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V. PEMBAHASAN 

 

Susu fermentasi pada awalnya merupakan bentuk usaha dari pengawetan susu, disebabkan 

karena susu mengandung berbagai nutrisi yang baik sehingga rentan ditumbuhi mikroba  

dan mengalami kerusakan. Mikroba non pathogen dan probiotik yang terkandung didalam 

susu fermentasi dapat menekan pertumbuhan bakteri pathogen sehingga susu fermentasi 

menjadi relatif aman dikonsumsi. Susu fermentasi kemudian berkembang menjadi produk 

pangan fungsional yang memiliki manfaat kesehatan dan banyak diteliti kaitannya dengan 

berbagai penyakit degeneratif.  

 

Uji kandungan zat gizi pada susu fermentasi yang ditunjukkan pada Tabel 4.3 berkaitan 

dengan jumlah bakteri Lactobacillus fermentum LLB3 pada Tabel 4.2, diman terdapat 

penurunan kadar protein dan lemak setelah inkubasi secara berturut-turut pada dosis 3 

hingga dosis 1. Hal ini disebabkan karena selama proses inkubasi, probiotik mengubah 

protein menjadi sumber karbon dan energi, serta menghidrolisis lemak menjadi asam 

lemak dan gliserol secara optimal (Buckle dan Sutardi, 1985). Kadar lemak dan protein 

semakin menurun berbanding terbalik dengan meningkatnyanya jumlah bakteri yang 

terkandung dalam susu fermentasi. Semakin besar pengenceran maka semakin sedikit 

jumlah bakteri dalam susu tersebut, sehingga kandungan protein dan lemak akan semakin 

besar. Pada metabolisme protein, Lactobacillus fermentum menghasilkan enzim LAB 

Cystathionine-γ-lyase untuk proses metabolisme methionin dan sistein. Cytasthione Lyase 

(CxL) ini memberikan kontribusi berupa flavor yang khas pada produk susu fermentasi 

(Gänzle et al, 2007).  

 

Penurunan kadar proksimat juga berkaitan dengan peningkatan jumlah asam laktat yang 

dihasilkan selama fermentasi. Asam laktat merupakan metabolit yang dihasilkan dari 

laktosa yang digunakan oleh bakteri. Semakin tinggi asam laktat, maka pH susu fermentasi 

semakin rendah dan rasanya menjadi lebih asam. Penurunan kadar asam laktat (Tabel 4.3) 

menunjukkan adanya kesesuaian antara jumlah bakteri pada masing-masing seri 

pengenceran dengan aktivitas metabolisme laktosa sebagai sumber energi.  

 

Susu fermentasi diujikan secara praklinis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kadar 

glukosa darah dan kolesterol total. Berdasarkan hasil orientasi, tikus yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah tikus putih jantan galur Sprague-dawley (SD). Tikus Sprague-dawley 

dipilih yang berusia kurang lebih 2 bulan dengan berat sekitar 180 gram karena pada usia 

dan berat ini perkembangan dan metabolismenya optimal. Tikus yang lebih muda beresiko 

terhadap fungsi organ yang belum optimal, sedangkan tikus yang lebih tua fungsi organnya 

relatif menurun. 

 

Tikus diinduksi terlebih dahulu untuk meningkatkan kadar glukosa darah dan kadar 

kolesterol yang memenuhi kriteria DM tipe 2 dan hiperkolesterolemia. Untuk mengetahui 

induksi yang tepat, maka dilakukan orientasi induksi  dengan mengkondisikan penyebab 

umum diabetes tipe 2, yaitu diet tinggi karbohidrat terutama monosakarida (fruktosa & 

glukosa) serta pemberian Pakan Tinggi Lemak (PTL). Pola induksi ini memiliki kelemahan 

yaitu waktu tercapai kondisi DM relatif lama dengan konsumsi terus menerus setiap hari, 

namun merupakan induksi yang ideal untuk Diabetes tipe 2 karena menyerupai kondisi 

pada manusia. 

  

Pada kelompok induksi lain, kondisi diabetes dan  hiperkolesterolemia diinduksi dengan 

menggunakan senyawa diabetogenik. Senyawa diabetogenik dalam dosis tertentu dapat 

merusak sel beta pankreas dimana sel tersebut bertugas untuk memproduksi insulin. 

Ketiadaan atau kekurangan insulin inilah yang menyebabkan kadar gula darah meningkat. 

