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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Susu merupakan salah satu sumber utama energi, protein, dan lemak yang 

telah menjadi produk konsumsi sehari-hari di seluruh dunia. Selain mengandung 

berbagai macam nutrisi, susu juga mengandung berbagai macam jenis bakteri. 

Salah satu jenis mikrobiota yang dapat ditemukan dalam produk susu adalah 

bakteri asam laktat atau lactic acid bacteria (LAB) yang dapat berkontribusi bagi 

kesehatan manusia. LAB dalam susu merepresentasikan mikroorganisme yang 

berpotensi untuk diaplikasikan ke dalam berbagai macam produk fermentasi 

makanan, seperti produk susu hasil fermentasi, yang dapat meningkatkan nilai 

kesehatan pada manusia (Muehlhoff et al., 2013).  

 LAB merupakan bakteri yang banyak dimanfaatkan dalam industri susu, 

dengan kemampuan untuk memproduksi asam laktat sebagai produk utama hasil 

fermentasi gula. LAB umum dikenal dalam industri susu sebagai starter culture 

dan aktivitas fermentasi susunya. Sebagai starter culture, LAB ditambahkan ke 

dalam produk susu, lalu ditumbuhkan dengan kondisi terkontrol untuk 

memproduksi asam dan memodifikasi rasa serta tekstur guna menentukan 

karakteristik berbagai macam produk hasil fermentasi susu yang diinginkan 

(Cornell University, 2008). LAB digunakan dalam industri susu karena bakteri ini 

memiliki manfaat kesehatan sebagai probiotik dalam usus manusia. Probiotik 

merupakan mikroorganisme hidup yang dengan pemberian jumlah yang cukup 
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dapat memberikan manfaat kesehatan bagi manusia sebagai inangnya (Lara et al., 

2015).  

 Strain probiotik yang ditemukan telah menunjukan manfaat kesehatan 

antara lain adalah Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces, Enterococcus, 

Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Bacillus, dan Escherichia coli. Dalam 

genus Lactobacillus sendiri, spesies yang sering dimanfaatkan sebagai probiotik 

antara lain adalah L. acidophilus, L. casei, L. paracasei, L. rhamnosus, L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus, L. brevis, L. johnsonii, L. plantarum dan L. 

fermentum (Fijan, 2014). Namun, eksplorasi bakteri asam laktat dari susu sapi 

lokal belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian ini melanjutkan identifikasi 

isolat bakteri asam laktat ASY95 dan ASY98 yang diperoleh dari susu sapi lokal 

(Tanuwijaya, 2017). Identifikasi yang dilakukan meliputi identifikasi morfologi 

koloni dan sel, uji katalase, uji fermentasi gula, dan identifikasi molekuler DNA 

gen 16S rRNA. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Identifikasi bakteri asam laktat isolat ASY95 dan ASY98 yang diisolasi 

dari susu sapi lokal. 

 

1.3  Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah identifikasi bakteri asam laktat isolat 

ASY95 dan ASY98 dari susu sapi lokal. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1) Melakukan identifikasi morfologi koloni, pewarnaan Gram, dan uji 

aktivitas enzim katalase terhadap isolat bakteri asam laktat ASY95 dan 

ASY98 dari susu sapi lokal. 

2) Melakukan uji fermentasi gula terhadap kedua isolat bakteri asam laktat 

ASY95 dan ASY98 dari susu sapi lokal. 

3) Melakukan penentuan spesies bakteri asam laktat isolat ASY95 dan 

ASY98 dari susu sapi lokal dengan identifikasi molekular DNA gen 

16S rRNA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




