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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan pada Laboratorium Mikrobiologi dan Rekayasa Pangan UNIKA 

Soegijapranata,  Laboratorium Mikrobiologi STIFAR “Yayasan Pharmasi Semarang”,  

Laboratorium Kesehatan Kota Semarang dan Laboratorium Penelitian Antar Universitas 

(PAU) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Oktober 2016 sampai dengan Juli 2017. 

 

3.2 OBJEK PENELITIAN 

 

Objek penelitian ini adalah kadar gula darah dan kolesterol pada tikus galur Sprague 

dawley yang diinduksi dengan kombinasi streptozotocin dan nicotinamide. 

 

3.3 ALAT DAN BAHAN 

 

3.3.1 Bahan 

 

Bahan yang digunakan adalah susu sapi Ultramilk Low Fat
®
 (UHT), kultur Lactobacillus 

fermentum LLB3, kultur komersial Yόgourmet®
, media MRSA dan MRSB (Merck), 

CaCO3, reagen GOD-PAP, reagen CHOD-PAP, aloksan (Sigma Aldrich), streptozotocin 

(Sigma Aldrich), nicotinamide (Sigma Aldrich), tripton, yeast extract, glukosa, aqua pro 

injection, pakan tinggi lemak (lemak babi & kuning telur puyuh), dan tikus putih jantan 

galur Wistar dan Sprague dawley. 

 

3.3.2 Alat 

 

Alat yang digunakan adalah ABX-Spentra (Shimadzu), EasyTouch GCU, sonde, panci 

stainless steel, erlenmeyer, cawan petri, inkubator, pH meter (Hanna Instrument), box 

kandang hewan uji, hematokrit, gelas ukur, neraca Ohauss, spuit injeksi.
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3.3.3 Kriteria Hewan Uji 

 

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus jantan putih galur Sprague-

dawley yang berusia sekitar 2 bulan dengan bobot kurang lebih 180 gram. 

 

3.4 METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian di bagi menjadi tiga tahap yaitu: 

1. Penelitian pendahuluan terdiri atas preparasi pembuatan mother starter dan bulk starter, 

pembuatan yoghurt. 

2. Penelitian utama yaitu parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah jumlah bakteri 

asam laktat (BAL) dengan metode Total Plate Count melalui pour plate method, uji 

kadar protein, lemak, karbohidrat dan uji kadar air. 

3. Uji praklinik efek penurunan kadar glukosa darah dan hipokolesterolemik pada tikus 

jantan putih galur Sprague dawley dimulai dari persiapan hewan uji, pembuatan Pakan 

Tinggi Lemak (PTL), perlakuan pada hewan uji, pengukuran kadar glukosa darah dan 

kolesterol. 

 

3.5 CARA PENELITIAN 

 

3.5.1 Penelitian Pendahuluan 

 

a. Penyiapan Sampel 

Baik sampel susu fermentasi maupun susu kontrol komersial diperoleh dari susu UHT 

komersial rendah lemak yang diproduksi oleh PT Ultrajaya Tbk. untuk selanjutnya 

diproses menjadi susu fermentasi.  

 

b. Pembuatan Mother Starter  

Prosedur penelitian yang dilakukan pembuatan starter susu fermentasi menggunakan 

metode Surono (2004) dengan modifikasi yaitu pembuatan  mother starter dalam MRS 

broth. Pembuatan starter induk dimulai dengan melakukan pengenceran MRS broth 

sebanyak 5,2 gram dengan aquadest 100 ml, kemudian disterilisasi dengan autoklaf 

pada suhu 121
o 

C selama 15 menit. Kultur murni Lactobacillus fermentum LLB3 
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sebanyak 1 ml ditumbuhkan dalam 10 ml MRS broth steril, selanjutnya diinkubasi 

pada suhu 37 
o
C selama 24 jam kemudian setelah tumbuh, ditumbuhkan ulang dalam 

susu steril dan diinkubasikan pada suhu 37 
o
C selama 12 jam 5% (V/V) dari volume 

susu dengan kepadatan 10
7
 - 10

8 
CFU/ml.  

 

c. Pembuatan Susu Fermentasi Modifikasi  

Susu UHT sebanyak 960 mL dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang sudah 

disterilisasi secara aseptis kemudian starter Lactobacillus fermentum LLB3 

ditambahkan sebanyak 40 mL (4%) dan diinkubasi selama 7 jam pada suhu 37 
o
C. 

