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ABSTRACT 

 

Lactic acid bacteria (LAB) are bacteria that produce lactic acid. LAB in general can live 

naturally in vegetables and fruits including banana peels. Banana peel is rich in 

carbohydrates so that it can be a substrate for LAB growth. This study aimed to isolate 

and characterize LAB from the peel of sweet banana (Musa acuminata). Isolation of 

LAB from banana peels was carried out using the spread plate method using Man 

Rogosa Sharpe Agar selective medium. All morphological characterization, 

physiological and biochemical tests were investigated. The results of the isolation 

obtained 5 LAB isolates. Based on the colony morphological test, all isolates were 

Gram-positive bacteria. They showed variation based on physiological and biochemical 

tests. 
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ABSTRAK 

 

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan bakteri yang menghasilkan asam laktat. BAL 

pada umumnya dapat hidup secara alami pada sayuran dan buah-buahan diantaranya 

kulit pisang. Kulit pisang kaya akan karbohidrat sehingga dapat menjadi substrat 

pertumbuhan BAL. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan isolasi dan 

mengkarakterisasi BAL dari kulit pisang manis (Musa acuminata). Isolasi BAL dari 

kulit pisang dilakukan dengan metode spread plate dengan menggunakan medium 

selektif Man Rogosa Sharpe Agar. Selanjutnya dilakukan karakterisasi morfologi, uji 

fisiologi dan biokimia. Hasil isolasi diperoleh 5 isolat BAL. Berdasarkan uji morfologi 

koloni, semua isolat merupakan bakteri Gram positif serta uji  fisiologi dan biokimia 

bervariasi.   

 

Kata kunci: Antibakteri, bakteri asam laktat, isolasi, karakterisasi, kulit pisang. 

 

PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan negara 

yang memiliki iklim tropis, tanah yang 

subur dengan tingkat curah hujan yang 

tinggi, sinar matahari yang banyak, 

serta menghasilkan berbagai bermacam 

tanaman, salah satunya tanaman pisang. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS, 2020) produksi buah pisang di 

Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 
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2020 mengalami peningkatan yaitu dari 

7.007.125 ton menjadi 8.182.756 ton. 

Saat ini bagian kulit pisang masih 

belum dimanfaatkan secara optimum, 

sehingga perlu dicari alternatif 

pemanfaatannya selain hanya menjadi 

limbah organik atau sebagai pakan 

ternak. Kulit pisang kaya akan 

karbohidrat sehingga dapat menjadi 

substrat pertumbuhan BAL (Ferdaus et 

al., 2008).  

Pada umumnya BAL ini akan 

menghasilkan asam laktat dalam jumlah 

yang besar. BAL dapat membantu 

dalam meningkatkan rasa, aromya 

spesifik, tekstur, serta lamanya umur 

simpan produk fermentasi (Nsogning et 

al, 2017). Secara alamiah BAL dapat 

ditemukan pada daging segar, susu, 

buah-buahan, makanan fermentasi, 

sayur-sayuran dan lain-lain 

(Hardiningsih, 2006). Sumber isolat 

BAL berasal dari kulit pisang karena 

kulit pisang merupakan salah satu 

habitat yang baik bagi BAL. Guna 

untuk meningkatkan koleksi BAL dari 

lingkungan alam Indonesia dan 

kurangnya informasi BAL sebagai 

probiotik dari kulit pisang manis (Musa 

acuminata), maka dilakukan isolasi, 

karakterisasi secara morfologi dan 

fisiologi.  

 

METODE PENELITIAN 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Oktober 2021–April 2022, di 

Laboratorium Mikrobiologi,  Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Riau. 

Alat dan bahan 

Alat dan bahan yang digunakan 

pada penelitian ini meliputi autoklaf, 

oven, mikroskop, cawan petri, tabung 

reaksi, kaca objek, pipet tetes, media 

Nutrient Agar, media Nutrien Broth, 

media MRSA, media MRSB, kristal 

violet safranin, iodin, H2O2 3%, NaCl 

6,5%. 

 

Cara Kerja 

Isolasi Sampel 

Buah dicuci bersih dengan air 

mengalir, selanjutnya dicuci dengan air 

detilasi steril sebanyak tiga kali. Sampel 

dikeringkan menggunakan tisu steril. 

Kulit pisang dipotong dengan ukuran 5 

mm sebanyak 10 gr lalu dicampurkan 

pada akuades steril 90 ml (Harvianti & 

Kasiamdari 2021), selanjutnya 

dihomogenkan menggunakan shaker 

incubator selama 24 jam dengan 

kecepatan 150 rpm pada suhu 30ºC. 