Pengukuran kadar glukosa darah dan kolesterol total menggunakan Spektrofotometer ABX 

Pentra, dimana serum darah tikus direaksikan dengan Glucose Kit dan TChol Kit kemudian 

dibaca absorbansinya.  Darah sampel uji diambil melalui vena mata tikus karena pengujian 

ini membutuhkan volume sampel yang cukup banyak serta resiko terjadinya haemolisis 

lebih kecil daripada pengambilan darah dari vena ekor. 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa induksi oleh senyawa 

diabetogenik memiliki keunggulan daripada diet tinggi gula dan lemak yaitu lebih cepat 

menaikkan gula darah (72 jam) dan cukup stabil hingga hari pengamatan ke-30. Menurut 

Lenzen et al (2008), baik aloksan maupun streptozotocin dapat menginduksi kondisi 

defisiensi insulin, namun kedua senyawa ini memiliki sistem kerja yang berbeda. Aloksan 

menyebabkan nekrosis pada sel beta melalui inhibisi enzim glukokinase serta memicu 

terbentuknya radikal bebas Reactive Oxygen Species (ROS). Mekanisme ini dapat 

menimbulkan dampak toksisitas yang lebih besar dan lebih luas, memicu gagal ginjal 
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sebelum terjadi DM sehingga resiko kematian hewan uji lebih tinggi. Aloksan memiliki 

sifat kimia yang tidak stabil dan mudah mengalami dekomposisi menjadi asam aloksanat 

(senyawa non-diabetogenik) sehingga penyiapannya harus cepat dengan suhu rendah 

(Lenzen et al, 2008). 

 

Mekanisme nekrosis pada streptozotocin terjadi melalui alkilasi DNA,sel beta sehingga 

resikonya lebih rendah. Streptozotocin stabil pada pH 7,4 dan suhu 37
o
 C. Streptozotocin 

merupakan senyawa yang ideal untuk induksi yang reprodusibel, mampu menginduksi DM 

tipe 2 dengan kombinasi nikotinamide dan memiliki resiko lebih rendah daripada aloksan 

(Ghasemi et al, 2014; Lenzen et al, 2008),  oleh karena itu, selanjutnya penelitian 

menggunakan induksi STZ. Untuk mencapai kondisi Diabetes Tipe 2, efek merusak dari 

STZ dikurangi dengan penambahan nikotinamid, sehingga pankreas tetap dapat 

menghasilkan insulin namun jumlahnya berkurang. 

 

Tikus uji diadaptasikan selama 1 (satu) minggu sebelum digunakan sebagai hewan uji,  

supaya tikus merasa nyaman dengan lingkungannya, sehingga meminimalisir hal-hal yang 

dapat mempengaruhi interpretasi data. Setiap hewan uji memiliki kandang yang terpisah 

satu dengan yang lain dengan pencahayaan dan kelembapan yang cukup, kebersihan yang 

dijaga setiap hari serta diberi pakan standart & minum ad libitum. 

 

Sampel darah tikus diambil untuk pengukuran kadar glukosa dan kolesterol sebelum dan 

sesudah perlakuan induksi serta setelah perlakuan selesai. Tikus uji dipuasakan sehari 

sebelumnya terlebih dahulu sebelum pengambilan darah dilakukan,. Pengujian awal ini 

bertujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah dan kolesterol hewan uji yang belum 

terpapar senyawa diabetogenik. Berdasarkan penelitian Ghasemi et al (2014), 

streptozotocin dapat digunakan untuk menginduksi DM tipe 2 pada tikus galur Sprague-

dawley berusia 8-10 minggu dengan dosis sebanyak 60 mg/kg dan kombinasi NA 120 

mg/kg. Dengan dosis tersebut kondisi DM dapat tercapai antara 3-7 hari dan kriteria 

kenaikan glukosa darah diatas 238 mg/dL.  

 

Peningkatan kadar glukosa diperoleh pada hari ke-3 setelah induksi STZ disertai dengan 

peningkatan kadar kolesterol. STZ menyebabkan terjadinya defisiensi insulin, dimana 

kondisi ini memicu terjadinya lipolisis (pelepasan lemak) periferal pada otot skeletal, hati 
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dan jaringan adiposa, sehingga dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol 

(Willecke, 2014). Tikus uji mulai diberi asupan susu fermentasi setelah tercapai kondisi 

diabetes dan hiperkolesterolemia tercapai, sesuai dengan kelompok masing-masing 

sebanyak 3,6 ml setiap hari selama 26 hari terhitung setelah masa induksi 3 hari. Volume 

pemberian susu fermentasi untuk tikus uji berdasarkan dari rata-rata volume minum rata-

rata manusia sekali minum yaitu 200 ml. 

 

Pengukuran kadar gula darah setelah perlakuan pemberian susu fermentasi dilakukan pada 

hari ke-14 dan ke-29. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penurunan 

glukosa darah dan kolesterol yang tercapai. Hasil rerata kadar glukosa darah ditunjukkan 

pada Tabel 4.6 dan kolesterol total ditunjukkan pada Tabel 4.7. Grafik rerata kadar glukosa 

darah dapat dilihat pada Gambar 4.4, sedangkan grafik rerata kadar kolesterol total dapat 

dilihat pada Gambar 4.5.  

