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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kacang Hijau (Vigna radiata)

Tanaman kacang hijau termasuk suku (family) leguminosae yang banyak

varietasnya. Kedudukan tanaman kacang hijau dalam taksonomi tumbuhan di

klasifikasikan sebagai berikut

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan)
Divisi : Spermatophyte (tumbuhan berbiji)
Subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup)
Kelas : Dicotyldonae (biji berkeping dua)
Ordo : Leguminales
Family : Leguminosae (Papilionaceae)
Genus : Phaseolus
Spesies : Phaseolus aureus sinonim Vigna radiata1

Gambar II. 1. Kacang hijau (Phaseolus aureus)

Susunan tubuh tanaman (morfologi) kacang hijau terdiri atas akar, batang,

daun, bunga, buah, dan biji. Perakaran tanaman kacang hijau bercabang banyak

dan membentuk bintil- bintil (nodulla) akar. Makin banyak nodulla akar, makin

tinggi kandungan nitrogen (N) sehingga menyuburkan tanah.

1 Rahmat Rukmana, Op. Cit. h.16
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Batang tanaman kacang hijau berukuran kecil, berbulu, berwarna hijau

kecoklat-coklatan, atau kemerah-merahan, tumbuh tegak mencapai ketinggian 30

cm–110 cm dan bercabang menyebar kesemua arah. Daun tumbuh majemuk, tiga

helai anak daun pertangkai. Helai daun berbentuk oval dengan ujung lancip

bewarna hijau.

Bunga kacang hijau berkelamin sempurna (hermaphrodite), berbentuk

kupu-kupu dan berwarna kuning. Buah berpolong, panjangnya antara 6 cm-15 cm.

Tiap polong berisi 6-16 butir biji. Biji kacang hijau berbentuk bulat kecil dengan

bobot (berat) tiap butir 0,5 mg-0,8 mg atau berat per seribu butir antara 36 g–78 g,

berwarna hijau sampai hijau mengkilap.

Kandungan protein (asam amino) biji kacang hijau cukup lengkap yang

terdiri atas asam amino esensial, yakni isoleusin 6,95%, leucin 12,90%, lysin

7,94%, methionin 0,84%, Phenylalanin 7,07%, threonin 4,50%, valin 6,23%, dan

juga asam amino nonesensial, yakni alanin 4,15%, arginin 4,44%, asam aspartat

12,10%, asam glutamate 17,00%, glycin 4,03%, tryptophan 1,35%, dan tyrosin

3,86%.

Selain berguna untuk kesehatan tubuh, kacang hijau juga berkhasiat

sebagai obat tradisional. Bubur kacang hijau amat baik untuk penderita penyakit

beri-beri. Sedangkan tauge kacang hijau merupakan sumber vitamin E yang

berkhasiat antisterilitas. Hasil penelitian KAISI, lembaga penelitian kesehatan

tubuh manusia di Korea, menunjukkan bahwa setiap 100 g tauge kacang hijau

mengandung 4,2 g protein, 3,4 g karbohidrat, 1,0 g lemak, 47 g kalori, 9,2 g air,

dan 15 g vitamin C. Tauge kacang hijau berfungsi memperlancar air kencing,
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menghaluskan kulit wajah dan amat baik bagi penderita kecing manis ataupun

kegemukan (obesitas).

Tabel II. 1. Komposisi Zat Gizi dan Zat Kimia pada Kacang-kacangan (100 g)

Komponen Sat
Kacang
tanah

Kacang
kedele

Kacang
hijau

Kacang
merah

Kacang
tolo

Air
Energi
Protein
Lemak
Karbohidrat
Serat
Abu
Ca
P
Fe
Na
K
Vit. A
Thiamin
Ribovlavin
Niacin
Vit. C

%
kal
g
g
g
g
g

mg
mg
mg
mg
mg
IU
mg
mg
mg
mg

5,6
564
26

47,5
18,6
2,4
2,3
69
401
2,1
5

674
-

1,14
0,13
17,2

0

70
403
34,1
17,7
33,5
4,9
4,7
226
554
8,4
5

1677
80
1,1
0,31
2,2
-

11,7
340
24,1
1,3
60,3
4,9
2,6
64
340
5,1
35

1055
120
0,75
0,29
3,0
-

10,4
343
22,5
1,5
61,9
1,6
1,5
73
406
6,9
10
984
20

0,51
0,2
2,3
2,3

10,5
343
22,8
1,5
61,7
1,1
3,5
74
426
5,8
35

1024
30

1,05
0,21
2,2
2,2

Sumber: Sarwono Waspadji,dkk, Indeks Glikemik Berbagai Makanan Indonesia

2003

Kacang hijau mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan

tanaman kacang-kacangan  lain. Kelebihan tersebut yaitu:2

1) Lebih tahan kekeringan,

2) Hama dan penyakit yang menyerang relatif sedikit,

3) Dapat dipanen pada waktu relatif cepat, yaitu yaitu umur 55- 60 hari,

4) Cara tanam dan pegelolaannya di lapangan serta perlakuan  pascapanennya

relatif mudah,

5) Risiko kegagalan panen secara total relatif kecil,

6) Dapat dikonsumsi langsung dengan cara pengolahan yang mudah.