Susu fermentasi dibuat dalam tiga seri pengenceran untuk membuat seri dosis yang 

berbeda. Susu dikemas ke dalam wadah steril yang telah disiapkan. Diagram alir 

pembuatan susu fermentasi dalam percobaan ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

3.5.2 Pembuatan Susu Fermentasi Dengan Kultur Komersial 

 

Susu fermentasi dengan kultur komersial sebagai pembanding dalam uji praklinik dibuat 

dengan kondisi sebagai berikut: 

a. Sebanyak 250 mL aquadest steril dipanaskan hingga 43
o
 C, kemudian ditambahkan 30 

gram susu skim, diaduk rata, dan ditambahkan starter komersial sebanyak 2,5 gram. 

Campuran ini selanjutnya diinkubasi selama 2 jam pada suhu 43
o
 C. Susu fermentasi 

ini selanjutnya disebut starter F1 

b. Aquadest steril sebanyak 1 Liter dipanaskan hingga 43
o
 C, lalu ditambahkan 125 gram 

susu skim dan diaduk hingga rata, kemudian ditambahkan 30 ml starter F1  dan 

diinkubasi selama 5 jam pada suhu 43
o
 C. Susu fermentasi ini yang digunakan sebagai 

susu fermentasi kultur komersial (SFKK). 
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Gambar 3.1 Diagram alir pembuatan susu fermentasi 

 

 

Starter 40 mL 

Diinkubasi suhu 37 
o
C selama 6-8 jam  

Dihangatkan suhu  40
o
 C 

 

Dihangatkan suhu  40
o
 C 

900 ml  

susu UHT 

960 ml Susu UHT 

 

Susu fermentasi 

Dosis 1 

 

100 mL susu 

Dosis  

1 

Susu fermentasi 

Dosis 2 

 

100 mL susu 

Dosis  

2 

900 ml susu UHT 

Dihangatkan suhu  40
o
 C 

Susu fermentasi 

Dosis 3 

 

Keterangan: 

= Bahan Baku 

= Proses 

= Produk 
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3.5.3 Penelitian Utama 

 

a. Pengujian Total Plate Count (TPC) 

Penentuan jumlah bakteri dalam yoghurt dengan metode TPC, melalui pembuatan 

media pertumbuhan Plate Count Agar (PCA), penanaman sampai perhitungan jumlah 

koloni pada lempengan agar. Jumlah mikroba hidup diperoleh dengan cara 

mengalikan jumlah koloni dengan faktor pengenceran (BPOM RI, 2008). Pengujian 

TPC dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dengan interval waktu tujuh hari (satu 

minggu) untuk mengevaluasi kemampuan survival Lactobacillus fermentum LLB3 

dalam susu fermentasi dan menentukan takaran penggunaan untuk pengujian 

praklinik. 

 

b. Pengujian pH 

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Alat pH meter 

distandarisasi terlebih dahulu dengan buffer untuk pH 4 dan pH 7 sesuai kisaran pH 

yoghurt. Pengukuran dilakukan dengan mencelupkan elektroda pH meter ke dalam 10 

ml sampel (AOAC, 1990). 

 

c. Pengujian Viskositas 

Pengujian viskositas/kekentalan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

viskosimeter Brookfield dengan menggunakan sampel susu fermentasi sebanyak 200 

ml. Spindle yang digunakan dalam penelitian ini adalah spindle 60. Spindle diturunkan 

kedalam beakerglass yang berisi sampel. Kecepatan alat diatur secara bertahap untuk 

kecepatan naik dan kecepatan turun. Range kecepatan untuk membuat pola kurva 

adalah 0,5 rpm; 2 rpm; 5 rpm; 10 rpm; 20 rpm; 50 rpm; 100 rpm. Nilai viskositas yang 

dibaca dari alat dibuat kurva korelasinya (Rawson, 1997). 

