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ABSTRAK 
 

 

 

ISOLASI DAN SKRINING BAKTERI ASAM LAKTAT (BAL) PENGHASIL 

RIBOFLAVIN DARI SAWI ASIN TERFERMENTASI  

 

 

Vyna Ayu Ramadian S 

 

 

 

Bakteri asam laktat merupakan suatu mikroorganisme yang memiliki kemampuan 

untuk menghasilkan metabolit, salah satunya yaitu vitamin B2 atau riboflavin. Produk 

fermentasi berupa sawi asin merupakan salah satu pangan fermentasi yang memiliki 

potensi eksplorasi bakteri asam laktat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

isolat bakteri asam laktat dari sawi asin dan karakteristik isolat yang menghasilkan 

riboflavin tertinggi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa didapatkan 

delapan isolat dari hasil isolasi bakteri asam laktat dari sawi asin dengan kadar 

riboflavin tertinggi yang dihasilkan adalah sebesar 5.21 mg/L dari isolat 5 dengan 

kode S-3-3 dan 6.11 mg/L oleh isolat 7 dengan kode S-5-2. Karakter morfologi 

koloni dan sel bakteri dianalisis secara kualitatif pada isolat S-3-3 dan S-5-2. Hasil 

karakterisasi menunjukkan bahwa isolat yang didapatkan merupakan gram positif, 

bersifat non motil serta pada isolat  S-3-3 berbentuk batang dan isolat S-5-2 

berbentuk bulat. Pengujian antimikroba pada kedua isolat menggunakan bakteri 

patogen E.coli dengan metode disc diffusion menunjukkan kemampuan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang digunakan. Untuk isolat S-5-2 

memiliki aktivitas penghambatan yang lebih kuat sebesar 2.6 dan pada isolat S-3-3 

sebesar 1.5. 

 

Kata Kunci : Isolasi, Bakteri Asam Laktat, Riboflavin, Sawi Asin, Uji Antimikroba. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF RIBOFLAVIN PRODUCING 

LACTIC ACID BACTERIA (LAB) FROM FERMENTED SALTED 

MUSTARD 
 

 

Vyna Ayu Ramadian S 

 
 

 

Lactic acid bacteria are capable to produce metabolites, such as vitamin B2 or 

Riboflavin. As fermented food, salted mustard is potentially to be explored of its 

lactic acid bacteria.This study was aimed to find out the isolates of lactic acid bacteria 

from salted mustard and and get the characteristics of isolates that produce the highest 

riboflavin. The isolation of lactic acid bacteria from fermented salted mustard 

generated eight isolates with the highest riboflavin production were 5,21 mg/L from 

isolate 5 and 6,11 mg/L from isolate 7. The isolates were named as S-3-3 and S-5-2, 

respectively. The morphological characterization showed that S-3-3 was rods-shaped 

(Bacil) while S-5-2 was spherical (Coccus) both isolates was gram positive and non 

motile. Antimicrobial tests on both isolates forward E.coli by disc diffusion method 

indicated the ability to inhibit the growth of E. coli. The S-5-2 isolates showed 

inhibitory activity for 2,6 stronger than S-3-3 which generated inhibitory activity for 

1,5. 

 

Keywords: Isolation, Lactic Acid Bacteria, Riboflavin, Fermented Salted Mustard, 

Antimicrobial Test. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pangan fermentasi merupakan produk pangan yang melibatkan mikroorganisme 

dalam proses pembuatannya. Pangan terfermentasi merupakan hasil aktifitas 

berbagai spesies mikroorganisme, seperti bakteri, khamir dan kapang. 

Kemampuan mikroba dalam mengubah karbohidrat melalui proses katabolisme 

menjadi asam laktat, asam asetat, alkohol dan senyawa-senyawa lainnya 

menyebabkan mikroba menjadi demikian penting bagi manusia untuk 

menghasilkan produk pangan yang bergizi serta tidak mudah rusak (Fardiaz, 

1992). Selain hal tersebut, produk dari pangan fermentasi sangat bervariasi dan 

berpeluang besar untuk dimanfaatkan pada berbagai bidang. Seperti pada bidang 

kesehatan beberapa produk hasil dari fermentasi pangan mengandung lebih 

banyak prebiotik yang dapat melancarkan pencernaan. Selain prebiotik, salah satu 

produk yang dapat diperoleh melalui proses fermentasi adalah vitamin. Vitamin, 

menjadi salah satu unsur penting bagi tubuh namun hanya dapat disintesis dalam 

jumlah terbatas sehingga perlu diperoleh dari luar tubuh (Shimizu, 2001). Vitamin 

selain dapat berasal langsung dari makanan-makanan yang menjadi sumber 

vitamin juga dapat berasal dari produk hasil fermentasi. 
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Vitamin menjadi senyawa kimia yang sangat esensial yang walaupun tersedianya 

di tubuh dalam jumlah demikian kecil serta tidak dapat disintesis, namun 

diperlukan sekali bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh yang normal. Vitamin 

berfungsi dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan, dan 

pemeliharaan tubuh, pada umumnya sebagai koenzim atau sebagai bagian dari 

enzim (Le Blanc et al., 2011). Vitamin dapat disintesis oleh mikroorganisme dan 

tanaman. Belakangan ini telah dilakukan produksi vitamin melalui proses 

bioteknologi menggunakan mikroorganisme seperti Bakteri Asam Laktat (BAL). 

Vitamin B2 (Riboflavin) menjadi salah satu jenis vitamin yang dapat diproduksi 

oleh BAL (Shimizu, 2001).  

 

Vitamin B2 (Riboflavin) berperan sebagai salah satu kompenen koenzim flavin 

mononukleotida (FMN) dan flavin adenine dinukleotida (FAD) di dalam tubuh. 

Kedua enzim ini berperan penting dalam regenerasi energi bagi tubuh melalui 

proses respirasi. Vitamin ini juga berperan dalam pembentukan molekul steroid, 

sel darah merah, dan glikogen, serta menyokong pertumbuhan berbagai organ 

tubuh, seperti: kulit, rambut, dan kuku (Andarwulan, 1990). Riboflavin dapat 

ditemukan pada beberapa produk makanan dan pangan fermentasi. Salah satu 

jenis pangan fermentasi yang melibatkan BAL dalam proses pembuatannya yaitu 

sawi asin. 

 

Sawi (Brassicaceae) adalah salah satu komoditas pangan hortikultura Indonesia 

yang mudah rusak. Salah satu alternatif dalam mengatasi resiko kerusakan sawi 

adalah dengan menggunakan fermentasi. Fermentasi pada pembuatan sawi asin 

merupakan fermentasi spontan. Fermentasi spontan adalah fermentasi yang tidak 
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dilakukan penambahan mikroorganisme tertentu secara sengaja. Mikroorganisme 

yang muncul dapat berasal dari permukaan sawi pahit, udara, bahan perendam, 

peralatan, atau bahan-bahan lain yang digunakan. Mikroorganisme yang terlibat 

dalam fermentasi sawi asin biasanya didominasi oleh bakteri asam laktat (BAL). 

Secara alami, bakteri asam laktat yang terlibat dalam fermentasi sawi asin adalah 

Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, dan 

Pediococcus cereviceae (Sadek, 2008). 

 

Pemanfaatan BAL pada bahan makanan dikarenakan asam laktat disebut sebagai 

food grade microorganism yang merupakan mikroba yang tidak beresiko terhadap 

kesehatan karena tidak menghasilkan racun berbahaya pada bahan pangan 

melainkan memiliki fungsi sebaliknya yang baik bagi kesehatan.  

 

Penelitian tentang isolasi BAL telah banyak dilakukan terutama pada produk-

produk daging mentah ataupun kalengan, produk susu (yoghurt, keju, dadih) serta 

pada berbagai produk pangan fermentasi, (tape, tempe, beer) (Wibowo et al., 

1988). Isolasi BAL dari buah-buahan dan sayur-sayuran tropis pada saat ini belum 

banyak dilakukan, seperti pada sawi yang terfermentasi (sawi asin) yang dianggap 

potensial sebagai sumber BAL.   

 

Menurut Ikrimah et al. (2013) bahwa terdapat bakteri asam laktat pada sawi asin, 

yang memiliki manfaat yang besar, antara lain mampu menghasilkan vitamin B2 

(riboflavin). Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan isolasi bakteri 

asam laktat dari sawi asin terfermentasi yang dapat menghasilkan riboflavin serta 

mengidentifikasi karakteristik bakteri asam laktat yang diperoleh.   
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B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan isolat bakteri asam laktat dari sawi asin. 

2. Mendapatkan isolat bakteri asam laktat terbaik dari sawin asin yang mampu 

menghasilkan riboflavin. 

3. Mengidentifikasi karakteristik isolat bakteri asam laktat dari sawin asin yang 

menghasilkan riboflavin. 

4. Mengetahui kemampuan isolat bakteri asam laktat terpilih yang memiliki daya 

antimikroba. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah mampu mengetahui informasi karakteristik bakteri 

asam laktat yang didapat dari sumber isolat berupa sawi asin fermentasi yang 

mampu menghasilkan riboflavin yang sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut 

dalam bidang bioteknologi pangan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Sawi Asin 

 

Sawi (Brassicaceae) aalah salah satu komoditas pangan hortikultura Indonesia 

yang mudah rusak. Salah satu alternatif dalam mengatasi resiko kerusakan sawi 

adalah dengan menggunakan fermentasi. Dalam hal ini, jenis sawi yang 

digunakan adalah sawi pahit (sawi jabung, sawi daging, Brassica juncea, Chinese 

mustard). Sawi pahit biasa digunakan dalam bentuk terfermentasi di Indonesia, 

tidak dimanfaatkan dalam bentuk lain. Di Cina, sawi pahit merupakan komoditas 

sayur yang berharga dan digunakan hampir di seluruh daerahnya (Ren et al., 

1995). Dalam pembuatan sawi asin, bahan-bahan yang digunakan adalah sawi 

pahit, air, tepung beras, garam, dan gula. Untuk 1 kg sawi pahit, dibutuhkan bahan 

perendam berupa 500 cc air yang telah ditambahkan 1 sendok teh (sdt) tepung 

beras, 2 sendok makan (sdm) garam, dan 1 sdm gula pasir, proses pembuatan sawi 

terfermentasi sendiri dapat berlangsung selama 3-4 hari perendeman sesuai 

keasaman yang diinginkan  

 

Bahan perendam yang digunakan dapat pula berupa air pekat yang diambil dari air 

untuk menanak nasi (air tajin). Menurut Sadek et al., (2009), penambahan air tajin 

yang dikombinasikan dengan 3% garam akan menghasilkan sawi asin dengan 

mutu organoleptik lebih baik dibanding tanpa penambahan air tajin. Selain itu, 
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sawi asin akan memiliki penampakan warna hijau muda, berasa asin, beraroma 

khas sawi asin, dan bertekstur renyah. Fermentasi sawi pahit bertujuan untuk 

mengawetkan sawi pahit sekaligus memberikan perubahan rasa, warna, bentuk 

yang menarik. 

 

Sawi pahit yang dibuat dengan proses fermentasi tersebut memiliki kandungan 

yang tinggi pada serat, vitamin (B1, B2, B6, C, dan E), karoten, klorofil, dan 

mangan. Secara umum, komposisi kimia sawi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia sawi untuk setiap 100 gr bahan. 