Suspensi kultur dilakukan pengeceran 

hingga pengenceran 10-3 (Giyatno & 

Retraningrum, 2020). Sebanyak 1 ml 

pada pengenceran 10-3 diambil, lalu 

diinokulasikan pada medium MRSA, 

inkubasi selama 72 jam pada suhu 37ºC. 

Semua koloni yang terbentuk, dilakukan 

pemurnian dengan streak quadran. 

Koloni yang terpisah diperiksa.  

 

Pemeriksaan Makroskopis 

Isolat BAL berumur 24 jam, 

selanjutnya dilakukan pengamatan 

secara langung dengan melihat 

morfologi koloni meliputi warna koloni 

(permukaan atas dan bawah), bentuk 

koloni, tepi koloni dan elevasi koloni 

(Giyatno & Retraningrum 2020).  

 

Uji Fisiologi dan Biokimia 

Pewarnaan Gram  

Isolat bakteri berumur 24 jam dilakukan 

pewarnaan gram dengan metode yang 

sama dengan (Hadioetomo, 1993).  

 

Uji Katalase 

Isolat bakteri berumur 24 jam 

diambil sebanyak 1 ose, kemudian 
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diletakkan pada gelas objek, lalu 

diteteskan 2-3 tetes larutan hidrogen 

peroksida (H2O2) 3%. Diamati 

perubahan yang terjadi, hasil positif jika 

terbentuk gelembung gas sedangkan 

hasil negatif jika tidak terbentuk 

gelembung gas (Putri et al., 2020).  

 

Uji ketahanan Kadar Garam NaCl 

6,5%  

Kultur bakteri yang berumur 24 

jam diambil sebanyak 1 ose dan 

diinokulasikan ke dalam media MRSB 

sebanyak 8 ml, media MRSB ditetesi 

dengan 3-4 tetes larutan NaCl 6,5% dan 

diinkubasi pada suhu 37ºC. Amati 

setelah 48 jam (Ismail et al., 2017). 

Apabila media menjadi keruh 

menunjukkan hasil positif menunjukkan 

bahwa terdapat pertumbuhan bakteri 

(Ulinnuha, 2018). 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini meliputi isolat bakteri 

asam laktat yang telah dikarakterisasi 

berdasarkan karakteristik morfologi, 

fisiologi dan biokimia. Data berupa 

hasil uji yang ditampilkan dalam bentuk 

gambar dan tabel kemudian dianalisis 

secara deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Isolasi Bakteri Asam Laktat dari 

Kulit Pisang 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan diperoleh 5 isolat yang 

diisolasi dari sampel kulit pisang manis 

(Musa acuminta). Isolat BAL tersebut 

diberi kode PM yaitu PM 1, PM 2, PM 

3, PM 4, dan PM 5. Hasil pertumbuhan 

BAL pada media MRSA selanjutnya 

dilakukan pemurnian dengan teknik 

streak quadran. Penelitian Savino et al. 

(2012) yang mengisolasi BAL dari apel 

dengan menumbuhkan BAL pada media 

MRSA dan diinkubasi selama 72 jam, 

lalu dilakukan pemurnian dengan teknik 

streak quadran, hasil yang diperoleh 

didapatkan 68 koloni BAL dengan 

menunjukkan perbedaan pada warna, 

bentuk, dan ukuran. 

Isolat BAL yang diisolasi dari 

kulit pisang manis memiliki 

pertumbuhan optimum pada suhu 37ºC. 

Hal ini karena suhu 37ºC merupakan 

suhu optimum untuk pertumbuhan 

sebagian besar dari BAL dan juga 

mikroorganisme lainnya. Menurut 

penelitian Yuliana (2012) mikroba 

dapat membelah dengan cepat pada fase 

logaritmik, hal ini juga dipengaruhi oleh 

faktor suhu dan kelembaban udara.  

 

Pemeriksaan Makroskopis 

Parameter karakterisasi 

makroskopis yang diamati meliputi 

warna koloni, bentuk koloni, bentuk 

tepian koloni, permukaan koloni dan 

ukuran koloni. Hasil karakterisasi 

makroskopis isolat BAL dapat dilihat 

pada Tabel 1.  