2 Rasyid Marzuki dan Soeprapto, Loc. Cit.
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B. Susu Kacang Hijau

Selama ini masyarakat membuat olahan kacang hijau hanya sebagai

makanan pendamping, dan umumnya hanya bersifat insidental. Mereka

membuatnya hanya pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat berbuka puasa,

hari libur, atau ketika seluruh anggota keluarga sedang berkumpul. Padahal bila

dikonsumsi secara rutin, gizi yang terkandung dalam kacang hijau dapat

memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Hingga saat ini belum ada definisi khusus tentang susu kacang hijau,

namun sudah ada pengertian khusus dari susu kacang kedelai yang merupakan

salah satu contoh susu nabati yang banyak ditemukan. Susu kedelai adalah

minuman berkrim seperti susu yang dengan cara merendam dan menghaluskan

kedelai dengan air. Susu ini juga dibuat dengan cara menambahkan air pada

tepung kedelai yang lemak jenuh.3 Menurut SNI (1995), susu kedelai adalah

produk yang berasal dari ekstrak biji kacang kedelai dengan air atau larutan

tepung kedelai dalam air, dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain

yang diizinkan.4 Dari definisi susu kedelai tersebut setidaknya dapat diperoleh

gambaran tentang definisi susu kacang hijau yaitu produk yang berasal dari

ekstrak biji kacang hijau dengan air, dengan atau tanpa penambahan bahan

makanan lain yang diizinkan.

Pembuatan susu kacang hijau hampir sama dengan pembuatan susu

kacang-kacangan lain. Hanya saja ekstraksi kacang hijau tidak memerlukan

3 Earl Mindel, Terapi Kedelai, Delapratasa Publising, Jakarta, 2008, h. 13
4 Amelia Juwana, Optimalisasi Suhu Pemanasan (Pemasakan dan Pasteurisasi) Susu

Kacang Hijau (Vigna radiata (L) R. Wilczek) Berdasarkan Karakteristik Fisik, Kimia,
Mikrobiologi, dan Sensori, (Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2011), h. 14
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perlakuan khusus  seperti pada pembuatan susu kedelai untuk mengurangi bau

langu.5 Susu kacang hijau lebih dikenal dengan sari kacang hijau karena berupa

cairan yang terbuat dari ekstrak kacang hijau yang mengandung protein yang

tinggi dan bermutu.

Selain rasanya yang nikmat, sari kacang hijau memiliki banyak manfaat

bagi kesehatan tubuh manusia, diantaranya dapat mengurangi racun tubuh,

menurunkan panas dan bisa digunakan untuk mengobati darah tinggi,

menghilangkan jerawat, menstabilkan asam lambung (kesehatan pencernaan).

Beberapa kandungan gizi pada susu kacang hijau disajikan sebagai berikut.

Tabel II. 2. Kandungan Gizi Susu Kacang Hijau (250 ml)
Nilai Gizi Susu Kacang Hijau (250 ml)

Energi total 160 kkal

Energi dari lemak 10 kkal

Lemak total 2%

Protein 3%

Karbohidrat total 11%

Natrium 2%
Sumber: Godam, Sari Kacang Hijau ABC Heinz Minuman

Ringan Bergizi Tinggi

C. Kefir

1. Pengertian

Kefir adalah minuman yang berasal dari susu, hasil fermentasi oleh

sejumlah mikroba, yaitu bakteri penghasil asam laktat (BAL), bakteri penghasil

asam asetat, dan khamir (ragi). Kefir merupakan minuman hasil fermentasi susu

dengan bibit kefir (kefir grains) yang berasal dari kawasan pegunungan Kaukasus

5 Wiwik Wijaningsih, “Aktivitas Antibakteri  In Vitro dan  Sifat  Kimia  Kefir   Susu
Kacang Hijau (Vigna radiata) Oleh Pengaruh Jumlah Starter dan Lama Fermentasi” (Tesis,
Universitas Diponogoro, Semarang, 2008), h. 50.
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(wilayah bagian Rusia) di Eropa Timur. Konon menurut sejarah, awalnya kefir

berasal dari daerah Timur Tengah.

Kata kefir sendiri berasal dari bahasa Turki yang artinya sehat dan panjang

umur. Mungkin ini merujuk kepada penduduk Kaukasus yang tetap sehat, awet

muda, dan berumur panjang karena mengonsumsi kefir secara teratur. Saat ini

kefir sangat dikenal luas di Eropa dan diperdagangkan dengan berbagai sebutan,

diantaranya kephir, kiaphur, kefyr, knapon,, kepi dan kippe. Kefir disebut juga The

Champagne of Cultured Milk atau minuman yang paling bernilai dari berbagai

jenis susu fermentasi. Kefir sering disamakan dengan produk fermentasi susu

yogurt, namun kefir memiliki khasiat kesehatan dalam skala yang lebih luas.

2. Nilai Gizi dan Khasiat

Kandungan gizi kefir hampir sama dengan gizi susu bahan kefir.

Kelebihannya dibandingkan dengan susu segar adalah karena asam yang terbentuk

dapat memperpanjang masa simpan, mencegah pertumbuhan mikroorganisme

pembusuk sehingga mencegah kerusakan susu, dan mencegah pertumbuhan

mikroorganisme patogen sehingga meningkatkan keamanan produk kefir.

Tabel II. 3. Nilai Gizi Kefir
Kandungan Gizi Kefir Per porsi (227 g)

Karbohidrat 8 g
Protein 14 g
Lemak 3 g

Natrium 90 mg
Kalsium 300 mg

Vitamin A 500 UI
Vitamin D 100 UI

Sumber: Pangkalan Ide, Health Secret of Kefir 2008
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Kefir diyakini sebagai minuman yang berkhasiat multiguna, BAL dalam

kefir berfungsi sebagai probiotik yang bermanfaat menjaga keseimbangan

mikroorganisme saluran pencernaan, menurunkan produksi racun seperti, fenol,

ammonia dan nitrosamin.6 Sebagai minuman fungsional, kefir diduga bisa

menurunkan kolesterol, menurunkan risiko timbulnya kanker dan penyakit

jantung koroner. Kandungan protein kefir lebih mudah dicerna dan mengandung

asam amino tryptophan yang memiliki efek menenangkan saraf (relaksasi). Efek

penenang kefir pada sistem saraf bermanfaat mengatasi masalah insomnia, stress,

depresi dan ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder).

