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V. PEMBAHASAN 

 

5.1. Analisis Kimiawi dan Mikrobiologi Susu Fermentasi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek suplementasi susu fermentasi Lactobacillus 

pentosus LLA8 terhadap penurunan kadar glukosa darah dan kolesterol total pada tikus 

diabetes melitus tipe 2. Bakteri yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lactobacillus 

pentosus LLA8 karena mempunyai aktivitas penghambatan bakteriosin optimal yang 

ditanam dalam media whey yang dilengkapi dengan glukosa (Khuangga, 2017). 

Kemampuan bakteriosin yang dianggap sebagai zat aditif yang aman (food grade) dan 

berguna untuk menghambat pembusukan serta mikroorganisme patogen baik pada 

makanan (Ennahar et al., 1999).  

 

Pada pembuatan susu fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8 dibutuhkan waktu inkubasi 

7 jam dengan suhu 37 0C. Hal ini berdasarkan orientasi yang dilakukan dengan waktu 

inkubasi lebih dari 7 jam menyebabkan aktivitas mikroba semakin meningkat dan jumlah 

mikroba semakin banyak dalam susu sehingga membentuk 2 lapisan dibagian atas susu 

berwarna putih dan cairan bening. Protein merupakan komponen yang penting dalam 

aktivitas metabolisme bakteri setelah karbohidrat (laktosa) dan kemudian lemak (Heller, 

2001). Protein susu pada susu fermentasi lebih mudah dicerna daripada susu yang tidak 

difermentasi karena susu fermentasi terdegradasi oleh bakteri proteolitik (FAO, 2013). 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui susu fermentasi yang menggunakan Lactobacillus 

pentosus LLA8 ditinjau dari kadar proteinnya memenuhi syarat Standar Nasional 

Indonesia (SNI) No. 01-2981-2009  yaitu minimal 3,5%. Kadar protein dalam susu UHT 

lebih rendah dibandingkan dengan susu fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8 dan susu 

komersil. Selama proses fermentasi, perlakuan panas dan produksi asam menghasilkan 

koagulasi kasein sehingga kandungan protein susu fermentasi lebih tinggi daripada susu 

tanpa fermentasi (Ahmed et al., 2014). 

 

Kadar lemak susu fermentasi dosis 1, 2, dan 3 yaitu 0,24%; 0,32% dan 0,57% , kadar 

lemak tersebut masih memenuhi syarat SNI maksimal 3,8%. Hal ini menunjukkan bahwa 

bakteri asam laktat dapat menghidrolisis lemak menjadi asam lemak secara optimal selama 

inkubasi. Pengujian kadar abu bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral dalam suatu 
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produk. Kadar abu tertinggi dihasilkan oleh susu fermentasi dosis 3 yaitu 0,73%, dan 

memenuhi syarat SNI yoghurt bahwa persen kadar abu maksimal 1,0%.  

 

Total asam laktat susu fermentasi dalam penelitian ini adalah baik ditinjau dari segi 

kualitas, karena berdasarkan mutu susu fermentasi menurut SNI jumlah asam dihitung 

berdasarkan asam laktat berkisar 0,5–2%. Menurut Deeth & Tamine (1981) bahwa bakteri 

asam laktat merupakan bakteri yang mampu mengkonversi laktosa menjadi asam laktat, 

sehingga total asam dalam yoghurt meningkat dibandingkan dalam susu sebelum 

difermentasi. Peningkatan kadar asam laktat disebabkan adanya aktivitas BAL yang 

memecah laktosa dan gula-gula lain menjadi asam laktat. Kadar asam menurun seiring 

dengan menurunnya aktivitas bakteri asam laktat yang ditandai dengan semakin 

berkurangnya jumlah BAL yang masih hidup. Hal ini sesuai dengan kadar asam laktat 

dalam susu fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8 dosis 1 (0,95%); dosis 2 (0,72%) dan 

dosis 3 (0,65%). 

 

Semakin meningkatnya aktivitas BAL dapat mempengaruhi proses pemecahan laktosa 

dalam menghasilkan asam laktat yang tinggi sehingga menyebabkan nilai pH semakin 

turun atau asam. Hal ini sesuai dengan pH susu fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8 

dosis 1 (3,8); dosis 2 (3,99), dan dosis 3 (4,61).  

