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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolik yang disebabkan oleh 

kekurangan produksi hormon insulin maupun ketidakmampuan tubuh dalam menggunakan 

insulin secara efektif (resistensi insulin).  Diabetes yang disebabkan kekurangan hormon 

insulin merupakan DM tipe 1, sedangkan yang disebabkan oleh resistensi insulin merupakan 

DM tipe 2. Penyakit DM tipe 2, resistensi insulin dipicu oleh pola hidup dengan konsumsi 

gula/karbohidrat tinggi. Prevalensi DM tipe 2 merupakan 90% dari seluruh tipe diabetes. 

DM merupakan silent killer karena sering tidak disadari oleh penderitanya dan diketahui 

saat telah terjadi komplikasi (Kemenkes RI, 2014)
a
. 

 

Bakteri asam laktat pada umumnya merupakan bakteri probiotik, yaitu bakteri yang dapat 

memberikan manfaat baik bagi kesehatan. Lb. rhamnosus GG sebagai probiotik dalam susu 

fermentasi dapat memperpendek durasi diare pada bayi yang terinfeksi rotavirus enteritis. 

Selain bermanfaat sebagai mikroflora saluran pencernaan, probiotik juga membantu 

mengatasi kanker, diabetes mellitus, hipertensi, menurunkan kolesterol serta meningkatkan 

kekebalan tubuh (Bejar et al, 2013; Farnworth, 2008). Probiotik terutama genus Lactobacilli 

dan Bifidobacteria berpotensi sebagai agen biotherapeutics pada penyakit Diabetes Melitus 

Tipe 2 (Bejar, 2013). Hasil penelitian Purwandi (2015) menunjukkan bahwa dari seluruh 

dosis suspensi Lactobacillus sporogenes yang digunakan dalam penelitian memberikan 

penurunan intoleransi glukosa dengan ditandai penurunan kadar gula darah secara bermakna 

(p<0.05). Dalam penelitian tersebut, Lactobacillus sporogenes berpotensi untuk digunakan 

sebagai terapi preventif dan bahkan kuratif pada intoleransi glukosa. 

 

Penyakit degeneratif lain yang juga disebabkan oleh pola makan dan gaya hidup yang tidak 

sehat adalah hiperkolesterolemia yang ditandai dengan meningkatnya level kolesterol dalam 

serum darah. Hiperkolesterolemia dapat memicu penyakit jantung atau kardiovaskuler 

seperti hipertensi dan jantung koroner. Secara global penyebab kematian utama Penyakit 

Tak Menular (PTM) setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler tersebut. Pada tahun 

2008 diperkirakan sebanyak 17,3 juta kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. 

Lebih dari 3 juta kematian tersebut terjadi sebelum usia 60 tahun dan seharusnya dapat
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dicegah. Komplikasi hipertensi menyebabkan sekitar 9,4 juta kematian di seluruh dunia 

setiap tahunnya. Kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler, terutama 

penyakit jantung koroner dan stroke diperkirakan akan terus meningkat mencapai 23,3 juta 

kematian pada tahun 2030 (Kemenkes RI, 2014)
b
. 

 

Penelitian Pratiwi et al (2013) menunjukkan pemberian L. rhamnosus SKG34 sebanyak 

108 sel/hari selama 3 (tiga) minggu berpengaruh terhadap kadar kolesterol serum darah 

tikus putih (R. norvegicus), dimana terjadi penurunan kadar kolesterol serum darah yang 

signifikan sebesar 28,5%. Penelitian Fadhillah (2015) juga menunjukkan bahwa bakteri 

asam laktat yang diperoleh dari minuman fermentasi Dangke yaitu Lactobacillus 

fermentum dan Lactobacillus acidophillus dapat menurunkan kadar kolesterol darah. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Khuangga pada tahun 2017 dimana 

sebelumnya telah dilakukan isolasi bakteri asam laktat dari acar rebung ampel (Bambusa 

vulgaris). Kultur Lactobacillus fermentum LLB3 diisolasi dari tipe fermentasi acar rebung 

dalam larutan garam 5% pada suhu 30
o
 C selama 4 (empat) hari. Sejumlah 13 isolat 

probiotik tipe B genus Lactobacillus, isolat LLB3 merupakan strain Lactobacillus 

fermentum, memiliki kemampuan untuk menghasilkan bakteriosin cukup tinggi dengan 

media pengaya glukosa, tripton, dan ekstrak ragi. Pada penelitian ini, isolat bakteri tersebut 

diaplikasikan ke dalam pembuatan susu fermentasi dengan variasi 3 (tiga) dosis 

pengenceran, kemudian diuji pengaruh masing-masing dosis tersebut terhadap penurunan 

kadar gula darah dan kolesterol total. Penelitian ini menggunakan starter pembanding 

Yogourmet yang mengandung Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophillus dan 

Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus 

dalam yoghurt diketahui mempunyai kemampuan survival yang rendah terhadap asam 

lambung sehingga tidak dapat mencapai usus (Lick et al, 2001), oleh karena itu probiotik 

pembanding dalam starter tersebut hanya Lactobacillus acidophilus.  

 

1.2 TUJUAN PENELITIAN 

 

Untuk mengetahui pengaruh susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus fermentum 

LLB3 terhadap penurunan kadar gula darah dan kadar kolesterol total pada hewan uji.