Tabel II. 4. Komposisi Kimia Kefir

No Komponen Kadar

1. CO2 0,65-1,33 g/l

2. Protein 3,16-3,18%

3. Lemak 3,07-3,17%

4. Laktosa 1,8-3,8%

5. Etanol 0,5-1,5%

6. Asam laktat 0,7-1,0%
Sumber: Pangkalan Ide, Health Secret of Kefir 2008

Mengkonsumsi kefir secara rutin dan konsisten memberikan kondisi

positif bagi kesehatan diantaranya adalah sebagai berikut:7

a. Menyehatkan sistem pencernaan dan menghindari risiko kanker (tumor)

usus besar.

Kelompok bakteri asam laktat dalam kefir dapat membantu menekan

pertumbuhan bakteri penyebab penyakit (patogen) di saluran pencernaan

6 Manik Eirry Sawitri, Kajian Konsentrasi Kefir Grain dan Lama Simpan dalam
Refrigerator terhadap Kualitas Kimiawi Kefir Rendah Lemak, (Jurnal Ilmu-ilmu Peternakan,
Universitas Brawijaya, Malang), h. 3

7 Burhan Bahar, Op. Cit. h. 61-64



15

dengan memproduksi senyawa antimikroba, antara lain bakteriosin,

hidrogen peroksida, dan berbagai antibiotik alami yang dapat membantu

menurunkan pembentukan zat racun yang bersifat karsinogen sehingga

dapat mencegah penyakit kanker usus besar.

b. Membantu penderita lactose-intolerance

Diperkirakan 70% orang dewasa di dunia tidak dapat mengonsumsi susu.

Hal ini disebabkan kurangnya atau tidak adanya enzim laktase dalam usus

halus, yang berfungsi memecah laktosa menjadi unsur yang lebih kecil,

yaitu glukosa dan galaktosa. Laktosa yang tidak tercerna akan mengalami

fermentasi di usus besar dan menghasilkan gas. Kondisi ini menyebabkan

kembung perut dan diare. Mengonsumsi kefir berarti menambah jumlah

bakteri asam laktat ke dalam sistem pencernaan, yang menguraikan laktosa

menjadi glukosa dan galaktosa, sehingga menurunkan konsentrasi laktosa

dan membantu penderita lactose-intolerance terhindar dari kembung perut

dan diare saat mengonsumsi produk susu.

c. Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Bakteri asam laktat pada kefir dapat menyintesis beberapa vitamin, seperti

vitamin B1, B12, vitamin K (berperan dalam proses pembekuan darah),

biotin, asam folat, kalsium, dan asam amino yang sangat penting dan

dibutuhkan untuk membangun sistem kekebalan tubuh. Beberapa catatan

menyebutkan kefir dapat membantu fortifikasi pasien yang menderita

penyakit herpes dan kanker.
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d. Membantu menjaga stamina tubuh.

Mengonsumsi kefir secara rutin dan teratur akan membuat sistem

pencernaan dan sistem tubuh seimbang, yang akan membuat stamina

tubuh optimal, tidak mudah lelah, bersemangat, dan mudah berkonsentrasi.

e. Membantu mencegah infeksi saluran urin.

Bakteri asam laktat pada kefir dapat mencegah timbul atau kambuhnya

infeksi saluran kemih, terutama pasca-pengobatan yang menggunakan

antibiotik.

3. Pembuatan Kefir

Proses pembuatan kefir dapat dilakukan secara tradisional atau dalam

skala industri. Proses pembuatan kefir dimulai dengan persiapan susu segar.

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa susu yang digunakan sebaiknya

merupakan merupakan susu segar mentah (raw), namun dengan alasan higienitas,

susu dipanaskan atau dipasteurisasi, temperatur susu diturunkan sampai mencapai

suhu ruang, yaitu sekitar 20°C-25°C, kemudian diberi starter berupa biji kefir

atau starter kefir (mother culture), dan difermentasi.

Proses fermentasi kefir bisa mencapai 24-48 jam. Saat proses fermentasi

berlangsung, bakteri asam laktat akan menguraikan laktosa menjadi asam  laktat.

Asam laktat menyebabkan penurunan pH sehingga kefir bercita rasa asam.

Disamping penguraian laktosa, terjadi juga penguraian protein susu menjadi

komponen yang lebih kecil, yaitu asam amino. Asam amino juga berkontribusi

menurunkan nilai pH. Dengan demikian, semakin lama proses fermentasi,

semakin asam pula cita rasa kefir. Dalam beberapa literatur dipaparkan bahwa
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kondisi asam kefir erat hubungannya dengan kandungan nutrisi yang sangat

bermanfaat bagi kesehatan dan memiliki daya penyembuhan.8

Selama proses fermentasi, di samping terjadi penurunan pH juga terbentuk

gas CO2 dan senyawa alkohol (0,08% - 2%). Gas ini terbentuk karena aktivitas

mikroorganisme, yaitu ragi. Oleh karena itu, saat proses fermentasi berlangsung

sebaiknya gunakan wadah yang berpenutup tidak terlalu rapat agar gas yang

tebentuk dapat keluar.

Setelah proses fermentasi selesai, biji kefir dipisahkan dan kefir pun

dikemas. Pengemasan dapat dilakukan dengan menggunakan botol kaca atau

plastik. Untuk membentuk cita rasa yang kuat, biasanya pembuatan kefir

dilanjutkan dengan proses penuaan (aging) dengan fermentasi lanjutan selama 24

jam. Setelah proses penuaan, kefir disimpan dalam kondisi dingin dengan

temperatur 2°C-5°C. Temperatur yang rendah menyebabkan aktivitas

mikroorganisme berjalan relatif lebih lambat sehingga pembentukan asam laktat

berjalan lebih lambat.