 

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan viskositas yang dihasilkan pada susu fermentasi 

dosis 1 lebih tinggi yaitu 1068 cP pada kecepatan 0,5 rpm dibandingkan dosis 2 (335,9 cP) 

dan dosis 3 (467,9 cP). Peningkatan viskositas disebabkan oleh adanya matriks protein dan 

eksopolisakarida (EPS) yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat selama masa fermentasi 

(Rawson & Marshall, 1997). EPS merupakan polimer gula pereduksi (polisakarida) yang 

dihasilkan oleh bakteri pada permukaan selnya. EPS dapat disekresikan oleh bakteri ke 

lingkungan medium pertumbuhannya, terutama jika jumlahnya cukup banyak. Semakin 

tinggi jumlah bakteri maka jumlah EPS yang dihasilkan juga semakin banyak, sehingga 

kekentalan susu fermentasi juga meningkat (Behare, 2013). 
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5.2. Uji Praklinik Efek Penurunan Kadar Glukosa Darah dan Hiperkolesterolemik 

dengan Orientasi Induksi Aloksan, Fruktosa, dan Pakan Tinggi Lemak. 

 

Orientasi induksi digunakan untuk mengetahui induksi yang tepat dengan mengkondisikan 

penyebab umum diabetes melitus tipe 2 menggunakan diet tinggi karbohidrat fruktosa 

dengan (1,8 gram/Kg BB tikus) serta pemberian pakan tinggi lemak (PTL) dan aloksan. 

Pola induksi pakan tinggi lemak dan fruktosa 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. 

 

Fruktosa digunakan untuk menginduksi DM karena dapat menurunkan sintesis glikogen 

dan meningkatkan glikogenolisis dan glukoneogenesis, akibatnya terjadi peningkatan 

kadar glukosa darah. Induksi PTL menggunakan campuran lemak babi dan kuning telur 

puyuh dengan perbandingan (3:1) sebanyak 2 ml. Kuning telur dan lemak babi merupakan 

sumber kolesterol hewani dan lemak sehingga dengan pemberian makanan tersebut dapat 

meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kuning telur merupakan sumber utama 

kolesterol dari telur dengan kandungan kolesterol sekitar 250 mg/telur dan apabila 

dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan keadaan hiperkolesterolemia. 

Pemberian PTL berfungsi untuk mengkondisikan tikus tinggi asam lemak bebas di dalam 

darah yang menyebabkan terjadinya kompetisi antara asam lemak bebas dengan glukosa 

sehingga terjadi oksidasi, dan apabila pemberian semakin lama akan menyebabkan 

peningkatan penyerapan glukosa menuju sel sehingga kadar glukosa di dalam darah 

menjadi tinggi (Nugroho et al., 2012).  

 

Kadar glukosa darah tikus diabetes pada orientasi induksi aloksan dengan dosis 135 mg/Kg 

BB tikus setelah hari ke-30 adalah 80,43 mg/dl. Hasil orientasi induksi ini masih 

memenuhi kadar glukosa darah normal tikus berkisar antara 50-135 mg/dl (Kusumawati, 

2004). Pada penelitian Sujono (2009) induksi aloksan dosis 100 dan 120 mg/kg BB belum 

mampu menginduksi terjadinya diabetes pada tikus, sedangkan pada dosis 150 mg/kg BB 

sudah mampu menyebabkan tikus menjadi diabetes.  

 

Kadar kolesterol total tikus hiperkolesterolemia induksi aloksan hari ke-30 sebesar 69,18 

mg/dl sedangkan dengan PTL (51,34 mg/dl) dan penambahan fruktosa (55,66 mg/dl) tidak 

mengalami kenaikan kadar dan cenderung menurun. Hasil orientasi induksi belum dapat 
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mengkondisikan tikus hiperkolesterolemia karena rentang waktu pemberian PTL dan 

fruktosa yang kurang lama sehingga belum terjadi peningkatan kadar kolesterol total dalam 

darah. Hal ini sesuai dengan penelitian Park (2005) bahwa pemberian fruktosa selama 8 

minggu baru dapat meningkatkan kadar kolesterol total pada tikus percobaan.  

 

Hasil orientasi induksi pada Gambar 4.3 dan 4.4 menunjukkan bahwa induksi aloksan 

memberikan peningkatan kadar glukosa darah dan kolesterol total yang stabil hingga hari 

ke-30, meskipun peningkatan tersebut lebih rendah daripada PTL dan fruktosa. Induksi 

PTL dan fruktosa memberikan peningkatan gula darah yang tinggi dan stabil selama 30 

(tiga puluh) hari perlakuan, namun pada parameter kolesterol terjadi penurunan setelah 14 

(empat belas) hari perlakuan. Oleh karena itu, induksi dengan senyawa diabetogenik STZ 

dipilih sebagai metode induksi pada penelitian ini. Lenzen dalam penelitiannya telah 

menunjukkan bahwa induksi dengan STZ lebih baik daripada aloksan (Lenzen S., 2008). 