Kandungan Satuan Jumlah 

Air 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Kalsium 

Fosfor 

Besi 

Vitamin B2 

Vitamin B1 

Vitamin C 

Kalori  

Bagian yang dapat dimakan 

(g)  

(g)  

(g)  

(g)  

(mg) 

(mg) 

(mg) 

(mg) 

(mg) 

(mg) 

(kal) 

(%) 

92.20 

  2.30 

  0.30 

 4.00 

       220.00 

         38.00 

 2.90 

     3.87 

 0.09 

       102.00 

         22.00 

         87.00 

(Departemen Kesehatan, 2010). 

 

Hasil dari fermentasi sawi pahit berupa sawi asin (Gambar 1). Sawi asin dikenal 

juga sebagai sayur asin. Beberapa jenis sawi asin lainnya disebut suan-tsai atau 

fu-tsai (Taiwan), kiam chai (Thailand), kiam chaye (Malaysia), dan Pak-Gard-

Dong (Thailand). Setiap negara memiliki perbedaan dalam pembuatan sayur asin 

meliputi bahan yang digunakan, cara pembuatan, atau waktu fermentasi. 
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Gambar 1. Sawi asin fermentasi 

 

Fermentasi pada pembuatan sawi asin merupakan fermentasi spontan. Fermentasi 

spontan terjadi karena tidak dilakukan penambahan mikroorganisme tertentu 

secara sengaja. Mikroorganisme yang muncul dapat berasal dari permukaan sawi 

pahit, udara, bahan perendam, peralatan, atau bahan-bahan lain yang digunakan. 

Mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi sawi asin biasanya didominasi 

oleh bakteri asam laktat (BAL). Pada berbagai produk pangan fermentasi, BAL 

umum dijumpai terkait kemampuan BAL dalam menggunakan berbagai macam 

gula, menghasilkan laktat dan berbagai jenis asam lainnya (Hutkins, 2006). BAL 

merupakan istilah bakteri yang tidak resmi dan tidak terdapat dalam taksonomi 

prokariot. BAL didefinisikan sebagai segala jenis bakteri yang dapat 

memproduksi asam laktat, memiliki kandungan GC rendah, tidak membentuk 

spora, Gram positif batang atau kokus, toleran asam dan garam, non motil, 

anaerob fakultatif, dengan berbagai perbedaan pada biokimia, fisiologi, dan 

genetiknya (Kapoor, 2010). Pada proses fermentasi sawi asin, komunitas BAL 

tergantung pada kemampuan BAL beradaptasi pada bahan perendam dan 

melakukan metabolisme. Hasil metabolisme BAL akan memberikan perubahan 

rasa, bentuk maupun warna selama proses fermentasi sawi asin.  
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Bahan perendam dalam fermentasi sawi asin mengandung garam, tepung beras 

(atau air tajin), dan gula pasir. Penambahan garam pada bahan perendam diduga 

sebagai penyeleksi mikroorganisme halotoleran. BAL yang bersifat halotoleran 

mampu hidup dan mendominasi populasi pada fermentasi sawi asin. Berdasarkan 

sistem osmosis, kandungan garam lingkungan (bahan perendam) yang lebih tinggi 

akan mengakibatkan air dari dalam sel-sel sawi asin keluar. Hal ini dilanjutkan 

dengan penurunan aktivitas air (Aw), sehingga bakteri pembusuk tidak dapat 

hidup di dalam jaringan sawi asin. Zat dalam bahan perendam lain adalah tepung 

beras atau gula pasir berfungsi substrat awal bagi pertumbuhan BAL dalam 

fermentasi. Kedua zat ini digunakan BAL sebagai substrat yang mudah 

dimetabolisme untuk pertumbuhan awal sebelum mendegradasi struktur yang  

lebih kompleks seperti selulosa sawi putih. 

 

B. Fermentasi 

 

Fermentasi berasal dari kata fervere (Latin), yang dapat berarti mendidih, 

menggambarkan aksi ragi pada ekstrak buah selama pembuatan minuman 

beralkohol. Pengertian fermentasi agak berbeda antara ahli mikrobiologi dan ahli 

biokimia. Pengertian fermentasi menurut ahli biokimia yaitu proses yang 

menghasilkan energi dengan perombakan senyawa organik. Ahli mikrobiologi 

industri memperluas pengertian fermentasi menjadi segala proses untuk 

menghasilkan suatu produk dari kultur mikroorganisme (Rahayu, 2014). 

 

Fermentasi juga dapat diartikan sebagai suatu desimilasi senyawa-senyawa 

organik yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Desimilasi merupakan 

reaksi kimia yang membebaskan energi melalui perombakan nutrient. Pada proses 
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disimilasi, senyawa substrat yang merupakan sumber energi diubah menjadi 

senyawa yang lebih sederhana atau tingkat energinya lebih rendah. Reaksi 

disimilasi merupakan aktivitas katabolik sel (Kuswanto, 2004). 

 

Proses fermentasi memanfaatkan aktivitas suatu mikroba tertentu atau campuran 

beberapa spesies mikroba. Mikroba yang banyak digunakan dalam proses 

fermentasi antara lain khamir, kapang dan bakteri (Steinkraus, 1985). Kemajuan 

dalam bidang teknologi fermentasi telah memungkinkan manusia untuk 

memproduksi berbagai produk yang tidak dapat atau sulit diproduksi melalui 

proses kimia. Teknologi fermentasi merupakan salah satu upaya manusia dalam 

memanfaatkan bahan-bahan yang  harganya relative murah menjadi produk yang 

bernilai ekonomi tinggi dan berguna bagi kesejahteraan hidup manusia (Rahayu, 

2014). Secara umum ada empat kelompok fermentasi yang penting secara 

ekonomi, yaitu : 

1. Fermentasi yang memproduksi sel mikroba (biomass) 

Produk komersial dari biomass dapat dibedakan menjadi produksi yeast untuk 

industri roti, dan produksi sel mikroba untuk digunakan sebagai makanan 

manusia dan hewan. 

2. Fermentasi yang menghasilkan enzim dan mikroba 

Secara komersial, enzim dapat diproduksi oleh tanaman, hewan, dan mikroba, 

namun enzim yang diproduksi oleh  mikroba memiliki beberapa keunggulan 

yaitu, mampu dihasilkan dalam jumlah besar dan mudah untuk meningkatkan 

produktivitas bila dibandingkan dengan tanaman atau hewan. 
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3. Fermentasi yang menghasilkan metabolit 

Metabolit dapat dibedakan menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder. 

Produk metabolisme primer yang  dianggap penting contohnya etanol, asam 

sitrat, polisakarida, aseton, butanol,dan vitamin. Sedangkan metabolit sekunder 

yang dihasilkan mikroba contohnya antibiotik, pemacu pertumbuhan, inhibitor 

enzim, dan lain-lain. 

4. Proses transformasi 

Sel mikroba dapat digunakan untuk mengubah suatu senyawa menjadi senyawa 

lain yang masih memiliki kemiripan struktur  namun memiliki nilai komersial 

yang lebih tinggi. Proses tranformasi dengan menggunakan mikroba ini lebih 

baik bila dibandingkan dengan proses kimia, berkaitan dengan penggunaan 

reagen kimia yang lebih sedikit. Selain itu proses dapat berlangsung pada suhu 

rendah tanpa membutuhkan katalis logam berat yang berpotensi menimbulkan 

potensi (Ganjar et al., 2006). 

 

C. Bakteri 

 

Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokariotik (tidak memiliki 

selubung inti). Bakteri sebagai makhluk hidup  tentu memiliki informasi genetik 

berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus (nukleus) dan tidak ada 

membran inti. Bentuk DNA bakteri adalah sirkuler, panjang dan biasa disebut 

nukleoi. Pada DNA bakteri tidak mempunyai  intron dan hanya tersusun atas 

akson saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstrakromosomal yang tergabung 

menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler (Jawetz, 2004).  
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Gambar 2. Bakteri (Fardiaz, 1992). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah : 

a. Sumber energi, yang diperlukan untuk reaksi-reaksi sintesis yang 

membutuhkan energi dalam pertumbuhan dan restorasi, pemeliharaan 

keseimbangan cairan, gerak dan sebagainya. 

b.  Sumber karbon 

c. Sumber nitrogen, sebagian besar untuk sintesis protein dan asam-asam nukleat 

d.  Sumber garam-garam anorganik, khususnya folat dan sulfat sebagai anion dan 

potasium, sodium magnesium, kalsium, besi, mangan sebagai kation. 

e.  Bakteri-bakteri tertentu membutuhkan faktor-faktor tumbuh tambahan, disebut 

juga vitamin bakteri, dalam jumlah sedikit untuk sintesis metabolik esensial 

(Irianto, 2006). 

 

Fase Pertumbuhan Bakteri, yaitu :   

a. Fase adaptasi yaitu fase untuk menyesuaikan dengan substrat dan  

kondisi lingkungan disekitarnya. 

b. Fase pertumbuhan awal yaitu fase dimana sel mulai membelah dengan  

kecepatan yang masih rendah. 
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c. Fase logaritmik yaitu fase dimana mikroorganisme membelah dengan  

cepat dan konstan. 

d. Fase pertumbuhan lambat yaitu fase dimana zat nutrisi di dalam  

medium sudah sangat berkurang dan adanya hasil-hasil metabolisme  

yang mungkin beracun atau dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 

e. Fase pertumbuhan tetap (statis) yaitu fase dimana jumlah populasi sel  

yang tetap karena jumlah sel yang hidup tumbuh sama dengan jumlah  

sel yang mati. 

f. Fase menuju kematin dan fase kematian yaitu fase dimana sebagian  

populasi baktei mulai mengalami kematian karena beberapa sebab  

yaitu zat gizi di dalam medium habis dan energi cadangan di dalam sel  

habis (Fardiaz, 1989) 

 

Fase pertumbuhan bakteri dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase lag, fase 

logaritma (eksponensial), fase stasioner dan fase kematian. Fase lag merupakan 

fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase lag pada 

bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, 

jumlah sel pada inokulum awal dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media 

sebelumnya. Fase eksponensial ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan 

yang cepat. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat 

dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Selain itu, derajat 

pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrien dalam media, suhu inkubasi, 

kondisi pH dan aerasi. Ketika derajat pertumbuhan bakteri telah menghasilkan 

populasi yang maksimum, maka akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel 

yang mati dan jumlah sel yang hidup. Fase stasioner merupakan saat laju 
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pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri 

keseluruhan akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi 

karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Hal ini disebabkan oleh kadar 

nutrisi yang berkurang dan terjadi akumulasi produk toksik sehingga mengganggu 

pembelahan sel. Fase stasioner ini dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai 

dengan peningkatan laju kematian yang melampaui laju pertumbuhan  

 

 

 

 Gambar 3. Kurva Pertumbuhan Bakteri (Volk dan Wheeler, 1993). 

 

Untuk mendapatkan bakteri yang potensial dilakukan dengan penapisan 

mikroorganisme dari lingkungan. Umumnya isolat bakteri yang diperoleh sesuai 

dengan lingkungan tempat hidupnya. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan 

tersebut biasanya digunakan bakteri sebagai substrat utamanya (Shahib, 2005). 