D. Bibit Kefir

Bibit kefir terdiri atas butiran seukuran biji gandum sampai biji kenari

yang berwarna putih, lembut, kenyal dan membentuk gumpalan yang mirip

dengan kembang kol. Butiran-butiran ini hidup dan bisa terus tumbuh dari ukuran

sangat kecil menjadi besar selama inkubasi. Sebanyak 50 g butiran kefir basah

dapat tumbuh menjadi dua kali lipat dalam 7-10 hari jika dipindahkan ke dalam

500 ml susu segar enam kali seminggu.

8 Burhan Bahar, Op. Cit. h. 38-39
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Butiran-butiran bibit kefir ini mengandung campuran berbagai bakteri dan

khamir (ragi) yang dikelilingi oleh gumpalan gula polisakarida yang disebut

kefiran. Jenis bakteri dalam kefir terdiri dari Lactobacillus, Lactococcus,

Streptococcus, Leuconostoc, Acetobacter, dan ragi yang semuanya merupakan

probiotik yang bermanfaat menjaga kesehatan, terutama kesehatan pencernaan.

Bibit kefir juga sering disebut kefir grains, kefir granules, natural starter,

atau natural-mother culture.9 Bibit ini merupakan suatu biomatriks yang lembut,

berwarna putih, mengandung protein, lemak dan polisakarida kompleks (kefiran).

Kadar kefiran dapat mencapai 45 persen dari bibit kefir kering.

Gambar II.2. Bibit kefir (kefir grains)

Bibit kefir mengandung sejumlah bakteri asam laktat (BAL) dan khamir

(ragi), masing-masing berperan dalam pembentukan cita rasa dan struktur kefir.

Untuk menumbuhkan bibit kefir dapat digunakan susu penuh, susu skim, atau

whei susu yang telah dinetralkan. Butiran-butiran bibit kefir terdiri atas

mikroorganisme yang dikelilingi oleh matriks berbentuk lendir yang terdiri atas

gula polisakarida yang disebut kefiran (ini diproduksi oleh bakteri tertentu).

Bibit kefir tidak dapat dikeringkan dengan pemanasan karena sebagian

mikroorganisme di dalamnya akan mati. Bibit kefir masih aktif jika diawetkan

dengan cara pengeringan beku (freeze drying). Tapi cara terbaik menyimpan bibit

9 Pangkalan Ide, Op. Cit. h. 74
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kefir adalah dengan memindahkan bibit kefir lama ke dalam susu yang di

pasteurisasi secara berkala, diinkubasi semalam dan disimpan dalam lemari es

bersuhu 4°C-7°C, dalam kondisi seperti ini bibit kefir tetap aktif selama kurang

lebih sebulan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menangani biji kefir,

diantaranya adalah:10

1) Sebelum membuat kefir, semua peralatan, termasuk tangan, harus bersih.

2) Susu yang digunakan sebaiknya susu (kambing atau sapi) segar atau susu

pasteurisasi. Penggunaan susu yang telah disterilkan (susu UHT) tidak

dianjurkan.

3) Biji kefir tidak boleh dibiarkan dalam susu lebih dari 10-14 hari pada

temperatur ruang.

4) Biji kefir tidak boleh dicuci dengan air panas. Mikroorganisme dalam kefir

dapat mati bila tercuci air panas.

5) Wadah tempat berlangsungnya proses fermentasi sebaiknya tidak

berdekatan dengan sumber panas, seperti pemanas air, elemen pemanas,

atau kompor.

6) Biji kefir tidak boleh terkontaminasi oleh bahan yang bisa merusaknya,

seperti pemutih (bleach) atau detergen.

7) Proses penyaringan kefir harus dilakukan dengan hati-hati. Sebaiknya

jangan melakukan proses penyaringan langsung di wastafel karena bisa

jadi biji kefir ikut terbawa aliran gumpalan kefir dan terbuang. Gunakan

10 Burhan Bahar, Op. Cit. h. 35
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wadah mangkuk untuk menampung gumpalan kefir sambil teliti dan

pisahkan biji kefirnya.

8) Bila tidak sedang digunakan untuk membuat kefir, biji kefir dapat

“ditidurkan” (kondisi dorman) dengan dimasukkan ke dalam susu segar

dan simpan dalam lemari pendingin.

E. Fermentasi

1. Pengertian

Kata fermentasi berasal dari bahasa Latin “fervere” yang berarti merebus

(to oil). Arti kata dari Bahasa Latin tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi cairan

bergelembung atau mendidih. Keadaan ini disebabkan adanya aktivitas ragi pada

ekstraksi buah-buahan atau biji-bijian. Gelembung-gelembung karbon dioksida

dihasilkan dari metabolisme anaerobik terhadap kandungan gula.

Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan

anaerobik (tanpa oksigen). Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk

respirasi anaerobic. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang

mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan

atau tanpa akseptor elektron eksternal. Anaerobik adalah kata teknis yang secara

harfiah berarti "tanpa udara" (dimana "udara" biasanya berarti oksigen). Anaerob

obligat akan mati bila terdapat oksigen karena tidak adanya enzim superoksida

dismutase dan katalase yang dapat mengubah superoksida berbahaya yang timbul

dalam selnya karena adanya oksigen.

Fermentasi juga mempunyai pengertian yakni suatu proses terjadinya

perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang
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dihasilkan oleh mikroba, walaupun dalam beberapa hal dapat juga terjadi tanpa

adanya sel-sel hidup (mikroba). Fermentasi memerlukan bahan baku sebagai

substrat yang mengandung sumber nutrisi yang cukup dan menggunakan mikroba

yang sesuai untuk mendapatkan perubahan bentuk atau rasa dari suatu bahan.

Fermentasi dapat menambah keanekaragaman pangan, menghasilkan produk

dengan cita rasa, aroma, serta tekstur yang khas selain itu juga dapat

memperpanjang masa simpan produk.11

Ada tiga karakteristik penting yang harus dimiliki oleh mikroba bila akan

digunakan dalam fermentasi.12

1) Mikroba harus mampu tumbuh dengan cepat dalam suatu substrat dan

lingkungan yang cocok dan mudah untuk dibudidayakan dalam jumlah

besar.