Hal ini dikarenakan STZ memiliki batas kemampuan yang lebih baik daripada aloksan 

karena rentang dosisnya yang lebar dan lebih jarang terjadi keadaan ketosis dibandingkan 

aloksan. Szkudelski juga menyatakan induksi STZ lebih baik digunakan dalam membuat 

hewan model diabetes, karena mampu mempertahankan hiperglikemia dalam waktu yang 

lama sehingga memudahkan pengamatan terhadap patofisiologi dan komplikasi diabetes 

(Szkudeksi, 2001). 

 

5.3. Pengukuran Berat Badan Tikus Sprague dawley 

 

Pada Gambar 4.2 menunjukkan penurunan berat badan tikus pada kelompok kontrol 

negatif dibandingkan dengan kelompok normal dengan berat badan yang menurun dan 

kelompok SFKK dan SFKA8 memiliki berat badan lebih baik. Pemberian STZ sebagai 

agen diabetogenik dapat mengganggu metabolisme protein yang pada kontrol negatif 

sehingga mengalami penurunan berat badan karena penggunaan protein dan lemak dalam 

jaringan untuk memproduksi glukosa yang dibutuhkan sel untuk proses metabolisme. 

Tikus diabetes tidak dapat menggunakan glukosa darah yang berasal dari pakan, sehingga 

kadar glukosa darah tetap tinggi dan mengalami penurunan berat badan. Kelompok SFKA8 

dosis 1, 2 dan 3 cenderung mengalami kenaikan berat badan pada hari ke 6 hingga hari ke 

13, hal ini disebabkan kandungan probiotik didalam susu yang dapat menurunkan 
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resistensi insulin sehingga tidak menggunakan protein dan lemak untuk proses 

metabolisme. 

5.4. Uji Praklinik Efek Penurunan Kadar Glukosa Darah dan Hiperkolesterolemik 

dengan Induksi Streptozotocin yang Diterapi dengan Susu Fermentasi 

Lactobacillus pentosus LLA8 

Sebelum diberi perlakuan, tikus diadaptasikan terlebih dahulu selama 7 hari untuk 

membiasakan hewan uji pada lingkungan yang baru. Setelah diadaptasi pengukuran 

glukosa darah dan kolesterol total dilakukan sebagai kadar normal dan sebagai dasar untuk 

mengetahui berhasil atau tidaknya induksi yang akan dilakukan.  

 

Induksi STZ dapat memicu terjadi DM tipe 1 maupun DM tipe 2 tergantung dosis dan 

perlakuan terhadap hewan model (Mordes et al, 2007). Penyuntikan STZ pada tikus 

dewasa dengan dosis 35 – 65 mg/kg secara intraperitoneal (i.p) mampu menginduksi tikus 

model DM tipe 2 (Akbarzadeh et al, 2007). Pada penelitian ini, STZ diberikan secara 

injeksi i.p sebanyak 60 mg/kg berat badan dalam larutan bufer sitrat pH 4,5 dan NA (120 

mg/kg berat badan), pemberian NA dilakukan 15 menit sebelum STZ diberikan yang 

bertujuan untuk meningkatkan regenerasi dan pertumbuhan sel β pankreas dan 

menghambat apoptosis (Ghasemi et al., 2014). Sel β pankreas tidak mampu untuk 

menghasilkan insulin sehingga timbul gangguan metabolik berupa diabetes mellitus dan 

tikus dinyatakan diabetes apabila glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dl (Jung et al., 2011). 

 

Secara statistika, ada perbedaan antar kelompok kontrol negatif  dengan SFKK dan 

peringkat dosis SFKA8 yaitu p<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa starter susu komersil 

dan susu fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8 dosis 1, 2, dan 3 terbukti dapat 

menurunkan kadar glukosa darah tikus hiperglikemia. Sedangkan antar kelompok SFKA8 

dosis 2 dengan SFKA8 dosis 3 tidak ada perbedaan dengan nilai p>0,05. Hal ini 

disebabkan perbedaan jumlah bakteri pada kedua susu fermentasi tersebut tidak sebanyak 

jumlah bakteri SFKA8 dosis 1. Hal tersebut juga didukung oleh nilai viskositas susu 

