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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ketahanan bakteri asam laktat indigenous buah kawista
terhadap pH asam dan garam empedu sehingga dapat dijadikan kandidat bakteri probiotik.
Isolat bakteri indigenous genus Lactobacillus yang digunakan berasal dari buah kawista
matang dan diberi label M-S7(8). Analisis molekuler gen 16S rRNA dan rekonstruksi pohon
filogenetik menunjukkan isolat M-S7(8) memiliki kekerabatan dekat dengan spesies
Lactobacillus paracasei dan Lactobacillus casei.Uji ketahanan terhadap pH asam dilakukan
pada 1 mL kultur isolat bakteri asam laktat berumur 48 jam yang diinokulasi pada medium
kaldu MRS steril dengan pH 2. Pada jam ke-0, ke-3 dan ke-6 dilakukan perhitungan jumlah sel
menggunakan metode Total Plate Count dengan medium agar MRS secara pour plate.Hasil
pengujian terhadap pH rendah (pH 2) menunjukkan isolat M-S7(8) memiliki ketahanan yang
baik sampai jam ke-6, ditunjukkan dengan penurunan jumlah isolat tidak lebih dari 3 unit
log/mL.Uji ketahanan terhadap garam empedu dilakukan pada 1 mL kultur isolat bakteri asam
laktat berumur 48 jam diinokulasi pada medium kaldu MRS steril yang mengandung garam
empedu sebesar 0,3% (w/v). Pada jam ke-0 dan ke-4 dilakukan perhitungan jumlah sel
menggunakan metode Total Plate Count dengan medium agar MRS secara pour plate.
Ketahanan terhadap garam empedu (Bile Salt 0,3%) ditunjukkan dengan penuruan jumlah
isolat M-S7(8) tidak lebih dari 3 unit log/mL setelah inkubasi 4 jam.
Kata kunci—bakteri indigenous, bakteri probiotik, buah kawista