Bacillus cereus merupakan bakteri Gram-positif, aerob fakultatif, dan dapat 

membentuk spora. Selnya berbentuk batang besar dan sporanya tidak 

membengkakkan sporangiumnya. Sifat-sifat ini dan karakteristik-karakteristik 

lainnya, termasuk sifat-sifat biokimia, digunakan untuk membedakan dan 

menentukan keberadaan B. cereus , walaupun sifat-sifat ini juga dimiliki oleh B. 

cereus var. mycoides , B. thuringiensis dan B. anthracis . Organisme-organisme 

ini dibedakan berdasarkan pada motilitas/gerakan (kebanyakan B. cereus motil / 
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dapat bergerak), keberadaan kristal racun (pada B. thuringiensis), kemampuan 

untuk menghancurkan sel darah merah (aktivitas hemolytic) (B. cereus dan 

lainnya bersifat beta haemolytic sementara B. anthracis tidak bersifat hemolytic), 

dan pertumbuhan rhizoid (struktur seperti akar), yang merupakan sifat khas 

dari B. cereus var. Mycoides (Boyer, 1993). 

 

D. Klasifikasi Bakteri 

 

Untuk memahami beberapa kelompok organisme, diperlukan klasifikasi. Tes 

biokimia, pewarnaan gram, merupakan kriteria yang efektif untuk klasifikasi. 

Hasil pewarnaan  mencerminkan perbedaan dasar dan kompleks pada sel bakteri 

(struktur dinding sel), sehingga dapat membagi bakteri menjadi 2 kelompok, yaitu 

bakteri Gram-positif dan bakteri Gram-negatif. 

 

1. Bakteri Gram-negatif 

 Bakteri Gram Negatif Berbentuk Batang (Enterobacteriacea) 

Bakteri gram negatif berbentuk batang habitatnya adalah usus manusia dan 

binatang. Enterobacteriaceae meliputi Escherichia, Shigella, Salmonella, 

Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus. Beberapa organisme seperti 

Escherichia coli merupakan flora normal dan dapat menyebabkan penyakit, 

sedangkan yang lain seperti Salmonella dan shigella merupakan patogen yang 

umum bagi manusia. 

 Pseudomonas, Acinobacter dan Bakteri Gram Negatif Lain.  

Pseudomonas aeruginosa bersifat invasif dan toksigenik, mengakibatkan infeksi 

pada pasien dengan penurunan daya tahan tubuh dan merupakan patogen 

nosokomial yang penting . 
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 Vibrio Campylobacter, Helicobacter, dan Bakteri lain yang berhubungan. 

Mikroorganisme ini merupakan spesies berbentuk batang Gram-negatif yang 

tersebar luas di alam. Vibrio ditemukan didaerah perairan dan permukaan air. 

Aeromonas banyak ditemukan di air segar dan terkadang pada hewan berdarah 

dingin.  

 Haemophilus , Bordetella, dan Brucella 

Gram negatif Hemophilis influenza tipe b merupakan patogen bagi manusia 

yang penting.  

 Yersinia, Franscisella dan Pasteurella. 

Berbentuk batang pendek Gram-negatif yang pleomorfik. Organisme 

ini bersifat katalase positif, oksidase positif, dan merupakan bakteri  

anaerob fakultatif (Jawetz,2004). 

 

2. Bakteri Gram-positif 

 Bakteri gram positif pembentuk spora : Spesies Bacillus dan Clostridium.  

Kedua spesies ini terdapat dimana-mana, membentuk spora, sehingga dapat 

hidup di lingkungan selama bertahun-tahun. Spesies Basillus bersifat aerob, 

sedangkan Clostridium bersifat anaerob obligat. 

 Bakteri Gram-positif Tidak Membentuk Spora: Spesies Corynebacterium, 

Listeria, Propionibacterium, Actinomycetes.  

Beberapa anggota genus Corynebacterium dan kelompok Propionibacterium 

merupakan flora normal pada kulit dan selaput lendir. 

 Staphylococcus 

Berbentuk bulat, biasanya tersusun bergerombol yang tidak teratur seperti 

anggur. Beberapa spesies merupakan anggota flora normal pada kulit dan selaput 
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lendir, yang lain menyebabkan supurasi dan bahkan septikemia fatal. 

Staphylococcus yang patogen sering menghemolisis darah, mengkoagulasi 

plasma dan menghasilkan berbagai enzim ekstraseluler. Tipe Staphylococcus 

yang berkaitan dengan medis adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis dan Staphylococcus saprophyticus. 

 Streptococcus 

Merupakan bakteri gram-positif berbentuk bulat yang mempunyai pasangan atau 

rantai pada pertumbuhannya. Beberapa streptococcus merupakan flora normal 

manusia tetapi lainnya bisa bersifat patogen pada manusia. Ada 20 spesies 

diantaranya; Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, dan jenis 

Enterococcus (Jawetz, 2004).  

 

Bakteri gram negatif bersifat lebih konstan terhadap reaksi pewarnaan, tetapi 

bakteri gram positif sering berubah sifat pewarnaannya sehingga menunjukkan 

reaksi gram variabel, sebagai contoh, kultur bakteri gram positif sudah tua dapat 

kehilangan kemampuannya untuk menyerap pewarna violet kristal sehingga dapat 

menyerap pewarna safranin, dan berwarna merah 8seperti bakteri gram negatif. 

Perubahan tersebut juga dapat disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan atau 

modifikasi teknik pewarnaan (Fardiaz, 1989). 
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Tabel 2. Karakteristik bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. 

 

Karakteristik Gram positif Gram negatif 

Dinding sel Homogen dan tebal (20-80 

nm) serta sebagian besar 

tersusun dari peptidoglikan. 

Polisakarida lain dan asam 

teikoat dapat ikut menyusun 

dinding sel. 

Peptidoglikan (2-7 nm) di 

antara membran dam dan 

luar, serta adanya membran 

luar (7-8 nm tebalnya) yang 

terdii dari lipid, protein, dan 

lipopolisakarida 

Bentuk sel Bulat, batang atau filamen Bulat, oval, batang lurus atau 

melingkar seperti tanda koma, 

heliks atau filamen; beberapa 

mempunyai selubung atau 

kapsul 

Reproduksi Pembelahan biner Pembelahan biner, kadang-

kadang pertunasan 

Metabolisme kemoorganoheterotrof Fototrof, kemolitoautotrof, atau 

kemoorganoheterotrof 

Motilitas Kebanyakan nonmotil, bila 

motil tipe flagelanya adalah 

petritrikus (petritrichous) 

Motil atau nonmotil. Bentuk 

flagela dapat bervariasi-

polar,lopotrikus (lophtrichous), 

petritrikus (petritrichous). 

Anggota 

tubuh 

(apendase) 

Biasanya tidak memiliki 

apendase 

Dapat memiliki pili, fimbriae, 

tangkai 

Endospora Beberapa grup dapat 

membentuk endspora 

Tidak dapat membentuk 

endospore 

(Fardiaz, 1989). 
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E. Identifikasi Bakteri  

 

Terdapat beberapa cara untuk identifikasi bakteri antara lain : 

a.  Pemeriksaan Mikroskopis 

Pemeriksaan langsung digunakan untuk mengamati pergerakan, dan pembelahan 

secara biner, mengamati bentuk dan ukuran sel yang alami, yang pada saat 

mengalami fiksasi panas serta selama proses pewarnaan  mengakibatkan beberapa 

perubahan. 

 

b. Pembiakan Bakteri  

Pembenihan atau media yaitu campuran bahan-bahan tertentu yang dapat 

menumbuhkan bakteri, jamur ataupun parasit, pada derajat keasaman dan inkubasi 

tertentu. Pembiakan diperlukan untuk mempelajari sifat bakteri untuk dapat 

mengadakan identifikasi, determinasi, atau differensiasi jenis-jenis yang 

ditemukan. Medium pembiakan terdiri dari : 

1) Medium pembiakan dasar 

  Pembiakan dasar adalah medium pembiakan sederhana yang mengandung 

bahan yang umum diperlukan oleh sebagian besar mikroorganisme dan dipakai 

juga sebagai komponen dasar untuk membuat medium pembiakan lain. 

Medium ini dibuat dari 3 g ekstrak daging, 5 g pepton dan 1000 ml air. 

Dinamakan juga bulyon nutrisi. Dengen penambahan 15 agar-agar diperoleh 

apa yang dinamakan agar nutrisi atau bulyon agar. 

2) Medium pembiakan penyubur (Enriched Medium) 

Medium pembiakan penyubur dibuat dari medium pembiakan dasar dengan 

penambahan bahan lain untuk mempersubur pertumbuhan bakteri tertentu yang 

pada medium pembiakan dasar tidak dapat tumbuh dengan baik. Untuk 
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keperluan ini ke dalam medium pembiakan dasar sering ditambahkan darah, 

serum, cairan tubuh, ekstrak hati dan otak. 

3). Medium pembiakan selektif 

Medium pembiakan selektif digunakan untuk menyeleksi bakteri yang 

diperlukan dari campuran dengan bakteri-bakteri lain yang terdapat dalam 

bahan pemeriksaan. Dengan penambahan bahan tertentu bakteri yang dicari 

dapat dipisahkan dengan mudah.  

 

c. Uji Biokimia 

Sifat metabolisme bakteri dalam uji biokimia biasanya dilihat dari interaksi 

metabolit-metabolit yang dihasilkan dengan reagen-reagen kimia. Selain itu 

dilihat kemampuannya menggunakan senyawa tertentu sebagai sumber karbon 

dan sumber energi. Adapun uji biokimia yang sering dilakukan yaitu :  

 1. SIM (Sulfat Indol Motility) 

Hasil yang diperoleh pada uji ini adalah positif, hal ini terlihat adanya 

penyebaranyang berwarna putih seperti akar disekitar inokulasi. Hal ini 

menunjukan adanya pergerakan dari bakteri yang diinokulasikan, yang berarti 

bahwa bakteri ini memiliki flagella. Dari uji juga terlihat ada 15 warna hitam, 

yang berarti bakteri ini menghasilkan Hidrogen Sulfat (H2S)  

 2. TSIA (Triple Sugar Iron Agar) 

Triple Sugar Iron Agar medium, biasanya digunakan untuk konfirmasi 

pengujian E. coli dan dapat digunakan untuk identifikasi bakteri gram negatif 

yang memfermentasi dekstrosa/laktosa/sukrosa dan produksi H2S. Dari fungsi 

tersebut media ini dapat diusulkan untuk konfirmasi Salmonella dan 

memilahkan dari Pseudomonas yang tumbuh pada media lain BSA dan BGA. 
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Terjadinya fermentasi dekstrosa oleh Salmonella akan menurunkan pH menjadi 

asam. Kondisi ini akan menyebabkan perubahan phenol red (media merah) 

menjadi kuning. Sedangkan Pseudomonas karena tidak mampu memfermentasi 

dekstrosa, maka media akan tetap berwarna merah. Dengan demikian media ini 

dapat dengan mudah memilah Salmonella dari Pseudomonas. 

 3. Simmon Sitrat  

Simmon sitrat atau nama lainnya Simmons Citrate Medium mengandung 

amonium dihidrogen fosfat, natrium klorida, natrium sitrat. Magnesium sulfat, 

agar, bromtimol biru, aquades dan memiliki pH 6,9 (Waluyo, 2004). 