fermentasi dosis 2 (335,9 cP) dan dosis 3 (467,9 cP) yang berdekatan, sehingga 

mengindikasikan kandungan EPS yang tidak berbeda jauh. Dapat disimpulkan bahwa dosis 

susu fermentasi yang efektif untuk menurunkan kadar glukosa darah adalah susu 

fermentasi dosis 3 yaitu 2,3 x 108 CFU/ml. 
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Penurunan kadar glukosa darah disebabkan Lactobacillus pentosus mampu menghambat 

enzim α-glukosidase. Pada penelitian Panwar (2014) menunjukkan bahwa strain 

Lactobacillus dalam usus memiliki aktivitas penghambatan α-glukosidase dan dapat 

mengurangi respon glukosa darah secara in vivo. Fungsi α-glukosidase dalam sistem 

pencernaan usus sebagai katalis tahap akhir dalam proses pemecahan karbohidrat. 

Pemecahan karbohidrat menjadi glukosa mengakibatkan kadar glukosa dalam darah 

penderita diabetes akan semakin tinggi sehingga kerja enzim ini dalam usus harus 

dihambat, dihambatnya kerja enzim α-glukosidase oleh Lactobacillus dapat 

mengembalikan kadar glukosa dalam darah pada batas normal. 

 

Pada uji praklinik kolesterol total kelompok kontrol negatif tidak terjadi penurunan karena 

tikus yang hiperkolesterolemia tidak diberikan susu fermentasi Lactobacillus pentosus 

LLA8 sehingga kadar kolesterol total cenderung stabil dalam darah. Sedangkan pada 

kelompok SFKK dan peringkat dosis SFKA8 mengalami penurunan kadar kolesterol 

hingga hari ke 29. Secara statistika, ada perbedaan antar kelompok kontrol negatif dengan 

SFKK dan peringkat dosis SFKA8 yaitu p<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa susu 

fermentasi dosis 1, 2, dan 3 terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol total tikus 

hiperkolesterolemia. Antar kelompok SFKA8 dosis 1 dengan dosis 2 dan 3 tidak ada 

perbedaan dalam menurunkan kadar kolesterol total (p>0,05) sehingga dapat disimpulkan 

dosis efektif dalam menurunkan kadar total kolesterol adalah dosis 3. Hal ini disebabkan 

oleh jumlah sel BAL yang tumbuh pada pengenceran susu fermentasi dosis 3 lebih rendah 

daripada dosis 1 maupun 2 sehingga dapat menghasilkan enzim Bile Salt Hydrolase (BSH) 

lebih optimal karena probiotik diketahui memiliki kemampuan untuk menghasilkan enzim 

BSH. Penurunan kadar kolesterol oleh probiotik disebabkan terbentuknya reaksi 

dekonjugasi enzimatik antara asam empedu dengan enzim BSH sehingga membentuk asam 

empedu yang bersifat kurang larut air dan tidak dapat diserap usus, oleh karena itu dapat  

dikeluarkan melalui feses. Asam empedu dapat diproduksi kembali dalam proses 

homeostasis dengan memecah kolesterol sehingga mengakibatkan penurunan kolesterol 

dalam darah (Ooi et al, 2010). 

 

Pada pengenceran rendah susu fermentasi dosis 1, nutrisi pertumbuhan yang terdapat pada 

susu lebih cepat habis dibandingkan dengan nutrisi pada susu dengan pengenceran tinggi 

dosis 3 disebabkan jumlah BAL pada dosis 1 (9,2 x 109 CFU/ml) lebih banyak daripada 
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dosis 3 (2,3 x 108 CFU/ml). Semakin tinggi jumlah BAL pada susu fermentasi maka EPS 

yang dihasilkan akan semakin banyak, sehingga kandungan glukosa dalam polimer 

tersebut juga meningkat. Susu fermentasi dosis 1 memiliki jumlah BAL tertinggi dan 

viskositas terbesar, sehingga EPS yang dihasilkan BAL juga besar. Pada penelitian Khaled, 

et al (2015) menyebutkan bahwa EPS yang dihasilkan Lactobacillus pentosus adalah D-

glukosa, asam D-glucuronic dan L-rhamnose. Kemampuan menurunkan glukosa darah 

pada susu fermentasi dosis 1 lebih rendah dibandingkan dosis 2 dan 3, disebabkan karena 

tingginya kandungan glukosa pada susu fermentasi tersebut. Oleh karena itu susu 

fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8 dapat menurunkan kadar glukosa darah 52,88% 

dan kolesterol total (39,51%) adalah dosis 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