PENDAHULUAN
Kawista atau Feronia limonia (L) merupakan jenis tanaman yang termasuk suku jerukjerukan (Rutaceae) dan berpotensi sebagai tanaman obat [1]. Makanan dan minuman probiotik
dipercaya dapat mencegah penyakit jantung koroner, diare dan gangguan pencernaan. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa sayur dan buah yang difermentasi dengan bakteri asam laktat
indigenous sangat berpotensi sebagai minuman probiotik [2]. Salah satu bakteri indigenous yang
sering ditemukan pada produk fermentasi buah dan sayuran adalah golongan bakteri
Lactobacillus [3]. Pada umumnya, mikroba yang digunakan sebagai probiotik bersifat non
patogenik dan telah diuji melalui serangkaian uji in vitro, in vivo, sampai uji klinik, sehingga
diharapkan tidak akan menimbulkan efek samping bagi orang yang mengkonsumsinya. Manfaat
bakteri asam laktat sebagai probiotik akan dapat dirasakan apabila kultur dikonsumsi dalam
keadaan hidup dan dapat bertahan pada saluran pencernaan [4]. Penelitian ini bertujuan untuk
menguji ketahanan bakteri asam laktat indigenous buah kawista terhadap pH asam dan garam
empedu sehingga dapat dijadikan kandidat bakteri probiotik. Manfaat dari penelitian adalah
harapan pengembangan buah kawista sebagai minuman probiotik apabila bakteri indigenous
berpotensi sebagai bakteri probiotik yang layak.
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METODE PENELITIAN
Penelitan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2014 di Laboratorium Mikrobiologi dan
Laboratorium Instruksional I, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi
Bandung.Alat yang digunakan adalah alat gelas, batang L, microtube, batang pengaduk, jarum
ose, kulkas, hotplate, timbangan, spatula, bunsen, dan pH meter. Bahan utama dalam
penelitian ini adalah isolat bakteri asam laktat indigenous buah kawista dengan label M-S7(8).
Isolat bakteri merupakan hasil isolasi dari buah kawista matang jenis arum manis asal Tuban,
Jawa Timur. Bahan lain yang digunakan adalah alkohol 96%, alkohol 70%, spiritus, aquades,
medium MRS (deMan, Rogosa and Sharpe), Na asetat, glukosa, yeast extract, bacto agar, plastik
tahan panas, karet, korek api, aluminium foil, dan kapas lemak. Bahan kimia yang
digunakan adalah NaOH 0,1 N dan HCl untuk mengatur pH medium, buffer pH 4 dan pH 7
untuk mengatur standar pH meter, bile salt, dan H2SO4.
Identifikasi isolat bakteri
Identifikasi dilakukan pada isolat indigenous buah kawista dengan label M-S7(8). Identifikasi
gen 16S rRNA menggunakan metode PCR yang dilanjutkan dengan proses sekuensing. Hasil
sekuensing diolah dengan program Bioedit. Hasil pengolahan data dari Bioedit dikonfirmasi
kemiripannya dengan program NCBI Blast. Kemudian dibuat konstruksi pohon filogeninya
menggunakan software MEGA-6 untuk mengetahui kekerabatan isolat bakteri dengan bakteri
anchestor genus Lactobacillus.
Uji ketahanan isolat terhadap pH asam (pH 2)
Uji ketahanan isolat terpilih terhadap pH asam (pH 2) sesuai prosedur Ngatirah dkk.[5].
Sebanyak 1 mL kultur isolat bakteri asam laktat dalam medium kaldu MRS berumur 48 jam
diinokulasi pada medium kaldu MRS steril dengan pH 2. Untuk menyesuaikan pH medium,
digunakan HCl 37%. Kultur pada pH 2 kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 6 jam.
Pada jam ke-0, ke-3 dan ke-6 dilakukan perhitungan jumlah sel menggunakan metode Total
Plate Count dengan medium agar MRS secara pour plate. Selanjutnya dilakukan inkubasi
selama 48 jam pada suhu 37°C dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh, penghitungan jumlah
koloni dilakukan secara triplo (tiga kali pengulangan).
Uji ketahanan isolat terhadap garam empedu (bile salt 0,3%)
Uji ketahanan isolat terpilih terhadap garam empedu (bile salt 3%) sesuai prosedur Ngatirah
dkk.[5]. Sebanyak 1 mL kultur isolat bakteri asam laktat dalam medium kaldu MRS berumur 48
jam diinokulasi pada medium kaldu MRS steril yang mengandung garam empedu sebesar 0,3%
(w/v). Kultur kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 4 jam. Pada jam ke-0 dan ke-4
dilakukan perhitungan jumlah sel menggunakan metode Total Plate Count dengan medium agar
MRS secara pour plate. Selanjutnya dilakukan inkubasi selama 48 jam pada suhu 37°C,
kemudian dihitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh, penghitungan jumlah koloni dilakukan
secara triplo.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi isolat bakteri terpilih
Berdasarkan pohon filogeni dari Gambar 1 diketahui bahwa isolat M-S7(8) memiliki profil
sekuen gen 16s RNA yang homolog (100%) dengan bakteri Lactobacillus paracasei strain
R094 dan Lactobacillus casei (ATCC 334). Kehadiran bakteri genus Lactobacillus pada buah
kawista, sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Napitupulu dkk. [6], bahwa
Lactobacillus termasuk golongan bakteri asam laktat yang sering dijumpai pada makanan
fermentasi, produk olahan ikan, daging, susu, dan buah-buahan.
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Gambar 1. Pohon filogeni isolat M-S7(8)
Uji ketahanan isolat M-S7(8) terhadap pH asam (pH 2)
Hasil pengujian terhadap pH rendah (pH 2) menunjukkan isolat M-S7(8) memiliki ketahanan
yang baik sampai jam ke-6. Pernyataan tersebut dibuktikan dalam Tabel 1. Ketahanan terhadap
pH rendah yang baik ditunjukkan dengan penurunan jumlah isolat tidak lebih dari 3 unit log/mL
[7]. Secara umum, isolat bakteri asam laktat umumnya pada pH 2 mengalami penurunan jumlah
koloni berkisar antara 3,2 unit log/mL sampai dengan 5,5 unit log/mL [8]. Hasil yang diperoleh
ini sesuai penelitian lain yang menunjukkan bahwa bakeri asam laktat terutama genus
Lactobacillus termasuk bakteri yang paling tahan terhadap kondisi asam [9].
Tabel 1.Hasil uji ketahanan isolat M-S7(8) terhadap pH rendah (pH 2)
Waktu
(Jam)
0
3
6

