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III. BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Ilmu Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan 

Laboratorium Pusat Antar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Februari hingga Juli 

2017. 

 

3.1. Alat dan Bahan 

3.1.1. Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, autoklaf, inkubator, 

kandang tikus, alat-alat gelas, timbangan ohaus (triple beam 700/800 series), spuit injeksi 

dengan jarum berujung tumpul (sonde), hematokrit, sentrifuge, tabung sentrifuge, kuvet, 

dan spektra ABX pentra (400). 

 

3.1.2. Bahan 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah susu Ultra High Temperature (UHT) 

Low Fat, inokulum Lactobacillus pentosus A8, kultur komersil (yougourmet), De Man, 

Rogosa and Sharpe (MRS Agar),  De Man, Rogosa and Sharpe (MRS Broth), tikus putih 

jantan galur Wistar untuk orientasi penelitian, Sprague dawley usia 2 bulan berat badan ± 

200 gram pada lampiran , lemak babi, kuning telur puyuh, fruktosa, aloksan (sigma-

Aldrich),  streptozotocin (sigma-Aldrich), nicotinamid (sigma-Aldrich), reagen glucose 

GOD FS, cholesterol FS, dan bahan kimia lainnya. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian di bagi menjadi tiga tahap yaitu: 

1. Penelitian pendahuluan adalah preparasi pembuatan mother starter dan bulk starter dan 

pembuatan susu fermentasi. 

2. Penelitian utama antara lain jumlah bakteri asam laktat (BAL) dengan metode Total 

Plate Count melalui pour plate method, pengujian pH, viskositas, kadar protein secara 

Kjeldahl, kadar lemak, kadar asam laktat, kadar abu, dan kadar air. 

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

jantan putih galur Wistar (orientasi induksi), galur Sprague dawley dimulai dari 

persiapan hewan uji, pembuatan Makanan Diet Tinggi lemak (MDTL), perlakuan pada 
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4. hewan uji dan induksi streptozotocin, pengukuran kadar glukosa darah dan kolesterol 

total. 

 

3.3. Penelitian Pendahuluan Pembuatan Susu Fermentasi 

 

3.3.1. Pembuatan Mother Starter  

 

Pembuatan starter susu fermentasi ada 2 tahap antara lain pembuatan  mother starter dalam 

MRS broth dan bulk starter dalam susu. Pembuatan starter induk dimulai dengan 

melakukan pembuatan MRS broth kemudian disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121 

oC selama 15 menit. Caranya kultur murni Lactobacillus pentosus LLA8 (500 μl) 

diinokulasikan dalam 1 ml MRS broth steril, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 oC 

selama 24 jam. 

 

Jika akan digunakan untuk pembuatan starter kerja (bulk starter), maka kultur stok yang 

berada di dalam ependorf terlebih dahulu di thawing. Selanjutnya dimasukkan 1 ml kultur 

stok dalam 9 ml MRS broth yang sudah disterilisasi ke dalam tabung reaksi lalu diinkubasi 

dengan suhu 37 oC selama 24 jam.  

 

3.3.2.  Pembuatan Susu Fermentasi  

 

Susu fermentasi dosis 1 dibuat dari susu UHT low fat sebanyak 960 ml ditaruh ke dalam 

wadah gelas, dihangatkan diatas kompor sampai suhu 40 oC  kemudian ditambahkan kultur 

kerja Lactobacillus pentosus LLA8 sebanyak 4 %, dan diinkubasi selama 7 jam pada suhu 

37 oC (Pramono, 2011 dengan modifikasi). 

 

Susu fermentasi dosis 2 dibuat dari Susu UHT low fat sebanyak 900 ml ditaruh ke dalam 

wadah gelas, dipanaskan diatas kompor sampai suhu 40 oC kemudian ditambahkan 100 ml 

susu fermentasi dosis 1, dan diinkubasi selama 7 jam pada suhu 37 oC. 