 

F. Bakteri Asam Laktat 

 

Bakteri Asam laktat (BAL) yaitu kelompok bakteri gram positif, katalase negatif 

yang dapat memproduksi asam laktat dengan cara memfermentasi karbohidrat, 

selnya berbentuk kokus, tersusun berpasangan atau berbentuk rantai, tidak 

bergerak, tidak berspora, anaerob fakultatif, bersifat non motil dan mesofil (Ray, 

2004). 

 

Bakteri Asam Laktat yang menghasilkan dua molekul asam laktat dari fermentasi 

glukosa termasuk didalam kelompok bakteri asam laktat bersifat homofermentatif, 

sedangkan Bakteri Asam Laktat yang menghasilkan satu molekul asam laktat dan 

satu molekul etanol serta satu molekul karbon dioksida dikenal dalam kelompok 

Bakteri asam laktat bersifat heterofermentatif (Reddy et al., 2008). Bakteri Asam 

Laktat juga menghasilkan antibakteri berupa asam organik, bakteriosin, metabolit 

primer, hidrogen peroksida, diasetil, karbondioksida, asetaldehid dan menurunkan 

pH lingkungannya dengan mengeksresikan senyawa yang mampu menghambat 
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bakteri patogen (Usmiati, 2012). Beberapa genera yang memproduksi bakteriosin 

dan mempunyai aktivitas hambat besar terhadap pertumbuhan beberapa bakteri 

patogen adalah Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc, 

Pediococcus, Bifidobacterium dan Propionibacterium terdapat di dalam saluran 

pencernaan. Ada 2 kelompok BAL (Prescott et al., 2002) yaitu : 

1. Bakteri homofermentatif  yaitu glukosa difermentasi menghasilkan asam 

laktat sebagai satu-satunya produk.Contoh : Streptococcus, Pediococcus, 

dan Lactobacillus. 

2. Bakteri heterofermentatif yaitu glukosa difermentasikan menghasilkan asam 

 laktat juga memproduksi senyawa-senyawa lainnya seperti etanol, asam 

asetat,dan CO₂. 

 

G.  Karakteristik Bakteri Asam Laktat 

 

BAL mempunyai karakteristik morfologi, fisiologi dan metabolit tertentu. 

Deskripsi secara umum dari bakteri ini adalah termasuk dalam bakteri Gram 

positif, tidak berspora, berbentuk bulat maupun batang dan menghasilkan asam 

laktat sebagai mayoritas produk akhir selama memfermentasi karbohidrat 

(Axelsson, 2004). Lebih lanjut dinyatakan oleh Jay (1992) BAL bersifat mesofilik 

dan termofilik, beberapa dapat tumbuh pada suhu 5oC dan tertinggi 45oC, dapat 

bertahan pada pH 1,2-9,6 dan beberapa hanya dapat tumbuh pada kisaran pH yang 

sempit (pH 4,0-4,5). Bakteri ini termasuk mikroorganisme GRAS (Generally 

Recognized as Safe) atau golongan mikroorganisme yang aman ditambahkan 

dalam makanan karena sifatnya yang tidak toksik dan tidak menghasilkan toksin, 

yang dikenal dengan sebutan “food grade microorganism”, yaitu mikroorganisme 

yang tidak beresiko terhadap kesehatan (Alakomi et al., 2000). 
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BAL terbagi dalam 8 genus antara lain  Lactobacillus, Streptococcus, 

Lactococcus, Pediococcus, Enterococcus, Leuconostoc, Bifidobacterium, dan 

Corinebacterium. Berdasarkan tipe fermentasinya, BAL terbagi menjadi 

homofermentatif dan heterofermentatif. Kelompok homofermentatif 

menghasilkan asam laktat sebagai produk utama dari fermentasi gula sedangkan 

kelompok heterofermentatif menghasilkan asam laktat dan senyawa lain yaitu 

CO2, etanol, asetaldehida, diasetil serta senyawa lainnya (Fardiaz, 1992).  

 

H. Vitamin 

 

Vitamin adalah suatu senyawa organik yang terdapat di dalam makanan dalam 

jumlah sedikit dan dibutuhkan jumlah yang besar untuk fungsi metabolisme yang 

normal. Vitamin dapat larut di dalam air dan lemak. Vitamin yang larut dalam 

lemak adalah Vitamin A, D, E, dan K dan yang larut di dalam air adalah vitamin 

B dan C (Dorland, 2006).  

 

Menurut Sunita (2004) vitamin merupakan suatu zat senyawa kompleks yang 

sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk mambantu pengaturan 

atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin manusia, hewan dan makhluk hidup 

lainnya tidak akan dapat melakukan aktifitas hidup dan kekurangan vitamin dapat 

menyebabkan memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Sel darah 

merah, terbentuk sempurna oleh kontribusi vitamin B, C, dan E, serta asam para-

amino benzoat. 

 

Selain vitamin, tubuh juga memproduksi senyawa lain yang juga berperan dalam 

kelancaran metabolisme di dalam tubuh. Senyawa ini memiliki karakteristik dan 

aktivitas yang mirip dengan vitamin sehingga seringkali disebut dengan istilah 
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senyawa serupa vitamin (vitamin like substances). Perbedaan utamanya dengan 

vitamin adalah senyawa ini diproduksi tubuh dalam jumlah yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa senyawa ini pernah diklasifikasikan 

ke dalam kelompok vitamin B kompleks karena kemiripan fungsi dan sumber 

makanannya. Akan tetapi, secara umum peranan senyawa serupa vitamin ini 

tidaklah sepenting vitamin (Sharewood, 2001). Kolin (choline) merupakan salah 

satu senyawa yang termasuk dalam golongan senyawa serupa vitamin. Senyawa 

ini dapat ditemukan di setiap sel mahluk hidup dan berperan dalam pengaturan 

sistem saraf yang baik dan beberapa metabolisme sel. Mioinositol (myoinositol) 

juga termasuk dalam golongan senyawa serupa vitamin yang larut dalam air. 

Peranannya dalam tubuh secara spesifik belum diketahui. Contoh lain dari 

senyawa serupa vitamin ini adalah asam para-aminobenzoat (4-aminobenzoic 

acid, PABA) yang berperan sebagai senyawa antioksidan dan penyusun sel darah 

merah. Karnitin (carnitine) merupakan senyawa lain yang berperan dalam sistem 

transportasi asam lemak dan pembentukkan otot tubuh. 

 

I. Vitamin B2 (Riboflavin) 

 

Riboflavin atau vitamin B2 adalah mikronutrien yang  mudah diserap, bersifat 

larut dalam air dan memiliki peran kunci dalam menjaga kesehatan pada manusia 

dan hewan. Riboflavin Ini adalah komponen utama dari FAD kofaktor dan FMN, 

sehingga dibutuhkan oleh semua flavoproteins. Dengan demikian, vitamin B2 

diperlukan untuk berbagai proses selular. Seperti vitamin B lainnya, memainkan 

peran penting dalam metabolisme energi, dan diperlukan untuk metabolisme 

lemak, badan keton, karbohidrat, dan protein. Vitamin ini juga banyak berperan 

dalam pembentukkan sel darah merah,antibodi dalam tubuh, dan dalam 
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metabolisme pelepasan energi dari karbohidrat. Nama “riboflavin” berasal dari 

“ribosa”, kembali tulang asam ribonukleat (RNA) yang terkait dengan asam 

deoksiribonukleat, seperti yang ditemukan dalam DNA (dasar transkripsi genetik), 

dan “flavin” (yang berarti kuning.  Riboflavin (vitamin B2) ditemukan sebagai 

pigmen kuning kehijauan yang bersifat fluoresen (mengeluarkan cahaya) dalam 

susu pada tahun 1879 dan fungsi biologiknya baru ditemukan pada tahun 1932. 

Vitamin ini disintesis pada tahun 1935 dan dinamakan riboflavin (Pauling, 1971).  

 

1. Sifat Kimia dan Kestabilan 

Struktur riboflavin terdiri atas cincin isoaloksazin dengan rantai samping ribitil. 

yang terikat dengan gula alkohol, ribitol. Jenis vitamin ini berupa pigmen 

fluoresen berwarna yang relatif stabil terhadap panas tetapi terurai dengan 

cahaya yang visible 

 

Bentuk aktif riboflavin adalah flavin mononukleatida (FMN) dan flavin adenin 

dinukleotida  (FAD). FMN dibentuk oleh reaksi fosforilasi riboflavin yang 

tergantung pada ATP sedangkan FAD disintesis oleh reaksi selanjutnya dengan 

ATP dimana bagian AMP dalam ATP dialihkan kepada FMN.  Flavin adenin 

difosfat (FAD) dibentuk bila FMN pada rantai sampingnya dikaitkan dengan 

adenin monofosfat. Enzim-enzim flavoprotein yang mengandung FMN dan 

FAD terikat pada bermacam apoenzim dan terlibat dalam reaksi oksidasi-

reduksi berbagai jalur metabolisme yang berpengaruh terhadap respirasi sel. 

Dalam bentuk murni, riboflavin alkali kristal kuning. Riboflavin larut air, tahan 

panas, oksidasi dan asam, tetapi tidak tahan alkali dan cahaya terutama sinar 

ultraviolet. FMN dan FAD berfungsi sebagai gugus prostetik enzim 
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oksidoreduktase, dimana gugus prostetiknya terikat erat tetapi nonkovalen 

dengan apoproteinnya. Enzim-enzim flavoprotein tersebar luas dan diwakili 

oleh beberapa enzim oksidoreduktase yang penting dalam metabolisma 

mamalia, misalnya oksidase asam α amino dalam reaksi deaminasi asam 

amino, santin oksidase dalam penguraian purin, aldehid dehidrogenase, gliserol 

3 fosfat dehidrogenase mitokondria dalam proses pengangkutan sejumlah 

ekuivalen pereduksi dari sitosol ke dalam mitokondria, suksinat dehidrogenase 

dalam siklus asam sitrat, Asil ko-A dehidrogenase,serta flavoprotein pengalih 

electron dalam oksidsi asam lemak  dan dihidrolipoil dehidrogenase dalam 

reaksi dekarboksilasi oksidatif piruvat serta α-ketoglutarat, NADH 

dehidrogenase merupakan komponen utama rantai respiratorikdalam 

mitokondria.Semua system enzim ini akan terganggu pada defisiensi 

riboflavin. Dalam peranannya sebagai koenzim, flavoprotein mengalami 

reduksi reversible cincin isoaloksazin hingga menghasilkan bentuk FMNH2 

dan FADH2 (Akhilender, 2003) 

 
 

 Gambar 4.Struktur Kimia Riboflavin (Anonim, 2017). 
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2. Fungsi Vitamin B2 

Riboflavin mengikat asam fosfat dan menjadi bagian dari dua jenis koenzim 

FMN dan FAD. Kedua jenis koenzim ini berperan dalam reaksi oksidasi –

reduksi dalam sel sebagai pembawa hidrogen dalam sitem transpor elektron 

dalam mitokondria. Keduanya juga merupakan koenzim dehidrogenase yang 

mengkatalisis langkah pertama dalam oksidasi berbagai tahap metabolisme 

glukosa dan asam lemak. FMN digunakan untuk mengubah piridoksin(vitamin 

B6) menjadi koenzim fungsional nya, sedangkan FAD berperan dalam 

perubahan triptofan menjadi niasin (Guyton, 2007). 