2) Organisme harus mempunyai kemampuan untuk mengatur ketahanan

fisiologis dalam kondisi seperti tersebut di atas, dan menghasilkan enzim-

enzim esensial dengan mudah dan dalam jumlah besar agar perubahan-

perubahan kimia yang dikehendaki dapat terjadi.

3) Kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan produksi

maksimum secara komparatif harus sederhana.

Pertumbuhan mikroba memiliki beberapa fase, yaitu:13

11 Fratiwi,Yulneriwarni dan Noverita, Fermentasi Kefir dari Susu Kacang–Kacangan,
(Jurnal Fakultas Biologi Universitas Nasional, Jakarta, 2008) h. 1

12 Norman W. Desrosier, Teknologi Pengawetan Pangan (Jakarta, 2008), h. 320
13 Nur Hidayat, Masdiana C. Padaga, Sri Suhartini, Mikrobiologi Industri, (Yogyakarta:

ANDI, 2006), h. 51-52
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a) Fase permulaan

Pada fase ini bakteri baru menyesuaikan diri dengan lingkungan baru,

bermacam-macam enzim dan zat perantara dibentuk sehingga keadaannya

memungkinkan terjadinya pertumbuhan lebih lanjut. Sel-selnya mulai

membesar tetapi belum membelah diri.

b) Fase pertumbuhan yang dipercepat

Pada fase ini bakteri mulai membelah diri, tetapi waktu generasinya masih

panjang. Fase pertumbuhan yang dipercepat bersama-sama dengan fase

permulaan sering disebut lag phase atau phase of adjustment.

c) Fase pertumbuhan logaritma

Pada fase ini kecepatan pembelahan paling tinggi, waktu generasinya

pendek dan konstan. Selama fase ini metabolisme paling pesat. Jadi

sintesis bahan sel sangat cepat dan konstan pula. Keadaan ini berlangsung

terus sampai salah satu atau beberapa nutrien habis atau telah terjadi

penimbunan atas hasil metabolisme yang bersifat racun yang

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan.

d) Fase pertumbuhan yang mulai terhambat

Setelah melalui fase logaritma, kecepatan pembelahannya akan berkurang

dan jumlah bakteri yang mati bertambah banyak. Hal ini disebabkan

karena makin berkurangnya nutrien dan mulai terjadinya penimbunan

racun sebagai hasil kegiatan metabolisme. Selain itu karena perubahan pH

dan lainnya.
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e) Fase stasioner yang maksimum

Adanya penurunan kadar nutrien dan meningkatnya penimbunan zat-zat

racun yang menghambat kecepatan pembelahan menjadi semakin

meningkat. Selain itu jumlah bakteri yang mati juga meningkat. Pada fase

ini jumlah bakteri yang dihasilkan sama dengan jumlah bakteri yang mati

sehingga jumlah sel bakteri yang hidup menjadi konstan.

f) Fase kematian yang dipercepat dan fase kematian logaritma

Kedua fase ini biasanya dinyatakan sebagai suatu fase yang disebut fase

menurun. Pada fase ini kecepatan kematian terus meningkat sedangkan

kecepatan pembelahannya menjadi nol. Setelah sampai ke fase kematian,

logaritma kecepatan kematian mencapai maksimal dan jumlah sel menurun

dengan cepat. Fase pertumbuhan mikroba juga dapat dilihat dalam grafik

sebagai berikut.

Gambar II.3 Grafik Pertumbuhan Bakteri

Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil

fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi beberapa

komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi seperti asam butirat dan

aseton. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi

Waktu
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untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur dan minuman beralkohol lainnya.

Respirasi anaerobik dalam otot mamalia selama kerja yang keras (yang tidak

memiliki akseptor elektron eksternal), dapat dikategorikan sebagai bentuk

fermentasi.

Makanan terfermentasi adalah makanan yang terbentuk karena adanya

proses fermentasi lebih lanjut dari suatu bahan pangan akibat adanya aktivitas

mikroba baik kapang, khamir ataupun bakteri untuk waktu tertentu. Produk akhir

dari proses tersebut pada umumnya mengalami perubahan baik secara kimiawi

maupun yang lainnya.14 Dengan adanya fermentasi akan terjadi beberapa proses

yang menguntungkan, diantaranya adalah mengawetkan, merusak atau

menghilangkan bau yang tidak diinginkan, meningkatkan daya cerna, menambah

flavor, menghasilkan warna yang diinginkan dan lain-lain.

Selain itu, fermentasi dapat pula menghilangkan zat anti nutrisi dan racun

yang biasanya terdapat pada bahan mentah, misalnya kedelai atau kacang-

kacangan yang lainnya. Racun-racun tersebut diproduksi selama penyimpanan.

Pada fermentasi, sejumlah reaksi oksida-reduksi intermolekul terjadi. Aktivitas

respirasi dari mikroorganisme ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti pH,

suhu, tekanan, oksigen, konsentrasi substrat dan hasil pada media.

Proses fermentasi dapat dibedakan berdasarkan jenis substratnya:15

1) Fermentasi substrat padat (solid substrate fermentation), contoh substrat:

kacang-kacangan, beras, umbi-umbian, sayuran, dan lain-lain.

14 Suliantari, Winiati Pudji Rahayu, Teknologi Fermentasi Umbi-Umbian dan Biji-Bijian,
(Bogor :IPB, 1990), h. 1

15 Sinta Sasika Novel, dkk, Praktikum Mikrobiologi Dasar, (Jakarta: Trans Info Media,
2010), h. 136
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2) Fermentasi substrat cair (liquid substrate fermentation), contoh substrat:

air kelapa, susu, sari buah dan lain-lain.