 

Susu fermentasi dosis 3 dibuat dari susu UHT Low Fat sebanyak 900 ml ditaruh ke dalam 

wadah gelas, dipanaskan diatas kompor sampai suhu 40 oC kemudian ditambahkan 100 ml 

susu fermentasi dosis 2, dan diinkubasi selama 7 jam pada suhu 37 oC. Diagram alir proses 

pembuatan susu fermentasi dosis 1, 2 dan 3 dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Proses Pembuatan Susu Fermentasi Dosis 1, 2 dan 3 

 

 

= Bahan Baku 

= Proses 

= Produk 

Diinkubasi suhu 37 oC selama 7  jam  

 

Susu Fermentasi  

Dosis 1 

Diambil 

100 ml 

Susu UHT 

Low Fat 900 ml 

Dihangatkan  suhu 40 oC 

 

Susu Fermentasi  

Dosis 2 

Diambil 

100 ml 

Susu UHT 

Low Fat 900 ml 

Dihangatkan  suhu 40 oC 

 

Susu Fermentasi  

Dosis 3 

Ditambahkan Lactobacillus pentosus A8 4 % (40 ml) 

Susu UHT 

Low Fat 960 ml 

Dihangatkan suhu 40 oC 
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3.3.3.  Pembuatan Starter Kultur Komersil 

 

1. Aquadest steril sebanyak 250 ml dipanaskan hingga suhu 43oC, kemudian ditambahkan 

30 gram susu skim dan diaduk hingga homogen, ditambahkan starter komersial 2,5 

gram kemudian diinkubasi pada suhu 43 oC selama 5 jam (F1). 

2. Aquadest steril sebanyak 1 liter dipanaskan hingga suhu 43 oC, kemudian ditambahkan 

125 gram susu skim dan diaduk hingga homogen, ditambahkan starter F1 30 gram 

kemudian diinkubasi pada suhu 43 oC selama 5 jam (F2).  

   

3.4.  Penelitian Utama 

 

3.4.1. 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 (Cappucino & Natalie, 2009).  

 

3.4.2. Pengujian pH 

 

Pengujian pH dengan menggunakan alat pH meter yang 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). 

 

3.4.3. Pengujian Viskositas 

 

Pengujian viskositas dengan menggunakan spindle yang dimasukkan ke dalam sampel 

kemudian tombol dihidupkan sehingga spindle berputar dan jika jarum dial menunjukkan 

angka yang stabil maka tombol dimatikan. Selanjutnya angka yang ditunjukkan oleh jarum 

dial dicatat (AOAC, 1990). 
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3.4.4. Pengujian Kadar Protein 

 

Penentuan uji kadar protein dengan menggunakan metode Kjeldahl yang disebut sebagai 

kadar protein kasar (crude protein) karena hanya dapat menetapkan berdasarkan 

kandungan nitrogennya, namun senyawa lain yang mengandung unsure N belum tentu 

merupakan protein. Sampel yang telah dikeringkan ditimbang seksama 500 mg kemudian 

dimasukkan labu Kjehdahl kemudian didestruksi dengan campuran katalisator dan asam 

sulfat pekat selama 2 jam. Selanjutnya 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. (AOAC, 1990). 

 

3.4.5. Pengujian Kadar Lemak 

 

Pengujian kadar lemak dilakukan dengan metode soxhlet. Sampel yang telah dikeringkan 

ditimbang seksama 1 gram, kemudian dibungkus dengan kertas saring bebas lemak. Kertas 

saring tersebut dimasukkan ke dalam sifon. Soxhletasi dilakukan dengan pemanasan 

langsung secara elektrik. Pelarut yang digunakan adalah heksana sebanyak dua kali 

sirkulasi. Pemanasan dilakukan hingga tiga (3) 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 

                            Berat sampel  

 

3.4.6. Pengujian Kadar Asam Laktat 

 

Pengujian kadar asam laktat dilakukan dengan menimbang sampel seksama 18 gram lalu 

ditambahkan 10 tetes phenolptalein 1% sebagai indikator. Kemudian dilakukan titrasi 

dengan NaOH 0,1 N hingga terbentuk warna merah muda yang stabil. Setelah itu volume 

titran dicatat dan asiditas susu dihitung sebagai persen asam laktat (AOAC, 1990). 

 

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

               Berat bahan (gram) x 1000 

 

3.4.7. Pengujian Kadar Abu 

 

Pengujian kadar abu dilakukan dengan menimbang krus yang telah dikeringkan dalam 

oven, kemudian ditimbang berat krus dan sampel sebelum diabukan. Krus dipijarkan 

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

dimasukkan dalam desikator dan ditimbang berat abunya setelah dingin.. (AOAC, 1990). 