 

Enzim yang mengkatalisis fosforilasi riboflavin menjadi bentuk koenzim 

adalah fluvokinase. Oleh karena koenzim ini di perlukan untuk sintesis DNA, 

riboflavin mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan. Enzim 

ini di atur oleh hormon tiroksin. Orang dewasa yang menderita kekurangan 

tiroksin menunjukan kekurangan riboflavin. Berikut adalah beberapa fungsi  

dari vitamin B2: 

 Membantu proses energi dalam tubuh manusia 

Vitamin ini memilki peranan penting dalam memberikan bantuan 

metabolisme atau pemrosesan lemak, karbohidrat, dan protein dalam tubuh. 

 Membantu proses energi dalam tubuh manusia 

Vitamin ini memilki peranan penting dalam memberikan bantuan 

metabolisme atau pemrosesan lemak, karbohidrat, dan protein dalam tubuh 

 Mengatur pertumbuhan dan reproduksi 

Vitamin B2 juga memiliki manfaat untuk memastikan pertumbuhan serta 

perkembangan organ reproduksi dan pertumbuhan  jaringan tubuh seperti 
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kulit, mata,membran mucous, sistem saraf dan kekebalan tubuh. Sebagai 

tambahan vitamin B2 juga menjamin kesehatan kulit, kuku dan 

pertumbuhan rambut. 

 Meningkatkan kekebalan tubuh 

Riboflavin dapat bertindak untuk memperkuat antibodi di dalam tubuh 

dengan memperkuat jaringan pertahanan kita terhadap bakteri penyakit yang 

berbahaya (Pauling 1971). 

 

3. Metabolisme Vitamin B2 

 

Vitamin B2 (riboflavin) banyak berperan penting dalam metabolisme di tubuh 

manusia. Di dalam tubuh, vitamin B2 berperan sebagai salah satu kompenen 

koenzim flavin mononukleotida (flavin mononucleotide, FMN) dan flavin 

adenine dinukleotida (adenine dinucleotide, FAD). Kedua enzim ini berperan 

penting dalam regenerasi energi bagi tubuh melalui proses respirasi. Vitamin 

ini juga berperan dalam pembentukan molekul steroid, sel darah merah, dan 

glikogen, serta menyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh, seperti kulit, 

rambut, dan kuku. Sumber vitamin B2 banyak ditemukan pada sayur-sayuran 

segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Defisiensinya dapat 

menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh, kulit kering bersisik, mulut 

kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan (Yuniastuti, 2008). 

 

Riboflavin dibebaskan dari ikatan-ikatan protein sebagai FAD dan FMN di 

dalam lambung yang bersuasana asam. FAD dan FMN kemudian di dalam usus 

halus dihidrolisis oleh enzim-enzim pirosfosfatase dan fosfatase menjadi 

riboflavin bebas. Riboflavin di absorpsi dibagian atas usus halus secara aktif 
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oleh proses yang membutuhkan natrium untuk kemudian mengalami fosforilasi 

hingga menjadi FMN di dalam mukosa usus (Khomsan, 2010). 

 

Riboflavin dan FMN dalam aliran darah sebagian besar terikat pada albumin 

dan sebagian kecil pada imonoglobulin G. Riboflavin dan metabolitnya 

terutama disimpan didalam hati, jantung dan ginjal. Simpanan riboflavin 

terutama dalam bentuk FAD yang mewakili 70-90% vitamin tersebut. 

Konsentrasinya lima kali FMN dan lima puluh kali riboflavin. Sebanyak 200 g 

riboflavin dan metabolitnya dikeluarkan melalui urin tiap hari. Jumlahnya 

bergantung pada konsumsi dan kebutuhan jaringan. Simpanan riboflavin dalam 

tubuh tidak seberapa, oleh karena itu harus tiap hari diperoleh dari makanan 

dalam jumlah cukup (Sunita, 2004). 

 

J. Spektrofotometri Uv-Vis 

 

Spektrofotometer terdiri atas spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer 

menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan 

fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditranmisikan atau yang 

diabsorpsi. Spektrofotometer tersusun atas sumber spektrum yang kontinyu, 

monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blangko dan suatu alat 

untuk mengukur pebedaan absorpsi antara sampel dan blangko ataupun 

pembanding (Khopkar, 2002). 

 

Spektroskopi UV-Vis melibatkan absorpsi radiasi elektromagnetik dari kisaran 

200-800 nm dan kemudian eksitasi elektron ke tingkat energi lebih tinggi. 

Absorpsi cahaya ultraviolet/tampak oleh molekul organik terbatas hanya untuk 

beberapa gugus fungsi (kromofor) yang mengandung elektron valensi dari energi 
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eksitasi yang rendah. Spektrum UV-Vis merupakan spektrum yang kompleks dan 

nampak seperti pita absorpsi berlanjut, hal ini dikarenakan gangguan yang besar 

dari transisi rotasi dan vibrasi pada transisi elektronik memberikan kombinasi 

garis yang tumpang tindih (overlapping) (Hunger and Weitkamp, 2001). 

 

 
 

Gambar 5. Skema kerja spektrofotometri UV-Vis (Anonim, 2017) 

 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis dengan spektrofotometri 

ultraviolet (Rohman, 2007), yaitu: 

1. Penentuan panjang gelombang serapan maksimum 

Panjang gelombang yang digunakn untuk analisis kuantitatif adalah panjang 

gelombang dimana terjadi absorbansi maksimum. Untuk memperoleh panjang 

gelombang serapan maksimum dapat diperoleh dengan membuat kurva 

hubungan antara absorbansi dengan panjang gelombang dari suatu larutan baku 

dengan konsentrasi tertentu. 

2. Pembuatan kurva kalibrasi 

Dilakukan dengan membuat seri larutan baku dalam berbagai konsentrasi 

kemudian asorbansi tiap konsentrasi di ukur lalu dibuat kurva yang merupakan 



30 

hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi. Kurva kalibrasi yang lurus 

menandakan bahwa hukum Lambert-Beer terpenuhi. 

3. Pembacaan absorbansi sampel 

Absorbansi yang terbaca pada spektrofotometer hendaknya antara 0,2 sampai 

0,8 atau 15% sampai 70% jika dibaca sebagai transmitan. Hal ini disebabkan 

karena pada kisaran nilai absorbansi tersebut kesalahan fotometrik yang terjadi 

adalah paling minimal. 

 

Spektrofotometer UV-Vis dapat melakukan penentuan terhadap sampel yang 

berupa larutan, gas, atau uap. Untuk sampel yang berupa larutan perlu 

diperhatikan pelarut yang dipakai (Mulja dan Suharman, 1995), antara lain: 

1. Pelarut yang dipakai tidak mengandung sistem ikatan rangkap terkonjugasi 

pada struktur molekulnya dan tidak berwarna. 

2. Tidak berinteraksi dengan molekul senyawa yang dianalisis. 

3. Kemurniannya harus tinggi untuk analisis. 

 

K. Antibiotik 

 

Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, yang 

memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan 

toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Turunan zat-zat ini, yang dibuat secara 

semi-sintesis, juga termasuk kelompok ini, begitu pula senyawa sintesis dengan 

khasiat antibakteri (Tjay dan Rahardja, 2007).  

Berdasarkan mekanisme kerjanya terhadap bakteri, antibiotik dikelompokkan 

sebagai berikut : 
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1. Inhibitor sintesis dinding sel bakteri memiliki efek bakterisidal dengan cara 

memecah enzim dinding sel dan menghambat enzim dalam sintesis dinding sel. 

Contohnya antara lain golongan β-Laktam seperti penisilin, sefalosporin, 

karbapenem, monobaktam, dan inhibitor sintesis dinding sel lainnya seperti 

vancomysin, basitrasin, fosfomysin, dan daptomysin.  

 

2. Inhibitor sintesis protein bakteri memiliki efek bakterisidal atau bakteriostatik 

dengan cara menganggu sintesis protein tanpa mengganggu sel-sel normal dan 

menghambat tahap-tahap sintesis protein. Obat- obat yang aktivitasnya 

menginhibitor sintesis protein bakteri seperti aminoglikosida, makrolida, 

tetrasiklin, streptogamin, klindamisin, oksazolidinon dan kloramfenikol.  

 

3. Mengubah permeabilitas membran sel memiliki efek bakteriostatik dan 

bakteriostatik dengan menghilangkan permeabilitas membran dan oleh karena 

hilangnya substansi seluler menyebabkan sel menjadi lisis. Obat-obat yang 

memiliki aktivitas ini antara lain polimiksin, amfoterisin B, gramisidin, nistatin 

dan kolistin.  

4. Menghambat sintesis folat mekanisme kerja ini terdapat pada obat-obat seperti 

sulfonamida dan trimetoprim. Bakteri tidak dapat mengabsorbsi asam folat, 

tetapi harus membuat asam folat dari PABA (asam para amino benzoat), dan 

glutamat. Sedangkan pada manusia, asam folat merupakan vitamin dan kita 

tidak dapat menyintesis asam folat. Hal ini menjadi suatu target yang baik dan 

selektif untuk senyawa-senyawa antimikroba.  

 

5. Mengganggu sintesis DNA mekanisme kerja ini terdapat pada obat-obat seperti 

metronidasol, kinolon, novobiosin. Obat-obat ini menghambat asam 



32 

deoksiribonukleat (DNA) girase sehingga menghambat sintesis DNA. DNA 

girase adalah enzim yang terdapat pada bakteri yang menyebabkan terbukanya 

dan terbentuknya superheliks pada DNA sehingga menghambat replikasi DNA 

(Stringer, 2006). 

 

L. Mekanisme Kerja Antibakteri 

 

Menurut Ganiswara et al., (1995) mekanisme kerja dari antibakteri terjadi 

beberapa tahapan, yaitu :  

a. Menghambat sintesis dinding sel 

Antibakteri ini merusak lapisan peptidoglikogen yang menyusun dinding sel 

bakteri Gram positif maupun Gram  negatif. 

b. Merusak membran plasma 

Membran plasma bersifat semipermeable dan mengendalikan transport berbagai 

metaboli ke dalam dan ke luar sel. Adanya gangguan atau kerusakan struktur pada 

membran plasma dapat menghambat atau merusak kemampuan membran plasma 

sebagai penghalang (barrier) osmosis dan mengganggu sejumlah proses 

biosintesis yang diperlukan dalam membran. 

c. Menghambat sintesis protein 

Mekanisme penghambatannya adalah pada sintesis protein, berikatan pada subunit 

30S ribosom bakteri (beberapa terikat juga pada subunit 50S ribosom) dan 

menghambat translokasi peptidil-tRNA dari situs A ke situs P, dan menyebabkan 

kesalahan pembacaan mRNA dan mengakibatkan bakeri tidak mampu 

menyintesis protein vital untuk pertumbuhannya.  
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d. Menghambat sintesis asam nukleat (DNA/RNA) 

Penghambatan terhadap sintesis asam nukleat berupa penghambatan terhadap 

transkripsi dan replikasi mikroorganisme. 