Isolat BAL yang berhasil diisolasi 

memiliki bentuk koloni yang seragam 

yaitu warna koloni krem, berbentuk 

bulat (circular), tepian licin (entire), 

berukuran kecil. Isolat BAL PM 1 dan 

PM 2 memiliki elevasi cembung 

(raised), sedangkan isolat PM

3, PM 4, dan PM 5 memiliki elevasi 

datar (flat).  

Hasil karakterisasi morfologi 

koloni dan sel pada penelitian ini tidak 

berbeda dengan Finanda et al. (2021) 

yang mengisolasi BAL dari fermentasi 

daging buah pisang kepok juga 

memperoleh BAL dengan karekteristik 

morfologi koloni berbentuk bulat, 

pinggiran rata, warna koloni krem, dan 

elevasi cembung dan datar. Berdasarkan 

Holt et al. (1994) BAL yang termasuk 
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ke kelompok genera Lactobacillus 

memiliki ciri-ciri morfologi yaitu 

bentuk koloni bulat, warna koloni krem 

atau putih susu. 

Hasil isolasi BAL diperoleh 

semua isolat berbentuk coccobacilli. 

Karakter morfologi yang diperoleh 

sesuai dengan penelitian Bansal et al. 

(2013) yang mengisolasi BAL dari 

makanan fermentasi memperoleh tujuh 

isolat berbentuk basil dan tiga isolat 

berbentuk coccobacilli. Demikian juga 

dengan Hamid & Fuzi (2020) yang 

memperoleh BAL berbentuk 

coccobacilli dan basil. 

 

 

Tabel 1 Karakterisasi Morfologi Koloni Isolat Bakteri Asam Laktat 

Isolat 
Morfologi Koloni 

Warna Bentuk  Tepian Elevasi 

PM 1 Krem Circular Entire Raised 

PM 2 Krem Circular Entire Raised 

PM 3 Krem  Circular Entire Flat 

PM 4 Krem Circular Entire Flat  

PM 5 Krem Circular Entire Flat 

 

Uji Fisiologi dan Biokimia  

Pewarnaan Gram  

Pengamatan morfologi sel 

dilakukan dengan pewarnaan Gram 

bertujuan untuk melihat bentuk sel, 

susunan sel serta menentukan sifat 

Gram bakteri dibawah mikroskop 

dengan perbesaran 1000x. Berdasarkan 

hasil uji pewarnaan Gram semua isolat 

menunjukkan warna ungu pada sel 

bakteri. Hal ini menandakan bahwa 

isolat BAL yang diperoleh dari kulit 

pisang manis (Musa acuminata) bersifat 

Gram positif (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Pengamatan pewarnaan Gram Bakteri Asam Laktat deng kode isolat PM 5 

pada perbesaran 1000X diperoleh sel berwarna ungu. 
 

Menurut Surono (2004), 

karakteristik BAL yang bervariasi 

normal terjadi, namun karakteristik 

BAL yang mutlak adalah sifatnya 

sabagai bakteri Gram positif. Demikian 

juga dengan pendapat Holt et al. (1994), 

dalam Bergeys Manual, menjelaskan 

bahwa BAL merupakan bakteri Gram 

positif. Bakteri Gram positif memiliki 

dinding sel yang terdiri dari 90% 

peptidoglikan dan asam tekoat. Oleh 

karena itu, dinding sel bakteri Gram 
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positif dapat membentuk ikatan 

kompleks dengan zat warna kristal 

violet meskipun diberi larutan alkohol 

(zat pendekolorisasi) sehingga akan 

tampak berwarna ungu. 

Hasil penelitian Linares-Morales 

et al. (2020), yang mengisolasi BAL 

dari cabai rawit, jambu biji, apel hijau, 

jagung, jeruk, pir, apel merah, tomat 

hijau, buah delima, selada, mentimun, 

paprika dan anggur mendapatkan hasil 

pewarnaan Gram berwarna ungu dengan 

bentuk sel bakteri coccobasil, coccus, 

dan batang (rod).  

Uji biokimia yang dilakukan pada 

kelima isolat BAL tersebut meliputi uji 

katalase dan uji ketahanan kadar garam 

NaCl 6,5%. Data hasil uji biokimia 

BAL ditampilkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil uji fisiologi dan biokimia bakteri asam laktat 

Kode Isolat Gram Katalase NaCl 6,5% 

PM 1 + - - 

PM 2 + - + 

PM 3 + - + 

PM 4 + - + 

PM 5 + - + 

 

Hasil uji katalase semua isolar 

bakteri menunjukan hasil negatif yang 

terlihat dengan tidak adanya gelembung 

udara pada isolat ketika diteteskan 

dengan larutan hidrogen peroksida 

(H2O2) 3%. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Ibrahim et al. (2015), yang 

mengisolasi BAL dari buah mangga, 

dimana seluruh isolat menunjukan hasil 

uji berupa katalase negatif. BAL 

umumnya memiliki sifat katalase 

negatif, hal ini disebabkan BAL pada 

umumnya tidak mampu memecah H2O2 

menjadi air dan oksigen. 