Kadar abu = (Berat cawan & sampel sebelum diabukan) – (Berat cawan & sampel) 

                (Berat cawan & sampel setelah diabukan)- (Berat cawan & sampel)  

 

3.4.8. Pengujian Kadar Air 

 

Pengujian kadar abu dilakukan dengan menimbang cawan porselin yang telah dikeringkan 

dalam oven pada suhu sekitar 105 oC dan menimbang cawan dengan sampel. Cawan dan 

sampel dimasukkan dalam oven pada suhu 105 oC selama 3 jam. Selanjutnya ditimbang 

sampai diperoleh berat konstan (AOAC, 1990). 

Kadar air = Berat cawan & sampel sebelum dioven)-(Berat cawan & sampel sesudah dioven) 

                   (Berat cawan & sampel sebelum dioven)-(Berat cawan) 

 

3.5. Uji Praklinik Efek Penurunan Kadar Glukosa Darah dan Hiperkolesterolemik  

3.5.1. Penentuan Induksi Dosis Streptozotocin (STZ)  

 

Streptozotocin diberikan secara injeksi intra-peritoneal sebanyak 60 mg/kg berat badan 

dalam larutan bufer sitrat pH 4,5 dan nicotinamide 120 mg/kg berat badan. Pemberian 

injeksi nicotinamide (NA) 15 menit sebelum STZ diberikan. NA dapat meningkatkan 

regenerasi dan pertumbuhan sel β dan menghambat apoptosis (Ghasemi et al., 2014). 

Diagram alir orientasi induksi aloksan, fruktosa, pakan tinggi lemak dan induksi dengan 

STZ dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. 

 

 

 

X 100% 

X 100% 

X 100% 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Orientasi Induksi 

 

 

 

Pengukuran gula darah dan kolesterol setelah induksi 30 hari (semua 

kelompok) 

 

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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Keterangan : 

SFKK                 : Susu Fermentasi Kultur Komersil 

SFKA8 Dosis 1: Susu Fermentasi  Lactobacillus pentosus LLA8 Dosis 1 

SFKA8 Dosis 2: Susu Fermentasi  Lactobacillus pentosus LLA8 Dosis 2 

SFKA8 Dosis 3: Susu Fermentasi  Lactobacillus pentosus LLA8 Dosis 3 

 

Gambar 3.3. Diagram Alir Pengujian Praklinik Induksi Streptozotocin pada Hewan Uji 

 

3.5.2. Pengujian Praklinik pada Hewan Uji Tikus 

 

a. Penyiapan Hewan Uji (Orientasi) 

Disiapkan 28 ekor tikus putih jantan galur Wistar, usia 1-2 bulan, berat badan 100-150 

gram, dibagi menjadi 3 kelompok masing-masing 7 ekor tikus, antara lain kelompok 

yang diinduksi aloksan, induksi pakan tinggi lemak dan fruktosa, dan induksi pakan 

42 ekor tikus putih jantan,  

galur Sprague dawley 

 

Kelompok 1 

(n=7) 

Kontrol 

normal 

Tanpa 

diinduksi 

 
Kelompok 2 

(n=7) 

Kontrol  

induksi 

 

Kelompok 4 

(n=7) 

SFKA 8 

Dosis 1 

 

Pengambilan Darah Melalui Vena Mata 

 

Pengamatan pada hari ke 0, 3, 14, dan 29 

 

Pengukuran Kadar Glukosa Darah dan Kolesterol Total dalam Darah 

 

Kelompok 5 

(n=7) 

SFKA 8 

Dosis 2 

 

Kelompok 6 

(n=7) 

SFKA 

Dosis 3 

 

Kelompok 3 

(n=7) 

SFKK 

 

 

Pemberian larutan saline 

selama 29 hari 

Induksi streptozotocin 

selama 3 hari 
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tinggi lemak. Pengukuran kadar glukosa darah dan kolesterol total dilakukan pada hari 

ke 0, 15 dan 30 (Lenzen, 2008). 