 

e. Menghambat sintesis metabolit essensial 

Penghambatan terhadap sintesis metabolit essensial antara lain dengan adanya 

kopetitor berupa anti metabolit , yaitu substansi yang secara kompetitif 

mrnghaambat metabolit mikroorganisme, karena memiliki struktur yang mirip 

dengan substrat normal bagi enzim metabolisme.  
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus-Desember 2017 di Laboratorium 

Biokimia Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, kompor gas, 

neraca digital, autoclave (model S-90N), laminar air flow (CURMA model 9005-

FL), inkubator, vortex, pipet mikro, pembakar spritus, sentrifuga, tabung 

sentrifuga, spektrofotometri UV Vis Cary Win UV 32, mikroskop, kaca preparat, 

kasa, kapas, rak tabung,  jarum ose, tabung durham dan colony counter. 

 

Bahan-bahan yang digunakan adalah sawi asin, garam fisiologis (NaCl) 0,85%, 

media de Mann Rogosa Sharpe (MRS) Agar dan Broth (Merck), aquades, 

medium akridin oranye, natrium hidroksida (NaOH) 1M, buffer fosfat 0,1 M pH 

6, pewarna Gram (Gram A, Gram B, Gram C dan Gram D) dan H2O2,  
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C. Prosedur Penelitian 

 

1. Tahap Persiapan 

A. Persiapan Alat 

Seluruh alat gelas yang digunakan dicuci, dikeringkan dan disterilisasi beserta 

dengan larutan garam fisiologis (NaCl) 0,85%  atau air salin menggunakan 

autoclave selama 15 menit dengan suhu 121º C dan tekanan 1 atm. Sterilisasi 

ini bertujuan untuk menghilangkan mikroba yang tidak diinginkan. 

B.   Pembuatan Medium Serapan Agar 

Pembuatan medium ini digunakan untuk uji antibiotik dengan menggunakan 

medium akridin oranye kemudian diletakan di cawan petri hingga mengeras 

dan menyiapkan juga akridin oranye untuk agar pelapis (Meevootisom et al., 

1983). 

 

2. Isolasi BAL dari Sawi Asin Terfermentasi 

Prosedur awal untuk tahapan isolasi adalah pengenceran. Sebanyak 1ml sampel 

berupa air rendaman sawi asin terfermentasi diambil dengan menggunakan pipet, 

kemudian dituangkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml larutan garam 

fisiologis (NaCl) steril sehingga diperoleh pengenceran 101 kemudian dikocok 

hingga homogen, selanjutnya dipipet sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam 

tabung yang telah berisi 9 ml larutan garam fisiologis (0,85%) steril sehingga 

diperoleh pengenceran 102. Demikian seterusnya dengan cara yag sama untuk 

mendapatkan pengenceran yang lebih besar. Dari masing-masing pengenceran 

kemudian diambil sebanyak 200 µL dan disebar dengan Spread Plate Method 

pada medium padat, diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37oC. Setelah 48 jam 
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dilanjutkan dengan pemilihan koloni tunggal dengan menggunakan metode Streak 

Plate (Jutono et al., 1980). 

 

3. Skrining BAL dari Sawi Asin Fermentasi 

Pemurnian isolat dilakukan dengan metode cawan gores atau Strake Plate method. 

Hasil pemurnian diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Tahap pemurnian 

dilakukan sekitar 3-4 kali untuk memperoleh isolat murni (koloni tunggal). Koloni 

tunggal yang terbentuk setelah pemurnian ditanam pada media MRS agar miring 

pada suhu 4°C-10°C hingga siap digunakan untuk pengamatan, sekaligus sebagai 

stok untuk pengulangan pengamatan. 

 

4.  Produksi Riboflavin dari Isolat  

Skrining atau penapisan isolat BAL yang mampu memproduksi riboflavin 

dilakukan dengan cara menumbuhkan isolat pada media MRS Broth pada 

erlenmeyer. Starter sebanyak 2 loop ose diinokulasi ke dalam 20 ml media MRS 

Broth dan diinkubasi 48 jam. Setelah diinkubasi untuk memisahkan sel dan 

supernatan, supernatan hasil sentrifugasi, digunakan pada analisis riboflavin 

dengan spektrofotometer berdasarkan Sauer et al. (1996). Kontrol berupa MRS 

Broth tanpa penambahan inokulum (isolat BAL) digunakan untuk mengetahui 

kandungan riboflavin yang terdapat pada media. 

 

5. Pembuatan Kurva Pertumbuhan 

Sebanyak 2 ose isolat murni keratin diinokulasikan ke dalam medium starter 

berupa media MRS broth, lalu diinkubasi selama 24 jam dengan shaker incubator 

berkecepatan 150 rpm. Selanjutnya 2% dari medium starter ditransfer ke medium 

kultur dan diinkubasi lagi selama 72 jam dengan interval waktu sampling setiap 
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12 jam. Hal ini dilakukan untuk pengukuran pertumbuhan mikroba yang dikenal 

dengan pengukuran OD (Optical Density). Pengukuran OD (Optical Density) 

dilakukan dengan cara sebanyak 0,3 ml kultur diencerkan dengan menambah 2,7 

ml akuades steril lalu dihomogenkan, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet, lalu 

diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang 

gelombang 600 nm. Blanko digunakan medium MRS broth berupa medium cair 

tanpa isolat lalu ditambahkan 2,7 ml akuades steril. Pengambilan sampel 

dilakukan secara berkala selama beberapa hari (Anitha et al., 2012). 

 

6. Analisis Konsentrasi Riboflavin dari Isolat BAL Terpilih 

Kemampuan memproduksi riboflavin dari isolat, diestimasi berdasarkan Sauer et 

al. (1996) yaitu dengan mencampurkan 0,8 ml kultur cair dengan 0,2 ml NaOH 

1M. Sebanyak 0,8 ml dari campuran tersebut kemudian dinetralisasikan dengan 2 

ml larutan buffer fosfat 0,1 M pH 6 yang selanjutnya diukur dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 448 nm. Menggunakan larutan 

standar riboflavin, kadar yang diperoleh berdasarkan hasil analisis kemudian 

dibandingkan dengan kadar pada larutan standar riboflavin yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan isolat yang diperoleh dalam menghasilkan riboflavin. 

 

7.  Karakterisasi Isolat Bakteri asam laktat  

Hasil dari pengukuran kadar riboflavin dengan metode Sauer et al. (1996) pada 

isolat, isolat BAL yang menghasilkan riboflavin tertinggi dipilih sebagai isolat 

BAL terpilih. Isolat BAL terpilih dikarakterisasi berdasarkan karakteristik fenotip 

yang meliputi uji morfologi yang terdiri dari pewarnaan Gram dan uji motilitas, 
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serta kemampuan isolat dalam menghasilkan sifat anti mikroba dengan uji 

antibakteri (Holt et al., 1994). 

A. Pewarnaan Gram 

Pewarnaan gram dilakukan untuk mengetahui bentuk dan struktur dinding sel 

dari bakteri. Secara aseptis, 1 ose bakteri di letakkan pada kaca preparat yang 

telah dibersihkan dengan alkohol, diratakan hingga membentuk lapisan tipis. 

Setelah kering, difiksasi dengan melewatkan kaca preparat di atas nyala api 

spritus yang bertujuan sebagai proses kerja steril, kemudian ditetesi dengan 

larutan kristal violet, setelah itu dicuci dengan air mengalir, kemudian 

diteteskan larutan iodin, setelah beberapa saat dibilas kembali menggunakan air 

mengalir, dicuci lagi menggunakan alkohol. Setelah kering, ditambahkan 

beberapa tetes larutan safranin sebagai larutan pembanding, dan didiamkan 

selama 1 menit, dibilas dengan air mengalir dan dikeringkan. Kemudian 

dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. 

 

B.  Uji Motilitas 

Sebanyak 1 ose isolat bakteri diambil dari stok kultur kemudian ditusukkan ke 

dalam media SIM (Sulfat indol Motility) semi padat pada tabung reaksi 

menggunakan jarum ose tusuk steril. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 

37°C. Uji positif ditandai dengan pertumbuhan bakteri menyebar (motil) dan 

uji negatif ditandai dengan pertumbuhan bakteri tidak menyebar dan hanya 

berupa garis (non motil) (Sudarsono, 2008). 
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C. Uji Aktivitas Antibiotik  

Pengujian aktivitas antibiotik dilakukan secara mikrobiologis dengan metode 

serapan agar (Meevootisom et al., 1983) menggunakan bakteri uji E. coli sp 

dan Bacillus Subtillis. Cawan petri yang berisi medium agar padat kemudian 

diisi dengan lima paper disc steril, lalu pada paper disc tersebut ditotolkan 

sebanyak 10 μL mikroba hasil isolasi. Biarkan selama tiga jam agar cairan 

fermentasinya meresap benar ke dalam medium agar. Pekerjaan ini dilakukan 

secara steril di dalam laminar air flow. Selanjutnya, cawan petri ditutup dan 

diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24 jam. 

 

Kemudian, biakan dalam cawan petri tersebut dilapisi dengan campuran 

homogen dari 7 mL medium agar pelapis dan 1 mL biakan fase pertumbuhan 

E. coli serta B. subtillis, dan biarkan selama satu jam agar medium pelapis 

tersebut memadat. Setelah itu, biakan dalam cawan patri tersebut ditutup dan 

diinkubasi kembali di dalam inkubator pada suhu 25
o
C selama 24 jam 

(Setyaningsih, 2013). Terbentuknya zona bening di sekitar totolan diamati dan 

diukur diameter nya dengan menggunakan penggaris. Berdasarkan data zona 

bening yang diperoleh lalu dilakukan perhitungan indeks hambat antibiotiknya. 

Rumus indeks hambat antibiotik yaitu a/b, dimana a adalah diameter zona 

bening dan b adalah koloni. 
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D. Diagram Alir  

 

Secara keseluruhan, penelitian ini terangkum dalam diagram alir penelitian yang 

ditunjukkan dalam Gambar 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tahapan Penelitian 

Isolasi BAL dari 

sawi asin  

isolat yang terbentuk 
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Karakterisasi isolat 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A. Isolasi dan Skrining Bakteri Asam Laktat Penghasil Riboflavin 

 

Isolasi bakteri asam laktat (BAL) penghasil riboflavin dilakukan menggunakan 

medium pertumbuhan spesifik bakteri asam laktat berupa media de Mann Rogosa 

Sharpe (MRS) Agar dan Broth (Merck) dengan harapan bakteri asam laktat dapat 

tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan komponen-komponen yang terdapat 

dalam komposisi media MRS (Meng et al., 2012).  

 

Proses isolasi dilakukan menggunakan sampel berupa fermentasi sawi asin yang 

dijual di pasar swalayan yaitu di Chandra dan Glael. Isolasi mikroorganisme yang 

berupa bakteri asam laktat penghasil riboflavin dilakukan sebanyak 6 kali 

pengulangan. Isolasi ini dilakukan dengan teknik pengenceran sampel secara 

bertingkat. Sebanyak 1 ml sampel berupa air rendaman dari fermentasi sawi asin 

dicampurkan dalam larutan salin 10 mL kemudian suspensi ini diencerkan sampai 

sepuluh kali pengenceran, namun hanya pengenceran 106 – 1010 yang dipergunakan. 

