media fermentasi dengan penambahan magnesium, mangan, dan kalium.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. mengetahui aktivitas pertumbuhan dan fermentasi pada S. thermophilus,

L. acidophilus, dan L. plantarum pada media fermentasi yang telah ditambah

dengan magnesium, mangan, dan kalium;

2. menentukan suplementasi terbaik bagi aktivitas fermentasi dan pertumbuhan

S. thermophilus, L. acidophilus, dan L. plantarum.

3. menentukan kombinasi starter yang tepat pada media fermentasi yang telah

ditambah dengan magnesium, mangan, dan kalium;

4. menentukan kondisi aerasi yang tepat untuk aktivitas fermentasi dan

pertumbuhan S. thermophilus, L. acidophilus, dan L. plantarum;

 



5. mengetahui adanya penyerapan mikroelemen oleh S. thermophilus, L.

acidophilus, dan L. plantarum;

6. mengidentifikasi komponen-komponen yang terdapat di dalam produk hasil

fermentasi dengan menggunakan Gas Chromatography – Mass Spectrometry

(GC-MS).

 