JumlahBakteri
157
103
67

138
89
78

123
97
58

Ratarata
139.33
96.33
67.67

FP
1.E+04
1.E+04
1.E+04

Jumlahsel/mL
1.39.E+06
9.63.E+05
4.67.E+05

Log
Jumlahsel
6,14
5,98
5,68

Sebagian besar bakteri asam laktat akan tumbuh lebih lambat pada pH rendah yang
berakibat menurunnya viabilitas sel. Kondisi toleran negatif dari bakteri terhadap lingkungan
asam tergantung strain bakteri tersebut [7]. Kondisi yang sangat asam dapat menyebabkan
kerusakan membran sel dan lepasnya komponen intraseluler sehingga berakibat kematian sel.
Bakteri yang tahan asam memiliki ketahanan yang besar terhadap kerusakan membran [9].
Uji ketahanan isolat M-S7(8) terhadap garam empedu
Ketahanan terhadap garam empedu ditunjukkan dengan penuruan jumlah isolat tidak lebih
dari 3 unit log/mL setelah inkubasi 4 jam. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian
Susanti dkk. [7] yang menyatakan pengujian beberapa strain bakteri asam laktat terhadap garam
empedu hanya mengalami penurunan kurang dari 1 log/mL. Isolat M-S7(8) juga tidak
mengalami penurunan lebih dari 3 unit log/mL setelah inkubasi 4 jam. Pernyataan ini
dibuktikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil uji ketahanan isolat M-S7(8) terhadap garam empedu
Waktu (jam)
0
4

JumlahBakteri
107
59

102
40

98
35
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Rata-Rata

FP

Jumlahsel/mL

Log
JumlahSel

102.33
44.67

1.E+07
1.E+07

1.02.E+09
4.47E+08

9,01
8,65
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Karakteristik isolat yang diuji berpotensi sebagai probiotik karena tahan terhadap garam
empedu usus halus, sehingga dapat bertahan dalam usus besar [10]. Kemampuan bertahan
dalam konsentrasi garam empedu berkaitan dengan kemampuan isolat menghasilkan Bile Salt
Hydrolase (BSH). Beberapa Lactobacillus mempunyai enzim Bile Salt Hydrolase (BSH)
dengan aktivitas untuk menghidrolisa garam empedu, sehingga mampu mengubah sifat fisikakimia yang dimiliki oleh garam empedu menjadi tidak toksik bagi bakteri asam laktat [11]. Sel
bakteri asam laktat yang tahan terhadap garam empedu, bila diinkubasi dalam media yang
mengandung Bile Salt 0,3% masih terjadi pertumbuhan dan tidak terjadi lisis, namun mengalami
sedikit kebocoran materi intraseluler [12].
SIMPULAN
Isolat M-S7(8) merupakan bakteri indigenous buah kawista yang berpotensi sebagai kandidat
bakteri probiotik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji ketahanan terhadap pH asam (pH 2) dan
garam empedu, yakni penurunan tidak lebih dari 3 unit log/mL selama waktu pengujian.

SARAN
Perlu dilakukan optimasi komposisi medium fermentasi terhadap isolat M-S7(8) sehingga dapat
dijadikan starter yang baik dalam pembuatan minuman probiotik kawista.
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