Hal ini dilakukan karena pada pengenceran yang lebih rendah kerapatan pertumbuhan 

koloni bakteri terlalu tinggi. Masing-masing pengenceran selanjutnya diambil 

sebanyak 200 µL dan ditanam pada medium padat menggunakan Spread Plate 
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Method. Data hasil isolasi terdapat pada Tabel 3, sedangkan gambar hasil isolasi 

bakteri asam laktat dengan metode spread plate dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

Tabel 3. Data hasil isolasi bakteri asam laktat dari sawi asin terfermentasi 

Waktu Isolasi 
Tingkat pengenceran 

terpilih 

Isolat tunggal 

terpilih 

Isolasi pertama Tidak ada Tidak ada 

Isolasi kedua 109 dan 1010 2 isolat 

Isolasi ketiga 109 dan 1010 3 isolat 

Isolasi keempat Tidak ada Tidak ada 

Isolasi kelima 107 dan 108 3 isolat 

Isolasi keenam Tidak ada Tidak ada 

 

Hasil isolasi menunjukan beberapa bakteri asam laktat dari sampel mampu tumbuh 

pada medium MRS padat sehingga membentuk beberapa koloni bakteri. Terhadap 

koloni-koloni yang terbentuk pada medium isolasi dipilih berdasarkan tingkat 

pertumbuhan dan perbedaan warna serta bentuknya untuk selanjutnya dimurnikan 

melalui proses skrining atau proses penapisan menggunakan metode Streak Plate 

(Gambar 7). Proses ini diulangi sebanyak 3-4 kali sehingga diperoleh isolat tunggal 

murni. Dari hasil skrining melalui metode Streak Plate ini diperoleh delapan isolat 

bakteri asam laktat yang diperkirakan mampu menghasilkan riboflavin. Isolat tunggal 

yang tumbuh kemudian disimpan pada medium agar miring sebagai stok. Sebanyak 

delapan isolat pada medium agar miring ditampilkan pada Gambar 8. 
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Gambar 7. Skrining metode Streak Plate (a) S-2-1 (b) S-2-3 (c) S-3-1 (d) S-3-2  

  (e) S-3-3 (f) S-5-1 (g) S-5-2 (h) S-5-3. 

 

c d 

a b 

e 

g h 

f 
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Gambar 8. Delapan isolat bakteri asam laktat terpilih. 

 

B. Analisis Konsentrasi Riboflavin dari Isolat Terpilih 

 

Analisis konsentrasi riboflavin dari isolat bakteri asam laktat terpilih dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar konsentrasi riboflavin yang mampu dihasilkan oleh 

bakteri asam laktat yang diperoleh dari proses skrining. Pengukuran konsentrasi 

riboflavin dilakukan berdasarkan metode Sauer (Sauer et al., 1996) yang selanjutnya 

diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang 

gelombang 444 nm. 

 

Tahap pertama untuk mengetahui konsentrasi riboflavin dalam sampel adalah dengan 

pembuatan kurva kalibrasi yaitu kurva standar riboflavin. Kurva kalibrasi ini 

merupakan grafik yang menyatakan hubungan kadar larutan baku dengan hasil 

pembacaan absorbansi larutan yang biasanya berupa garis lurus. Kurva kalibrasi 

standar riboflavin diukur dari larutan standar riboflavin yang telah diketahui 

konsentrasinya. Fungsi dari larutan standar ini adalah sebagai standar dalam 

pengukuran analit yang nantinya hasilnya akan diplotkan pada kurva standar untuk 

menentukan persamaan regresi linear dari kurva. 
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Pembuatan larutan standar dilakukan dengan mengencerkan larutan stok riboflavin 

100 ppm dengan menggunakan perhitungan V1.M1=V2.M2.  Larutan stok diencerkan 

secara bertingkat hingga didapatkan larutan riboflavin dengan konsentrasi 10; 20; 30; 

40; 50; 60 dan 70 ppm. Larutan standar ini diperlakukan sebagaimana perlakuan 

terhadap larutan sampel. Nilai absorbansi yang didapat kemudian dibuatkan kurva 

kalibrasi terhadap konsentrasi larutan standar sehingga didapatkan nilai koefisien 

korelasi (R2). Nilai absorbansi dari larutan standar dapat dilihat pada Tabel 4. Pada 

penelitian ini kurva standar yang diperoleh memiliki persamaan regresi linear 

y = 0.051x + 0.014 dengan koefisen korelasi (R2) 0.986. Kurva kalibrasi Riboflavin 

dapat dilihat pada Gambar 9. Perhitungan penetuan konsentrasi larutan standar 

riboflavin dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

Tabel 4. Nilai absorbansi larutan standar riboflavin 

 

X Y 

10 0,082 

20 0,117 

30 0,159 

40 0,214 

50 0,256 

60 0,321 

70 0,395 
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Gambar 9. Kurva standar Riboflavin 

 

Selanjutnya, dilakukan proses yang sama terhadap delapan isolat terpilih untuk 

mengetahui konsentrasi riboflavin yang mampu dihasilkan oleh delapan isolat 

terpilih. Medium cair pada penelitian ini menggunakan medium MRS Broth yaitu 

berupa medium yang seperti pada medium isolasi dan skrining hanya saja tidak 

menggunakan agar. Sebanyak delapan isolat terpilih masing- masing 

diinokulasikan dalam medium cair MRS Broth selama 48 jam. Setelah 48 jam 

riboflavin diisolasi dengan metode sentrifugasi kultur, sehingga diperoleh filtrat 

yang mengandung riboflavin. Filtrat yang diperoleh dari masing-masing isolat 

kemudian dianalisis kadar riboflavinnya berdasarkan metode Sauer et al (1996) 

yaitu dengan cara menambahkan 0,8 ml filtrat dari masing-masing isolat dengan 

0,2 ml larutan NaOH 1 M, hal ini dilakukan agar riboflavin pada kultur bakteri 

dapat menghasilkan senyawa berflouresen. Sebanyak 0,8 ml dari campuran 

tersebut ditambahkan dengan 2 ml buffer fostat 0,1 M pH 6 yang dilakukan guna 

mempertahankan pH campuran pada pH 6, untuk selanjutnya diuji menggunakan 

[Riboflavin] (ppm) 
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spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 444 nm (Sauer et al., 1996). 

Konsentrasi riboflavin dari delapan isolat terpilih dapat dilihat pada Gambar 10. 

Perhitungan konsentrasi riboflavin dari delapan isolat dapat dilihat pada Lampiran 

3. 

 
Gambar 10. Konsentrasi Riboflavin dari delapan isolat terpilih 

 

Secara umum kedelapan isolat S-2-1, S-2-3, S-3-1, S-3-2, S-3-3, S-5-1, S-5-2, dan   

S-5-3 mampu menghasilkan riboflavin Isolat S-3-3 dan isolat S-5-2 memiliki 

konsentrasi lebih tinggi dari pada yang lainnya yaitu sebesar 5,21 mg/L dan 6,11 

mg/L. Kadar riboflavin yang dihasilkan oleh isolat bakteri asam laktat dari sawi asin 

lebih besar dibandingkan dengan kadar riboflavin yang dihasilkan oleh Lactococccus 

lactis NZ9000 yang menghasilkan riboflavin sebanyak 1,2 mg/L (Sybesma et al., 

2003). Kadar riboflavin yang dihasilkan S-3-3 dan S-5-2 lebih besar dibandingkan 

dengan kadar riboflavin yang dihasilkan oleh Lactobacillus fermentum MTCC 8771 

hasil isolasi dari susu fermentasi di daerah Katpadi yang menghasilkan riboflavin 

sebanyak 2,29 mg/L (Jayashree et al., 2010). Profil visual isolat S-3-3 dan S-5-2 

dapat dilihat pada Gambar 11.  
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Gambar 11. Dua isolat setelah 72 jam inkubasi (a) Isolat S-3-3 (b) Isolat S-5-2. 

 

Terhadap kedua isolat dengan konsetrasi riboflavin, selanjutnya dilakukan pengujian 

kadar riboflavin dengan waktu inkubasi selama 72 jam dengan interval waktu 

sampling setiap 12 jam sekali untuk mengetahui konsistensi serta waktu optimum 

diperolehnya riboflavin yang dihasilkan oleh kedua isolat tersebut. Profil perubahan 

konsentrasi riboflavin dengan waktu inkubasi 72 jam dapat dilihat pada Gambar 12. 

Data konsentrasi riboflavin pada isolat S-3-3 danS-5-2 dengan waktu inkubasi 72 jam 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

Gambar 12. Diagram perubahan konsentrasi riboflavin pada isolat S-3-3 dan S-5-2 

dengan waktu inkubasi 72 jam. 

a b 
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Berdasarkan diagram perubahan konsentrasi riboflavin pada isolat S-3-3 dan S-5-2 

untuk waktu inkubasi 72 jam dengan interval waktu sampling setiap 12 jam sekali 

menunjukkan bahwa konsentrasi tertinggi tetap berada pada waktu inkubasi 48 jam 

dan telah mengalami penurunan pada waktu inkubasi 60 jam, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa waktu optimum isolat menghasilkan konsentrasi riboflavin 

tertinggi terjadi pada waktu 48 jam. 

 

C. Kurva Pertumbuhan Isolat Bakteri Asam Laktat Penghasil Riboflavin 

 

Isolat terpilih yaitu isolat S-3-3 dan S-5-2 dikultur pada medium cair, kemudian 

diinkubasi selama 72 jam dengan waktu sampling 12 jam. diperoleh kurva 

pertumbuhan dari isolat S-3-3 dan S-5-2 terhadap waktu inkubasi seperti pada 

Gambar 13. Data pertumbuhan jumlah sel pada isolat S-3-3dan S-5-2 dengan waktu 

inkubasi 72 jam dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 
Gambar 13. Kurva pertumbuhan sel isolat S-3-3 dan S-5-2 72 jam pada  600 nm. 

 

Berdasarkan pola grafik yang dihasilkan kedua isolat, pada inkubasi selama 72 jam 

profil 4 fase pertumbuhan telah tercapai pada jam ke 48 untuk kedua isolat S-3-3 dan 
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S-5-2. Fase adaptasi berlangsung antara jam pertama hingga jam ke 36. Fase 

pertumbuhan tercapai pada jam ke 48. Fase stasioner tercapai antara jam ke 48 

sampai jam ke 60, sedangkan fase kematian tercapai setelah jam ke 72 untuk kedua 

isolat.  

 

Setelah diperoleh kurva perubahan konsentrasi riboflavin dan kurva pertumbuhan sel 

isolat pada kedua isolat yang dilakukan pada waktu inkubasi 72 jam maka dapat 

diperoleh gabungan kurva dari kurva perubahan konsentrasi riboflavin dan kurva 

pertumbuhan sel isolat yang digunakan untuk membanding waktu optimum isolat 

menghasilkan konsentrasi riboflavin terbaik dan waktu pertumbuhan optimum sel 

isolat S-3-3 dan S-5-2 sehingga dapat menghasilkan secara optimum konsentrasi 

riboflavin dan pertumbuhan selnya yang dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 

15. Data hubungan konsentrasi riboflavin dan jumlah sel isolat S-3-3 dan S-5-2 dapat 

dilihat pada Lampiran 6. 

 

Gambar 14. Kurva hubungan antara konsentrasi riboflavin dan jumlah sel dengan 

waktu inkubasi 72 jam isolat S-3-3. 
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Gambar 15. Kurva hubungan antara konsentrasi riboflavin dan jumlah sel dengan 

waktu inkubasi 72 jam isolat S-5-2. 