 

d. Pengujian Kadar Abu 

Dilakukan dengan cara menimbang krus yang telah dikeringkan terlebih dahulu dalam 

oven, sampel dihaluskan dan ditimbang bersama cawan. Cawan dipijarkan dalam 

muffle furnace sampai temperatur 600
o
 C selama 3 jam. Hasil pengabuan dimasukkan 

dalam desikator dan ditimbang berat abunya setelah dingin (AOAC, 1990).  
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e. Pengujian Kadar Protein 

Penentuan uji kadar protein dengan menggunakan metode Kjeldahl. Sampel yang 

telah dikeringkan ditimbang seksama sebanyak 500 mg kemudian dimasukkan labu 

Kjehdahl. Sampel tersebut kemudian didestruksi dengan campuran katalisator dan 

asam sulfat pekat selama 2 jam. Amoniak yang terbentuk didestilasi kedalam 

campuran asam borat dan indikator MO-MR hingga berwarna hijau. Nitrogen dalam 

bentuk senyawa ammonium borat kemudian dititrasi dengan HCl 0,1 N hingga warna 

kembali ungu. Volume HCl yang diperoleh diperhitungkan untuk mendapatkan kadar 

protein. Kadar protein dengan metode Kjehdal merupakan kadar protein kasar karena 

hanya dapat menetapkan berdasarkan kandungan nitrogennya, namun senyawa lain 

yang mengandung unsur Nitrogen belum tentu merupakan protein (AOAC, 1990). 

 

f. Pengujian Kadar Lemak 

Penentuan kadar lemak dilakukan dengan metode soxhlet. Sampel yang telah 

dikeringkan ditimbang secara seksama sebayak 1 gram, kemudian dibungkus dengan 

kertas saring bebas lemak. Kertas saring tersebut dimasukkan ke dalam siphon. 

Sokhletasi dilakukan dengan pemanasan langsung secara elektrik. Pemanasan 

dilakukan hingga 3 (tiga) jam. Heksana yang berada didalam labu alas bulat 

dituangkan kedalam cawan porselen kering yang telah dikonstankan, kemudian 

diuapkan hingga fraksi lemak bebas dari heksana. Cawan yang telah berisi lemak 

kemudian ditimbang seksama dan ditetapkan kadar lemaknya (AOAC, 1990). 

 

Kadar lemak = berat cawan lemak – berat cawan kosong x 100% 

     Berat sampel 

 

g. Pengujian Kadar Asam Laktat 

Susu ditimbang dalam erlenmeyer sebanyak 18 gram lalu ditambahkan 10 tetes 

phenolptalein 1% sebagai indikator. Kemudian dilakukan titrasi dengan NaOH 0,1 N 

sambil dikocok sampai terbentuk warna merah muda yang stabil. Setelah itu 

pemakaian titran dicatat dan asiditas susu dihitung sebagai persen asam laktat (AOAC, 

1990. 

 

% Asam laktat = (ml x N) NaOH x BM asam laktat   X 100% 

  Berat bahan (gram) x 1000   
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3.5.4 Uji Praklinik pada Hewan Uji 

 

a. Penyiapan Hewan Uji (Orientasi Induksi) 

Sebelum penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengukuran kadar glukosa darah dan kadar 

kolesterol darah. Diagram alir orientasi induksi dan skema kerja dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram alir orientasi induksi 

Pengukuran gula darah dan kolesterol setelah induksi 30 hari 

 

Pengambilan darah  melalui vena mata 

21 ekor tikus galur Wistar 

Induksi Aloksan  

7 tikus 

Induksi Pakan Tinggi Lemak 

+ fruktosa 7 tikus 

Pengukuran gula darah dan kolesterol 

setelah induksi 4 hari 

(kelompok induksi aloksan) 

Pengukuran gula darah setelah induksi 15  

hari (kelompok induksi non-

senyawa diabetogenik) 

Induksi pakan tinggi 

lemak 7 tikus 

Pengukuran gula darah dan kolesterol sebelum induksi 

 
Per oral 

 
Intra peritoneal 
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Pada Gambar 3.2 induksi dilakukan dengan menggunakan senyawa diabetogenik 

(Aloksan), dan Pakan Tinggi Lemak (PTL) berupa campuran kuning telur puyuh dan 

lemak babi dengan perbandingan 2:1 serta fruktosa. Disiapkan 35 ekor tikus putih 

jantan galur Wistar, usia sekitar 2 bulan dengan berat badan sekitar 180 gram, dibagi 

menjadi 5 kelompok masing-masing berisi 7 ekor tikus. Kelompok induksi senyawa 

diabetogenik diberi aloksan secara intraperitoneal dengan dosis 130 mg/kg BB pada 

awal perlakuan, sedangkan kelompok induksi diet lemak dan fruktosa diberi asupan 

secara per oral setiap hari selama orientasi induksi dilakukan. Pengukuran kadar gula 

darah dan kolesterol total pada kelompok aloksan diukur pada hari ke 0; ke 4; dan ke 

30, sedangkan pengukuran pada kelompok diet lemak dan fruktosa dilakukan pada 

hari ke 0; ke 15; dan ke 30.  