Penyebutan fermentasi adalah berdasarkan hasil akhir yang diperoleh

melalui proses tersebut, misalnya fermentasi alkohol, fermentasi tempe, yoghurt,

dan lain-lain.

2. Perubahan Optimasi Pertumbuhan pada Proses Fermentasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan optimasi

pertumbuhan selama proses fermentasi adalah:16

a. Konsentrasi substrat dan nutrien

Usaha mengoptimumkan pertumbuhan adalah waktu untuk menentukan

nutrien yang diperlukan dan kondisi yang sesuai. Semua mikroorganisme

memerlukan nutrien dasar sebagai sumber karbon, nitrogen, energi, dan

faktor esensial pertumbuhan (mineral dan vitamin) untuk menopang

pertumbuhannya. Unsur-unsur nutrien dasar tersebut disamping

menyediakan energi juga digunakan untuk pembentukan konstituen

seluler. Oleh sebab itu untuk mendapatkan hasil yang maksimum, media

pembiakan yang digunakan harus mengandung nutrien dasar tersebut.

Gula yang terdapat dalam molase, tebu, bit, tanaman-tanaman yang

mengandung gula bahan lainnya dapat digunakan sebagai sumber karbon.

Selain itu bahan-bahan non gula juga dapat diguanakan seperti asam

amino, asam laktat, etil alkohol dan subsitansi lainnya.

16 Machfud, E. Gumbira Said, Krisnani, Fermentor (Bogor :IPB, 1989), h. 18-22
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Bahan sumber nitrogen yang dapat digunakan antara lain adalah asam

amino, garam-garam amonium, turunan protein yang larut dalam air

(seperti pepton, peptida dan asam amino) atau urea, diamonium fosfat,

dinatrium fosfat, kalium fosfat, asam fosfat. Magnesium dapat tersedia

dengan menambahkan magnesium sulfat hepta hidrat.

Konsentrasi substrat dan nutrien yang diperlukan bervariasi sesuai dengan

proses mikroorganisme. Jika gula yang digunakan sebagai sumber karbon,

maka konsentrasinya berkisar antara 0,5-1,5 persen.

b. Suhu

Banyak peneliti mengemukakan bahwa laju pertumbuhan merupakan

fungsi suhu. Hal ini disebabkan pertumbuhan merupakan hasil dari

serangkaian reaksi kimia yang sangat dipengaruhi oleh suhu.

Rehm dan Reid dalam Machfud (1989) mengemukakan bahwa selain

mempengaruhi laju pertumbuhan, suhu juga berpengaruh terhadap

efisiensi konversi substrat menjadi massa sel. Konversi hasil maksimum

terjadi pada suhu lebih rendah dari suhu laju pertumbuhan maksimum. Hal

ini penting diperhatikan jika diinginkan laju pertumbuhan maksimum dan

bukan pertumbuhan hasil yang maksimum.

Laju pertumbuhan telah terbukti merupakan fungsi dari suhu. Dari hasil

percobaan dengan menggunakan Saccharomyces ceevisiae didapatkan

koefisien laju pertumbuhan pada suhu 20, 24, 28, 30, 32, 3, 38oC masing-

masing 0.15, 0.21, 0.30, 0.31, 0.29, dan 0.19. Pada suhu 40oC khamir tidak

melakukan pembelahan.
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Perubahan suhu pertumbuhan yang besar (ekstrim) mengakibatkan

inaktifnya struktur fungsional. Oleh karena itu suhu dipertahankan pada

titik optimum sehingga aktivitas metabolik sel dan pertumbuhan normal

dapat terjadi.

c. pH

Laju pertumbuhan tergantung pada nilai pH, karena pH mempengaruhi

fungsi membran, enzim dan komponen sel lainnya. Pengaruh pH dapat

menggumpalkan protein pada titik isolistriknya. Selain itu pH

mempengaruhi kelarutan konstituen.

Pada keasaman di bawah pH 3,0 proses fermentasi akan berkurang

kecepatannya; pH optimum pada pH 4,5-5,0. Bila medium fermentasi

mempunyai kapasitas buffer yang tinggi, hasil fermentasi terbaik tercapai

bila pH awal pada pH 4,5-4,7; sedangkan pada medium berkapasitas buffer

rendah, nilai pH awal yang paling baik pH 5,5. Karena aktivitas

fermentasi, maka pH medium akan turun dan pada pH yang lebih tinggi

gliserol dan asam organik terbentuk lebih banyak. Pemberian asam sulfat

dan pemanasan untuk mengurangi kontaminan akan mengendapkan

garam-garam yang tidak dikehendaki, mempertinggi kemurnian alkohol

yang diperoleh dan mengurangi pengelupasan pipa penyulingan yang

terbuat dari logam.

d. Aerasi dan agitasi (pengadukan)

Mikroorganisme yang memerlukan oksigen dalam proses metaboliknya

disebut dengan aerobik, sebaliknya mikroorganisme yang tidak dapat
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memanfaatkan oksigen disebut anaerobik. Sebagian besar proses

fermentasi merupakan proses aerobik. Aerasi dan agitasi bertujuan untuk

mensuplai oksigen dan mencampur cairan fermentasi sehingga membentuk

suspensi seragam. Aerasi diperlukan karena kebutuhan akan oksigen

cukup tinggi dengan kelarutan oksigen dalam media cair rendah (0,9

mg/100 ml pada suhu 25oC) dan kelarutan menurun dengan naiknya suhu.

Banks (1977) seperti yang dikutip oleh Stanbury dan Whitaker (1984) dan

ditulis dalam Machfud (1989) mengemukakan bahwa agitasi membantu

penyediaan oksigen dengan cara:

1) Agitasi meningkatkan luasan yang memungkinkan untuk transfer

oksigen dengan cara menguraikan udara dalam cairan media ke dalam

bentuk gelembung-gelembung kecil.