 

D. Uji Antimikroba 

 

Metode disc diffusion untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Piringan yang 

berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami 

mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih 

mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen 

antimikroba permukaan media agar (Batrowne and Szenthe, 1989). Bakteri patogen 

yang digunakan pada uji anti mikroba kali ini adalah E. coli .Uji aktivitas 

penghambatan terhadap bakteri patogen yang dilakukan meliputi kultur bakteri asam 

laktat dan supernatan netralnya. Kultur bakteri asam laktat yang memberikan zona 

bening adalah kultur yang memiliki daya antimikroba terhadap bakteri uji. Zona 

penghambatan diukur dari pinggiran sumuran sampai lingkaran terluar zona bening 

Pada Gambar 16 dapat dilihat tiga buah cakram disk yang berisi kontol positif berupa 

senyawa Chloramphenicol (zona bening terlihat besar), isolat S-3-3 dan S-5-2 sebagai 

sampel uji (zona bening terlihat lebih kecil) dan kultur tanpa penambahan isolat 
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sebagai kontol negatif (zona bening tidak terbentuk). Hasil pengujian aktivitas 

penghambatan kultur bakteri asam laktat pada isolat S-3-3 dan S-5-2, tampak bahwa 

kultur bakteri asam laktat yang diuji secara keseluruhannya dapat menghambat 

bakteri patogen, daya hambatnya bervariasi yang ditunjukkan dengan besar kecilnya 

zona bening.  

 

Dilihat dari besarnya zona penghambatan terhadap bakteri patogen E. coli, S-5-2 

memiliki aktivitas penghambatan yang lebih kuat dengan zona penghambatan 2.6 

sedangkan untuk S-3-3 juga memberikan aktvitas penghambatan namun nilainya 

lebih kecil yaitu sebesar 1,5. Data perhitungan konsentrasi kontrol positif dan sampel 

yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

Aktivitas penghambatan dapat terjadi karena akumulasi metabolit primer berupa asam 

laktat, etanol dan karbondioksida ataupun karena metabolit sekunder berupa senyawa 

hidrogen peroksida dan bakteriosin. Menurut Rachmawati et al., bakteri asam laktat 

dari genus Lactobacillus yang diisolasi dari produk pangan fermentasi dapat 

menghambat pertumbuhan E. coli dan S. aureus dengan membentuk zona bening. 

  

Gambar 16. Uji antimikroba isolat bakteri asam laktat terhadap E. coli (a) Isolat S-3-

3 (b) Isolat S-5-2. 

a b 
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Hasil penelitian menunjukkan kultur bakteri asam laktat dapat menghambat 

pertumbuhan E. coli. Penghambatan terhadap bakteri patogen terutama disebabkan 

oleh komponen metabolit yang dihasilkan saat fermentasi. Aktivitas penghambatan 

kultur bakteri asam laktat berupa zona bening terjadi karena aktivitas senyawa 

antimikroba yang bersifat bakterisidal yaitu asam organik. Menurut Ray dan Daeschel 

(1992) asam organik khususnya asam laktat bersifat bakterisidal pada pH 4,5 dengan 

konsentrasi di atas 0,2%. Menurut Alokami et al. (2000) asam organik yang 

dihasilkan menyebabkan penurunan pH dan menyebabkan sitoplasma sel menjadi 

asam, mengacaukan potensial transmembran dan menghambat transport substrat.  

 

Beberapa senyawa antimikroba membutuhkan konsentrasi yang besar supaya 

aktivitas antimikroba efektif seperti etanol efektif menghambat mikroorganisme lain 

jika dalam konsentrasi yang besar yaitu 18-22% (Dillon and Cook, 2000). Hidrogen 

peroksida bersifat bakteriostatik dengan konsentrasi 6-8 mg/mL (Ray and Daeschel, 

1992) dan dipengaruhi oleh kondisi aerasi saat pertumbuhan bakteri, kultur bakteri 

yang diaerasi menghasilkan hidrogen peroksida 2-3 kali lebih banyak dari kultur yang 

tidak teraerasi (Teysset et al., 2000). Diasetil hanya bersifat bakterisidal pada 

konsentrasi yang besar dan efektif pada pH rendah yaitu 5,0 (Dillon and Cook, 2000). 

 

E. Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Penghasil Riboflavin  

 

Kedua isolat yang diperoleh yaitu S-3-3 dan S-5-2 selanjutnya dikarakterisasi 

morfologi dan struktur dinding sel dengan pewarnaan Gram dan uji motilitas. 

Pewarnaan Gram berfungsi untuk mengetahui struktur dinding sel bakteri sedangkan 
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uji motilitas berfungsi mengetahui keberadaan flagel pada bakteri (Jawetz et al., 

2005).  

 

Dari hasil uji motilitas, isolat S-3-3 dan S-5-2 bersifat non motil atau tidak bergerak. 

Pergerakan sel diamati secara visual dengan cara menginokulasi pada media tegak 

semi solid. Menurut Fardiaz (1992), bakteri asam laktat memiliki sifat tidak bergerak. 

Uji motilitas isolat S-3-3 dan S-5-2 dapat dilihat pada Gambar 17. 

 

Berdasarkan mekanisme gerak bakteri bila dilihat dari ada tidaknya alat gerak dapat 

digolongkan dalam bakteri yang bersifat motil dan yang bersifat non motil. Bakteri 

yang bersifat motil memiliki alat gerak yang dinamakan flagel, alat gerak ini sangat 

halus (20µm) sehingga tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Pergerakan flagel 

bakteri adalah dengan cara memutar flagel berbentuk helix. Pergerakan ini dapat 

disamakan dengan alat pembuka botol gabus, dan untuk bakteri yang tidak memiliki 

alat gerak umumnya bergerak secara mengeliding meluncur dan akan bergerak 

apabila ada kontak terhadap benda padat (Darkuni, 2001). Flagela merupakan struktur 

kompleks yang tersusun atas bermacam-macam protein termasuk flagelin yang 

membuat flagela berbentuk seperti tabung cambuk dan protein kompleks yang 

memanjangkan dinding sel dan membran sel untuk membentuk motor yang 

menyebabkan flagela berotasi. Flagela berbentuk seperti cambuk. Flagela digunakan 

bakteri sebagai alat gerak. 

 



55 

 

  

Gambar 17. Uji motilitas isolat bakteri asam laktat (a) Isolat S-3-3 (b) Isolat S-5-2. 

 

Tidak semua bakteri mempunyai daya motilitas, ada bakteri yang tidak mempunyai 

alat gerak yaitu flagel sehingga berdasarkan letak dan jumlah flagel pada sel bakteri, 

jenis ini digolongkan dalam bakteri atrik (Dwidjoseputro, 1978). Berdasarkan hasil 

analisis data dapat diketahui bahwa bakteri tidak bergerak dengan kekuatan sendiri 

melainkan bergerak maju kemudian mundur ke tempat semula. Bakteri tidak 

menunjukkan gerakan yang cepat dan perpindahan tempat saat diamati. Oleh karena 

itu dapat dipastikan bahwa gerakan yang terjadi adalah gerak Brown (gerakan yang 

terjadi pada bakteri akibat adanya energi kinetik). Pada gerak Brown, semua 

organisme bergetar dengan laju yang sama dan menjaga hubungan ruang yang tetap 

satu sama lain, sedangkan bakteri yang motil terus menerus bergerak kearah tertentu 

(Wesley and Wheeler, 1988). 

 

Berdasarkan hasil pewarnaan Gram, didapatkan hasil yaitu semua isolat S-3-3 dan S-

5-2 memiliki karakter Gram positif. Menurut Wibowo (1988), bakteri asam laktat 

merupakan bakteri Gram positif karena tidak mengalami dekolorisasi dan tetap 

a b 
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mengikat warna ungu kristal violet pada tahap akhir pewarnaan dan tidak dapat 

dilunturkan oleh alkohol. Hal ini berkaitan dengan stuktur dinding sel bakteri. Bakteri 

Gram positif memiliki struktur dinding sel dengan komposisi peptidoglikan yang 

tebal dan lipid yang tipis. Hasil pewarnaan Gram bakteri dapat dilihat pada Gambar 

18 dan Gambar 19. 

 

 
 

Gambar 18. Hasil pewarnaan gram isolat S-3-3 

 

 
 

Gambar 19. Hasil pewarnaan gram isolat S-5-2 
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Dari hasil pewarnaan gram dapat diamati pula bentuk sel bakteri. Bentuk sel bakteri 

berdasarkan hasil pengamatan yaitu bentuk batang pada isolat S-3-3 dan bentuk bulat 

pada isolat S-5-2. .Perbedaan bentuk sel pada kedua isolat disebabkan oleh perbedaan 

jenis bakteri asam laktat dari isolat S-3-3 dan isolat S-5-2. Data hasil keseluruhan 

karakterisasi isolat S-3-3 dan S-5-2 dapat dilihat pada Lampiran 8. 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Dari serangkaian proses skrining diperoleh delapan isolat bakteri asam laktat 

dari sampel air rendaman fermentasi sawi asin dan dinamai dengan nama 

isolat S-2-1, S-2-3, S-3-1, S-3-2, S-3-3, S-5-1, S-5-2, dan S-5-3. 

2. Dari kedelapan isolat bakteri asam laktat secara umum mampu menghasilkan 

riboflavin, namun pada isolat S-3-3 dan isolat S-5-2 memiliki konsentrasi 

lebih tinggi dari pada yang lainnya yaitu sebesar 5,21 mg/L dan 6,11 mg/L. 

3. Dari kurva pertumbuhan sel yang diperoleh, pertumbuhan tertinggi terjadi 

pada waktu inkubasi 48 jam untuk kedua isolat bakteri asam laktat terpilih. 

4. Kedua isolat terpilih yaitu S-3-3 dan S-5-2 memiliki daya hambat terhadap 

bakteri patogen yaitu bakteri E. coli. Pada S-5-2 memiliki daya hambat yang 

lebih besar yaitu sebesar 2,6 sedangakan pada S-3-3 memiliki daya hambat 

sebesar 1,5. 

5.  Kedua isolat bakteri terpilih merupakan Gram positif dan bersifat non motil. 

Pada isolat S-3-3 berbentuk batang dan pada isolat S-5-2 berbentuk bulat. 



59 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka untuk penelitian selanjutnya 

disarankan sebagai berikut : 

1. Perlunya dilakukan karakterisasi berdasarkan karakteristik fenotipnya. 

Karakterisasi fenotip meliputi uji pertumbuhan isolat pada pH, suhu, dan 

salinitas yang berbeda, serta pengamatan terhadap tipe fermentasi isolat. 

Karakteristik fenotip juga dapat dilakukan untuk mengetahui jenis dari isolat 

yang diamati. 

2. Perlunya dilakukan isolasi bakteri asam laktat penghasil riboflavin dari 

sumber isolat berupa produk pangan fermentasi lainnya juga untuk 

membandingkan konsentrasi riboflavin yang dihasilkan dari sumber isolat 

yang berupa fermentasi sawi asin dibandingkan sumber isolat lainnya. 

3. Perlunya dilakukan uji antimikroba dengan berbagai variasi konsentrasi agar 

lebih diketahui secara spesifik kemampuan isolat bakteri asam laktat dalam 

menghasilkan daya hambat. 
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