 

Semua kelompok percobaan yang mengkonsumsi susu fermentasi mengalami penurunan 

kadar glukosa darah dan kolesterol total secara signifikan (p<0,05) menunjukkan ada 

indikasi pengaruh antara jumlah bakteri yang dikonsumsi dengan penurunan kadar glukosa 

darah maupun kolesterol total. Dalam hal penurunan kadar kolesterol total, peran probiotik 

adalah mempengaruhi metabolisme kolesterol dengan cara dekonjugasi asam empedu. 

Bakteri probiotik diketahui memiliki kemampuan untuk menghasilkan enzim BSH (Bile-

salt Hydrolase). Mekanisme penurunan disebabkan oleh terbentuknya reaksi dekonjugasi 

enzimatik antara asam empedu dengan enzim BSH membentuk asam empedu dekonjugatif 

yang bersifat kurang larut air dan tidak dapat diserap usus, sehingga dikeluarkan melalui 

feses. Untuk memproduksi empedu kembali dalam proses homeostasis, tubuh memecah 

kolesterol sehingga mengakibatkan penurunan kolesterol dalam serum (Ooi et al, 2010; 

Sudha et al, 2009). 

 

Mekanisme penurunan kolesterol oleh BAL juga dapat disebabkan oleh kemampuan BAL 

dalam mengasimilasi kolesterol. Lactobacillus fermentum LLB3 dapat memanfaatkan 

kolesterol untuk memperkuat membran seluler bakteri sehingga bakteri lebih tahan 

terhadap lisis (Yuniastuti, 2004). Mekanisme asimilasi kolesterol pada saluran pencernaan 

tersebut dapat mempengaruhi kadar kolesterol darah. 

 



35 

 

 

 

Pada parameter kadar glukosa darah, terjadi penurunan pada semua kelompok percobaan 

yang mengkonsumsi susu fermentasi baik komersial maupun susu fermentasi isolat B3. 

Hal ini dapat disebabkan karena bakteri asam laktat dapat  menghambat deplesi insulin, 

dislipidemia diabetes, peroksidasi lipid dan pembentukan nitrit (Bathena et al, 2012). 

Bakteri asam laktat juga diduga dapat membebaskan asam ferulat (FA) di usus, meskipun 

belum diketahui secara pasti mekanisme FA dalam menurunkan glukosa darah, namun 

dalam penelitian tersebut, asam ferulat yang dihasilkan bakteri asam laktat mempengaruhi 

penurunan kadar gula darah (Bathena et al, 2012). 

 

Diabetes mellitus tipe 2 dapat mempengaruhi ketidakseimbangan jumlah mikroflora 

saluran pencernaan, dimana mikroflora yang mendominasi saluran tersebut adalah jenis 

bakteri gram negatif antara lain Bacteroidetes dan Proteobacteria (Chin, 2005). Konsumsi 

probiotik dapat membantu menyeimbangkan jumlah mikroflora sehingga mengurangi 

resiko penyakit DM tipe 2. Konsumsi yoghurt dengan bakteri Lactobacillus fermentum 

dapat meningkatkan metabolisme glukosa pada pasien DM (Ejtahed et al, 2012). Pada 

studi tersebut, peningkatan metabolisme glukosa dikaitkan dengan penurunan nilai stress 

oksidatif yang diperantarai oleh probiotik. Susu fermentasi merupakan sumber antioksidan 

alami yang cukup tinggi karena kandungan antioksidan peptida, sehingga dapat 

menghambat peroksidasi lipid baik enzimatik maupun non enzimatik. Namun dalam 

penelitian ini, uji aktivitas antioksidan susu fermentasi tidak dilakukan. 

 

Penurunan berat badan tikus pada kelompok kontrol negatif dikaitkan dengan metabolisme 

glukosa, yaitu pengubahan glukosa menjadi glikogen dan disimpan didalam jaringan otot. 

Mekanisme glikogenesis dan glukoneogenesis dalam proses homeostasis tubuh selain 

dipengaruhi oleh enzim, juga dipengaruhi oleh hormon insulin dan glukagon. Kekurangan 

hormon insulin menyebabkan glukosa darah tidak dapat diubah menjadi glikogen, 

sehingga sel-sel otot kekurangan glikogen. Di sisi lain, mobilisasi glikogen di hati dan otot 

untuk diubah menjadi glukosa tetap terjadi sehingga mengakibatkan kondisi hiperglikemi. 