2) Agitasi memperlambat hilangnya gelembung-gelembung udara dari

cairan.

3) Agitasi melindungi penggabungan gelembung udara.

4) Agitasi menurunkan ketebalan lapisan pada permukaan gas/cairan

dengan cara melakukan gerakan putaran di dalam cairan media.

Transfer oksigen dari udara ke dalam sel selama prose fermentasi terjadi

beberapa tahap:

a) Transfer oksigen dari gelembung udara ke dalam larutan.

b) Transfer oksigen terlarut melalui media fermentasi ke sel mikrobial.

c) Penyerapan oksigen terlarut oleh sel
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F. Protein

Kata protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos, berarti yang pertama

atau yang terpenting. Protein merupakan polimer alam yang tersusun dari berbagai

asam amino melalui ikatan peptida.17 Protein adalah bagian dari semua sel hidup

dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Seperlima bagian tubuh adalah

protein, separonya ada di dalam otot, seperlima di dalam tulang dan tulang rawan,

sepersepuluh di dalam kulit, dan selebihnya di dalam jaringan lain dan cairan

tubuh. Semua enzim, berbagai hormon, pengangkut zat-zat gizi dan darah, matriks

intraseluler dan sebagainya adalah protein. Di samping itu asam amino yang

membentuk protein bertindak sebagai prekursor sebagian besar koenzim, hormon,

asam nukleat, dan molekul-molekul yang esensial untuk kehidupan.18

Protein merupakan molekul makro yang mempunyai berat molekul antara

lima ribu hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam

amino, yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas

unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen; beberapa asam amino

disamping itu mengandung unsur-unsur fosfor, besi, iodium, dan kobalt. Unsur

nitrogen adalah unsur utama protein, karena terdapat di dalam semua protein akan

tetapi tidak terdapat di dalam karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen merupakan

16% dari berat protein.

Molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak dalam hal

berat molekul dan keanekaragaman unit-unit asam amino yang membentuknya.

Berat molekul protein bisa mencapai empat puluh juta; bandingkan dengan berat

17 Hart Suminar, Loc. Cit.
18 Sunita Almatsier, Prinsip Dasar Ilmu Gizi ( Jakarta, 2006), h. 77
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molekul glukosa yang beratnya 180. Jenis protein sangat banyak, mungkin sampai

1010-1012. Ini dapat dibayangkan bila diketahui bahwa protein terdiri atas sekian

kombinasi berbagai jenis dan jumlah asam amino. Ada dua puluh jenis asam

amino yang diketahui sampai sekarang yang terdiri atas sembilan asam amino

esensial (asam amino yang tidak dapat di buat tubuh dan harus di datangkan dari

makanan) dan sebelas asam amino nonesensial.

Kandungan protein dalam bahan pangan bervariasi, baik dalam jumlah

maupun jenisnya. Bahan pangan hewani (seperti telur, daging, susu, dan ikan),

leguminose (seperti kacang-kacangan), dan serealia (seperti beras, gandum, dan

jagung) umumnya mengandung protein yang tinggi.19 Protein merupakan sumber

gizi utama, yaitu sebagai sumber asam amino esensial. Di samping sebagai

sumber gizi, protein juga memberikan sifat fungsional yang penting dalam

membentuk karakteristik produk pangan, seperti sebagai pengemulsi, pengental,

pembentuk gel, pembentuk buih dan sebagainya.

Protein merupakan polimer asam-asam amino (polipeptida) yang

mempunyai bermacam-macam fungsi, antara lain :20

1) Sebagai katalisator reaksi-reaksi biokimia dalam sel

Peranan ini dimainkan oleh molekul khusus protein yaitu enzim. Reaksi

yang dikatalisis oleh enzim akan berjalaan jauh lebih cepat daripada reaksi

tanpa enzim. Enzim juga mempuyai peranan sangat penting dalam studi

biologi molekular, misalnya enzim endonuklease restriksi (restriction

endonuclease), enzim ligase, dan DNA polymerase.

19 Feri Kusnandar, Kimia Pangan Komponen Makro ( Jakarta, 2010), h. 225
20 Triwibowo Yuwono, Bioteknologi Pertanian ( Yogyakarta, 2006), h. 28-32.
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2) Protein sebagai pengangkut molekul-molekul kecil dan ion.

Sistem pengangkutan nutrien ke dalam sel jasad renik juga melibatkan

protein pengangkut tertentu yang dikenal dengan enzim permease, baik

melalui mekanisme facilitated diffusion atau transpor aktif (active

transport).

3) Protein juga berperan di dalam sistem pergerakan yang terkoordinasi

Misalnya dalam kontraksi otot, pergerakan kromosom menuju kutub-kutub

sel selama proses mitosis, maupun pergerakan flagella bakteri.

4) Protein sebagai komponen sistem kekebalan tubuh

Sistem kekebalan tubuh ditentukan oleh adanya antibodi yang merupakan

protein dengan fungsi sangat spesifik. Antibodi akan disintesis jika ada

senyawa atau benda-benda asing masuk ke dalam tubuh. Antibodi

berfungsi untuk mengenali benda-benda asing (antigen) misalnya sel

bakteri, virus, atau sel-sel dari jasad hidup lain.

5) Protein sebagai pengatur ekspresi genetik

Proses replikasi DNA, transkripsi dan translasi yang berlangsung di dalam

sel merupakan proses selular yang sangat kompleks dan diatur oleh

bermacam-macam protein, baik yang berupa protein sebagai katalisator

reaksi (enzim) maupun protein regulator.