Beberapa kelompok bakteri 

membutuhkan oksigen untuk 

membentuk hidrogen peroksida, yang 

merupakan produk sampingan dari 

metabolisme yang bersifat toksik. 

Sedangkan BAL tidak membutuhkan 

oksigen, karena termasuk kedalam 

kelompok bakteri fakultatif anaerob 

(Ismail et al. 2018). Hasil uji positif 

ditandai dengan terbentuknya 

gelembung udara setelah diberi larutan 

H2O2 3% (Seeley et al. 2001). 

Hasil uji ketahanan isolat BAL 

terhadap garam NaCl 6,5% menunjukan 

hasil positif pada semua isolat, kecuali 

isolat PM 1. Hal ini ditandai dengan 

terjadinya perubahan medium menjadi 

keruh. Hasil penelitian ini tidak jauh 

berbeda dengan penelitian Ulinnuha 

(2018), diperoleh tiga isolat yang dapat 

tumbuh pada kadar garam (NaCl) 6,5% 

sehingga bersifat halofilik (bakteri yang 

tumbuh pada kadar garam tinggi).  

Hal ini ditandai dengan terjadinya 

perubahan medium menjadi keruh. 

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda 

dengan penelitian Ulinnuha (2018), 

diperoleh tiga isolat yang dapat tumbuh 

pada kadar garam (NaCl) 6,5% 

sehingga bersifat halofilik (bakteri yang 

tumbuh pada kadar garam tinggi). Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya oleh Putri et al. (2020), 

yang mengisolasi BAL dari lebah madu 

dimana semua isolat  tidak memiliki 

kemampuan untuk tumbuh pada NaCl 

6,5%. Menurut Menconi et al. (2014), 

beberapa genus BAL tidak dapat  

tumbuh pada konsentrasi NaCl 6,5%, 
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setiap isolat memiliki perbedaan dalam 

pertumbuhan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

diperoleh 5 isolat BAL yang diisolasi 

dari kulipisang manis (Musa 

acuminata). Semua isolat BAL yang 

diperoleh memiliki karakter bentuk 

koloni bulat (circular), berwarna krem, 

elevasi koloni cembung (raised) dan 

rata (flat), bentuk sel coccobacil, Gram 

positif, katalase negatif, 4 isolat mampu 

hidup pada kadar garam 6,5%. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Badan Pusat Statistik. 2020. Produksi 

Tanaman Buah-buahan 2020. 

http://www.bps.go.id/ [11 

September 2021]. 

Bansal S, Singh A, Mangal M, Sharma 

SK. 2013. Isolation and 

characterization of lactic acid 

bacteria from fermented 

foods. Vegetos. 26(2). 325-330. 

Ferdaus F, Wijayanti MO, Retnonigtyas 

ER, Irawati W. 2008. Pengaruh 

pH, Konsentrasi Karbonat dan 

Waktu Fermentasi terhadap 

Perolehan Asam Laktat Dari Kulit 

Pisang. Jurnal WIMA. 7(1) : 1-14 

Finanda A, Mukarlina M, Rahmawati R. 

2021. Isolasi dan Karakterisasi 

Genus Bakteri Asam Laktat dari 

Fermentasi Daging Buah Pisang 

Kepok (Musa paradisiaca 

L.). Jurnal Protobiont. 10(2). 

Giyatno DC, Retnaningrum E. 2020. 

Isolasi dan karakterisasi bakteri 

asam laktat penghasil 

eksopolisakarida dari buah kersen 

(Muntingia calabura L.). Sains 

Dasar. 9(2):42-49. 

Hadioetomo, RS. 1993. Mikrobiologi 

Dasar dalam Praktek : Teknik dan 

Prosedur Dasar Laboratorium. 

PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Jakarta. 

Hamid TH, Fuzi NM. 2020. Lactic Acid 

Bacterium with Antimicrobial 

Properties from Selected Malay 

Traditional Fermented Foods. 