Namun glukosa yang beredar tidak dapat direspon oleh tubuh (resisten insulin) sehingga 

sebagai pengganti glukosa sebagai sumber energi, tubuh menggunakan lemak melalui 

proses lipolisis. Kehilangan lemak dan massa otot menyebabkan berat badan menurun 

(Suarsana et al, 2010). 
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Obesitas sentral merupakan salah satu komponen resiko meningkatnya kondisi 

hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia dapat dikaitkan dengan obesitas sentral namun 

tidak semua hiperkolesterolemia menjadi penyebab obesitas. Hal ini disebabkan 

hiperkolesterolemia terjadi pada lemak yang beredar di pembuluh darah, sedangkan lemak 

pada obesitas terdapat di jaringan adiposa yang tersebar di area lemak subkutan dan lemak 

viseral antara lain pantat, pinggul, dan area organ. (Listyana et al, 2013).  

 

Pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 diketahui bahwa semakin banyak jumlah bakteri 

Lactobacillus fermentum LLB3 maka prosentase penurunan kadar kolesterol maupun 

glukosa darah semakin rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh sel yang tumbuh pada 

pengenceran susu fermentasi dosis 3 lebih optimal daripada pengenceran yang lebih rendah 

pada dosis 1 maupun dosis 2 sehingga dapat menghasilkan enzim BSH secara lebih 

optimal.  Perbedaan ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan bakteri Lactobacillus 

fermentum LLB3 memasuki fase stasioner. Pada fase ini terjadi akumulasi asam organik 

yang mengakibatkan turunnya pH susu fermentasi dari pengenceran dosis 3 hingga dosis 1 

(Tabel 4.3). Lingkungan asam mengakibatkan proton memasuki sitoplasma dan 

menurunkan keasaman internal sel sehingga dapat mendenaturasi komponen sel yang 

mengandung protein termasuk enzim-enzim dan selanjutnya pertumbuhan mikroba dapat 

terhambat (Yuliana, 2012). Ukuran sel pada fase stasioner juga mengalami perubahan 

menjadi lebih kecil karena tetap terjadi pembelahan sel meskipun zat-zat nutrisi sudah 

habis (Yuliana, 2012). Pada pengenceran rendah (dosis 1), nutrisi pertumbuhan yang 

terdapat pada susu lebih cepat habis dibandingkan dengan nutrisi pada susu dengan 

pengenceran tinggi (dosis 3) disebabkan jumlah bakteri Lactobacillus fermentum LLB3 

pada dosis 1 lebih banyak daripada dosis 3. 

 

Prosentase penurunan gula darah tertinggi pada kelompok susu fermentasi dosis 3 dapat 

dikaitkan dengan eksopolisakarida (EPS) yang dihasilkan oleh Lactobacillus fermentum 

LLB3. EPS dibagi menjadi dua jenis yaitu homopolisakarida (HoPSs) dan 

heteropolisakarida (HePSs). HoPSs terdiri dari satu monosakarida sedangkan HePSs terdiri 

dari dua atau lebih monosakarida. HoPSs memiliki bobot molekul sekitar 4,0 x 10
4
 sampai 

6,0 x 10
6
 Da, merupakan glukan dan fruktan, serta diproduksi lebih banyak oleh bakteri 

asam laktat daripada HePSs. Glukan terdiri dari polimer dengan backbone berupa glukosa, 

dengan derajat percabangan yang bervariasi tergantung masing-masing jenis bakteri 
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Lactobacilli penghasil. Dekstran yang dihasilkan oleh Lactobacillus fermentum adalah 

glukan α-(1,6) dengan residu glukosa pada posisi 3 dan posisi 2 & 4 (lebih jarang) (Badel 

et al, 2011).  

 

Semakin tinggi jumlah bakteri pada susu fermentasi maka EPS yang dihasilkan akan 

semakin banyak, sehingga kandungan glukosa dalam polimer tersebut juga meningkat. 

Susu fermentasi dosis 1 memiliki jumlah bakteri tertinggi dan viskositas terbesar, sehingga 

EPS yang dihasilkan bakteri juga besar. Oleh karena itu, kemampuan menurunkan gula 

darah juga lebih rendah daripada dosis 2 dan dosis 3, disebabkan karena tingginya 

kandungan glukosa pada susu fermentasi tersebut. Perbedaan prosentase penurunan gula 

darah pada dosis 2 dan dosis 3 tidak signifikan (p>0,05) disebabkan perbedaan jumlah 

bakteri pada kedua susu fermentasi tersebut tidak sebanyak jumlah bakteri Lactobacillus 

fermentum LLB3 pada susu fermentasi dosis 1. Hal tersebut juga didukung oleh nilai 

viskositas susu fermentasi dosis 2 dan dosis 3 (Gambar 4.2) yang berdekatan, sehingga 

mengindikasikan kandungan EPS yang tidak berbeda jauh. Jumlah bakteri Lactobacillus 

fermentum LLB3 terendah pada susu fermentasi dosis 3 menyediakan jumlah bakteri yang 

baik serta menghasilkan EPS dan BSH yang dapat membantu menurunkan kadar gula 

darah sebesar 58,12 % serta kolesterol total sebesar 40,28%. 