6) Protein sebagai penerus impuls syaraf

Protein reseptor, misalnya rhodopsin, merupakan contoh protein yang

berperan untuk meneruskan stimulus tertentu ke sel syaraf.
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G. Spektrofotometri UV–Vis

1. Pengertian

Prinsip dasar dari spektrofotometri UV-Vis adalah interaksi antara radiasi

elektromagnetik yang berupa sinar UV/visible dengan materi yang berbentuk ion

atau molekul. Radiasi elektromagnetik, yang mana sinar ultraviolet dan sinar

tampak merupakan salah satunya, dapat dianggap sebagai energi yang merambat

dalam bentuk gelombang.

Penyerapan sinar tampak atau ultraviolet oleh suatu molekul dapat

menyebabkan terjadinya eksitasi molekul tersebut dari tingkat energi dasar

(ground stated) ke tingkat energi yang lebih tinggi (excited stated).21

Pengabsorbsian sinar ultraviolet atau sinar tampak oleh suatu molekul umumnya

menghasilkan eksitasi elektron bonding; akibatnya panjang gelombang absorbsi

maksimum dapat dikorelasikan dengan jenis ikatan yang ada di dalam molekul

yang di selidiki. Oleh karena itu spektrofotometri serapan molekul berharga untuk

mengidentifikasi gugus-gugus fungsional yang ada dalam suatu molekul. Akan

tetapi, yang lebih penting adalah penggunaan spektrofotometri serapan ultraviolet

dan sinar tampak untuk penentuan kuantitatif senyawa-senyawa yang

mengandung gugus-gugus pengabsorbsi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis dengan

spektrofotometri UV-Vis terutama untuk senyawa yang semula tidak berwarna

yang akan dianalisis dengan spektrofotometri visible karena senyawa tersebut

21 Sumar Hendayana, Kimia Analitik Instrumen ( Semarang, 1994), h.155
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harus diubah terlebih dahulu menjadi senyawa berwarna. Berikut tahapan-tahapan

yang harus diperhatikan:22

a. Pembentukan molekul yang dapat menyerap sinar UV-Vis.

Hal ini perlu dilakukan jika senyawa yang di analisis tidak menyerap pada

daerah tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan merubah menjadi

senyawa lain atau direaksikan dengan pereaksi tertentu. Pereaksi yang

digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- Reaksinya selektif dan sensitif

- Reaksinya cepat, kuantitatif, dan reprodusibel (ajeg)

- Hasil reaksi stabil dalam jangka waktu yang lama.

b. Waktu operasional (operating time)

Cara ini biasa digunakan untuk pengukuran hasil reaksi atau pembentukan

warna. Tujuannya adalah untuk mengetahui waktu pengukuran yang stabil.

Waktu operasional ditentukan dengan mengukur hubungan antara waktu

pengukuran dengan absorbansi larutan.

c. Pemilihan panjang gelombang

Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah

panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal, dilakukan

dengan membuat kurva hubungan antara absorbansi dengan panjang

gelombang dari suatu larutan baku pada konsentrasi tertentu.

22 Ibnu Ghalib Ghandjar dan Rohman, Kimia Farmasi Analisis (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2007), h. 252
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d. Pembuatan kurva baku

Dibuat seri larutan baku dari zat yang akan dianalisis dengan berbagai

konsentrasi. Masing-masing absorbansi larutan dengan berbagai

konsentrasi diukur, kemudian dibuat kurva yang merupakan hubungan

antara absorbansi (y) dengan konsentrasi (x). Bila hukum Lambert-Beer

terpenuhi, maka kurva baku berupa garis lurus.

e. Pembacaan absorbansi sampel atau cuplikan

Absorban yang terbaca pada spektrofotometer hendaknya antara 0,2

sampai 0,8 atau 15% sampai 70% jika dibaca sebagai transmitans. Anjuran

ini berdasarkan anggapan bahwa kesalahan dalam pembacaan T adalah

0,005 atau 0,5 % (kesalahan fotometrik).

2. Instrumen pada Spektrofotometri UV-Vis

a. Sumber-sumber lampu

Lampu deuterium digunakan untuk daerah UV pada panjang gelombang

dari 190-350 nm, sementara lampu halogen kuarsa atau lampu tungsten

digunakan untuk daerah visible (pada panjang gelombang antara 350-900

nm).

b. Monokromator

Monokromator digunakan untuk mendispersikan sinar ke dalam

komponen-komponen panjang gelombangnya, yang selanjutnya akan

dipilih oleh celah (slit). Monokromator berputar sedemikian rupa sehingga

kisaran panjang gelombang dilewatkan pada sampel sebagai scan

instrumen melewati spektrum.
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c. Sel

Kebanyakan spektrofotometri melibatkan larutan, dan karenanya

kebanyakan wadah sampel adalah sel untuk menaruh cairan ke dalam

berkas cahaya spektrofotometer. Sel itu haruslah meneruskan energi

radiasi dalam daerah spektral yang diminati; jadi sel kaca melayani daerah

tampak, sel kuarsa atau kaca silika tinggi istimewa untuk daerah

ultraviolet. Sel tampak dan ultraviolet yang khas mempunyai panjang

lintasan 1 cm, namun tersedia sel dengan ketebalan yang sangat beraneka,

mulai dari lintasan yang sangat pendek, kurang daripada 1 milimeter,

sampai 10 cm atau bahkan lebih.23

d. Detektor

Detektor merupakan alat yang mengubabah energi cahaya menjadi energi

listrik, yang memberikan suatu isyarat listrik berhubungan dengan daya

radiasi yang diserap oleh permukaan yang peka.

e. Penguatan dan pembacaan

Sinyal listrik dari detektor diperkuat dan direkam sebagai spektrum.

Suatu diagram sederhana spektrofotometri UV-Vis ditunjukan pada

gambar di bawah ini.

Gambar II.3. Bagan sederhana Spektrofotometri UV-Vis

23 R.A. Day, JR & A.L. Underwood, Analisis Kimia Kuantitatif (Jakarta: Erlangga,
2001), h. 402