International Journal of Life 

Sciences and Biotechnology. 4(1) 

:13-24. 

Harvianti Y, Kasiamdari RS. 2021. 

Biological Control Aktivities of 

Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria from Organic and 

Nanoorganic Rice Fields Against 

Rice Sheath Blight Phatogen 

(Rhizoctania solani Kuhn). The 

Korean Society for Microbiology 

and Biotechnology. 49(3) : 374-

383. 

Hardiningsih R, Napitupulu RNR & 

Yulinery T. 2006. Isolasi dan uji 

resistensi beberapa isolat 

lactobacillus pada pH 

rendah. Biodiversitas. 7(1) 15-17. 

Holt JG, Krieg NR, Sneath PHA, Staley 

JT, Williams, ST. 1994. Bergey’s 

Manual of Determinative 

Bacteriology 9th Edition. 

Lippincott Williams and Wilkins. 

Baltimore. 

Ibrahim A, Fridayanti A, Delvia F. 

2015. Isolasi dan identifikasi 

bakteri asam laktat (BAL) dari 

buah mangga (Mangifera indica 

L.). Jurnal Ilmiah Manuntung. 1 

(2) :159-163. 

Ismail S, Yulvizar C, Putriani. 2017. 

Isolasi, Karakterisasi dan Uji 

Aktivitas Antimikroba Bakteri 

Asam Laktat dari Fermentasi Biji 

Kakao (Theobroma cacao L.). 

Bioluser. 1 (2): 45-53. 

Ismail YS, Yulvizar C, Mazhitov B. 

2018. Characterization of lactic 

acid bacteria from local cow s 

milk kefir. InIOP Conference 

http://www.bps.go.id/


 7 
 

Series: Earth and Environmental 

Science. 130(1). 

Linares-Morales JR, Cuellar-Nevárez 

GE, Rivera-Chavira BE, 

Gutiérrez-Méndez N, Pérez-Vega 

SB, Nevárez-Moorillón GV.  

2020. Selection of lactic acid 

bacteria isolated from fresh fruits 

and vegetables based on their 

antimicrobial and enzymatic 

activities. Foods. 9 (10) : 1399. 

Menconi A, Kallapura G, Latorre JD, 

Morgan MJ, Pumford NR, Hargis 

BM,  Tellez G. 2014. 

Identification and 

Characterization of Lactic Acid 

Bacteria in a Commercial 

Probiotic Culture. J. BMFH. 

33(1). 

Nsogning DS, Sacher B, 

Kollmannsberger H, Becker T. 

2017. Key Vollatiler Aroma 

Compounds of Lactic Acid 

Fermented Malt Bases Beverages-

impact of Lactic Acid Bacteria 

Strains. Food Chemistry Journal. 

229 : 565-573. 

Putri I, Jannah SN, Purwantisari S. 

2020. Isolation and 

Characterization of Lactic Acid 

Bacteria from Apis mellifera and 

Their Potential as Antibacterial 

Using In Vitro Test Against 

Growth of Listeria 

monocytogenes and Escherichia 

coli. NICHE Journal of Tropical 

Biology. 3(1) : 26-34. 

Savino MJ, Sanchez LA, Saguir FM, 

Nadra MCM. 2012. Lactic Acid 

Bacteria Isolat From Apples are 

able to catabolisme Arginine. 

JournalMicrobioloBiotechnol.28 : 

1003-101.  

Seely HW, Mark PWV, Lee JJ. 2001. 

Microbes in Action a Laboratory 

Manual of Microbiology, 4th  Ed. 

WH. Freeman and Comp. New 

York. 145-146. 

Surono IS. 2004. Probiotik, Susu 

Fermentasi dan Kesehata. 

Yayasan Pengusaha Makanan dan 

Minuman Seluruh Indonesia 

(YAPMMI). TRICK. Jakarta, 83-

88. 

Ulinnuha A. 2018. Isolasi dan 

Karakterisasi Bakteri Asam Laktat 

(BAL) dari Kulit Pisang Kepok 

(Musa balbasiana) sebagai 

Antibakteri Escherichia coli dan  

Staphylococcus aureus. Skripsi. 

UIN Maulana Malik Ibrahim. 

Malang. 

Yuliana, N. 2012. Kinetika 

Pertumbuhan Bakteri Asam 

Laktat Isolat T5 yang Berasal dari 

Tempoyak. Jurnal Teknologi & 

Industri Hasil Pertanian. 13 (2) : 

108.

 