 

b. Penyiapan Hewan Uji (Setelah Orientasi) 

Disiapkan 42 ekor tikus putih jantan galur Sprague dawley, usia 2 bulan, berat badan 

150 gram, dibagi menjadi 6 kelompok masing-masing 7 ekor tikus, antara lain 

kelompok tanpa diinduksi STZ (kontrol normal), kontrol negatif (induksi STZ dan NA), 

SFKK (susu fermentasi kultur komersil), SFKA8 Dosis 1 (susu fermentasi 

Lactobacillus pentosus LLA8 dosis 1), SFKA8 Dosis 2 (susu fermentasi Lactobacillus 

pentosus LLA8 dosis 2), SFKA8 Dosis 3 (susu fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8  

dosis 3). Pengukuran kadar glukosa darah dan kolesterol total dilakukan pada hari ke 0, 

3, 14 dan 29. 

 

c. Pengukuran Kadar Glukosa Darah 

Penetapan kadar glukosa menggunakan metode GOD-PAP dengan reagen kit Glucose 

GOD FS. Reagen tersebut terdiri buffer fosfat, fenol, 4-aminoantipirin, GOD (glucose 

oxidase), POD (Peroxidase). Sampel dibaca absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer visibel dengan panjang gelombang 546 nm. Perhitungan kadar 

glukosa dengan rumus: 

Glukosa (mg/dL) = Absorban sampel   

    Absorban standart 

 

Terjadi interaksi antara glukosa dan O2 kemudian dioksidasi oleh enzim glukosa 

oksidase (GOD) membentuk asam glukonat dan H2O2. Hidrogen peroksida yang 

terbentuk (H2O2) akan bereaksi dengan 4-aminoantipirin dan fenol kemudian 

membentuk kuinoimin yang berwarna merah violet. Intensitas warna merah yang 

dihasilkan kuinoimin menunjukkan kadar glukosa dalam darah (Leaflet Glucose 

GOD/PAP) 

 

d. Pengukuran Kadar Kolesterol 

Penetapan kadar kolesterol total menggunakan metode CHOD-PAP dengan reagen kit 

Cholesterol FS. Reagen tersebut terdiri buffer pH 6,7, fenol, 4-aminoantipirin, 

cholesterol esterase (CHE), cholesterol oxidase (CHO), peroxidase (POD). Sampel 

X konsentrasi standart (mg/dL) 
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dibaca absorbansinya menggunakan spektrofotometer visibel dengan panjang 

gelombang 546 nm.  

Perhitungan kadar kolesterol total dengan rumus: 

Kolesterol (mg/dL) = Absorban sampel   

       Absorban standart 

Kolesterol dalam tubuh sebagian besar dalam bentuk ester kolesterol, agar dapat diukur 

maka ester kolesterol harus diubah dalam bentuk kolesterol bebas dengan cara 

menghidrolisis menggunakan bantuan enzim kolesterol oksidase sehingga menghasilkan 

4-kolesten-3-one dan Hydrogen peroksida (H2O2). Kemudian Hydrogen peroksida 

direaksikan dengan 4-aminoantipyrine dan fenol dengan bantuan enzim peroksidase 

akan menghasilkan quinoimine yang berwarna merah jambu dan intensitasnya diukur 

dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 546 nm 

(Leaflet Cholesterol FS). 

 

3.6. Pengolahan Data 

 

Data berupa persen penurunan kadar glukosa darah dan kolesterol total dianalisis dengan 

Kolmogorov-Smirnov untuk melihat distribusi data. Jika data berdistribusi normal dan 

homogen maka dilanjutkan dengan uji statistik Parametric Test, yaitu One-Way ANOVA 

dengan taraf kepercayaan 95% dan Post Hoc Test bila berbeda signifikan, dengan uji 

pembandingan ganda  Beda Nyata Jujur (BNJ) atau Honestly Significance Difference atau 

Uji Tukey. Analisis statistik data dilakukan dengan menggunakan program Statistical 

Package for The Social Sciences atau SPSS versi 23.0 (Ostadrahimi et al., 2015). Uji lanjut 

ini dilakukan mengetahui kelompok percobaan sebagai berikut: 

A0 : Kontrol normal (kelompok tikus tanpa dilakukan induksi) 

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

A2 : Pemberian kultur komersil 1,5 x 109 CFU/ml 

A3 : Pemberian susu fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8 dosis 1 (9,2 x 109 CFU/ml) 

A4 : Pemberian susu fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8 dosis 2 (8,9 x 108 CFU/ml) 

A5 : Pemberian susu fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8 dosis 3 (2,3 x 108 CFU/ml) 

 

 

X konsentrasi standart (mg/dL) 