 

b. Induksi Streptozotocin pada hewan uji 

Streptozotocin diberikan secara injeksi intraperitoneal (ip) dengan dosis 60 mg/kg dan 

kombinasi nicotinamide 120 mg/kg untuk menginduksi DM tipe 2. Pengukuran kadar 

glukosa darah dilakukan pada hari ketiga setelah induksi dilakukan. Skema kerja 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

c. Dosis suplementasi susu fermentasi Lactobacillus fermentum LLB3 

Volume cairan rata-rata untuk manusia sekali minum adalah kurang lebih 200 ml 

cairan. Dosis pada tikus merupakan hasil konversi dari manusia dengan faktor 

konversi 0,018 (Kusumawati, 2004), sehingga volume pemberian susu fermentasi pada 

tikus sebanyak 3,6 ml. Variasi dosis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

dosis pengenceran bertingkat dengan kelipatan pengenceran sepuluh kali (Gambar 

3.1).  

 

d. Pengukuran Kadar Glukosa Darah 

Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan pada tikus yang telah dipuasakan 8 jam. 

Darah tikus diambil melalui vena mata. Pengukuran menggunakan serum darah tikus 

yang dibuat dengan cara mensetrifugasi darah tikus yang dibuat dengan kecepatan 

3000 rpm selama 10 menit hingga terbentuk serum. Kemudian serum diambil 250 μl 

dan diukur menggunakan spektra ABX pentra (400) (reagen: dapar fosfat, fenol, 4-
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aminoantipirin, glukosa oksidase, peroksidase). Kadar glukosa darah akan terbaca 

dengan satuan mg/dL (Leaflet Glucose GOD/PAP). 

 

e. Pengukuran Kadar Kolesterol 

Darah hewan uji tikus disentrifuse dengan 3000 rpm selama 10 menit. Supernatan 

dipisahkan dalam tabung reaksi yang bersih. Serum dalam tabung reaksi dimasukkan 

dalam spektrofotometer ABX Pentra untuk diuji kolesterol total dengan baku 

kolesterol dengan panjang gelombang 546 nm. Hasil yang terbaca dalam 

spektrofotometer ABX Pentra berupa kadar kolesterol total (mg/dl) (Leaflet 

Cholesterol FS).  

 

f. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram alir rancangan percobaan 

Kontrol 

negatif 

(induksi) 

7 ekor 

LLB3 D1 
2,9 x 10

9
 

CFU/kg BB 

7 ekor 

LLB3D3 
2,7 x 10

8
 

CFU/kg BB  

7 ekor 

SFKK 
1,5 x 10

9
 

CFU/kg BB 

 7 ekor 

LLB3 D2 
9,6 x 10

8
 

CFU/kg BB 

7 ekor 

Induksi STZ dosis 45 mg/kg BB dan 

NA 110 mg/kg BB 

Normal  

(tanpa 

induksi)  

7 ekor 

Pengamatan 14 hari dan 29 hari 

Pengambilan darah 

Pengukuran kadar gula darah dan kolesterol total 

42  Ekor Tikus Galur Sprague dawley 
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3.6 ANALISIS DATA 

 

Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah secara statistik menggunakan software 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 23.0. Data yang diperoleh diuji 

homogenitas distribusinya dengan uji homogenitas Kosmogorov-Smirnov. Berdasarkan 

data statistik pada Lampiran 4, disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga uji 

lanjut menggunakan Honestly Significance Difference atau uji Tukey dengan taraf 

kepercayaan 5% (Porto et al, 2015). Uji lanjut ini dilakukan untuk mengetahui kelompok 

percobaan yang berpengaruh dengan menggunakan kelompok kontrol.  

 

Notasi kelompok percobaan sebagai berikut: 

A0 = Kontrol normal (kelompok tikus tanpa dilakukan induksi) 

A1 = Kontrol negatif (kelompok tikus dengan induksi senyawa diabetogenik) 

A2 = pemberian kultur komersial 1,5 x 10
9
 CFU/kg BB 

A3 = Pemberian susu fermentasi Lactobacillus fermentum LLB3 2,9 x 10
9
 CFU/kg BB 

A4 = Pemberian susu fermentasi Lactobacillus fermentum LLB3 9,6 x 10
8
 CFU/kg BB 

A5 = Pemberian susu fermentasi Lactobacillus fermentum LLB3 2,7 x 10
8
 CFU/kg BB 

 


