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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu produk hasil ternak yang telah diketahui dan 

dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat dunia selain telur dan daging. 

Kandungan nutrisi kompleks yang terkandung di dalam susu seperti karbohidrat, 

protein, lemak, vitamin, dan mineral menjadikan konsumsi susu di dunia, 

termasuk Indonesia, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Park & 

Haenlein, 2013). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Sarma & Yeung 

(1985), mayoritas sumber susu yang digunakan untuk kepentingan konsumsi 

adalah susu sapi dengan persentase sebesar 50% (peningkatan 3%/tahun), dan 

diikuti dengan hewan mamalia ternak jenis lainnya yaitu kerbau (peningkatan 

2%/tahun), kambing (peningkatan 1,2%/tahun), dan unta (peningkatan 

0,8%/tahun).  

Seiring perkembangan zaman, berdasarkan Shah (2017), peningkatan 

konsumsi susu sapi saat ini di negara Asia salah satunya Indonesia, tidak hanya 

sekadar pada kandungan nutrisi alami yang terkandung didalamnya, melainkan 

diperoleh melalui peran dari teknologi fermentasi sebagai salah satu inovasi 

terhadap produk industri pangan. Fermentasi merupakan metode yang sudah 

diketahui sekitar 5.000 tahun yang lalu seiring dengan kehidupan peradaban 

manusia yang memiliki kebiasaan dalam menyimpan stok makanan dalam 

keadaan tertutup. Perisitiwa ini terjadi di zaman Mesir kuno dan Babylonia 
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mengenai buah-buahan yang disimpan mengalami perubahan struktur dan cita 

rasa yang unik, yang saat ini dikenal sebagai wine (Mehta et al., 2012). 

Selain itu, berdasarkan Clark et al. (2009) proses fermentasi juga terjadi 

terhadap produk hewani seperti susu. Sama halnya seperti penemuan wine, proses 

fermentasi susu diketahui pertama kali didaerah Mesopotamia pada zaman nabi-

nabi. Pada kala itu, proses penyimpanan susu dilakukan dengan menggunakan 

lambung hewan. Secara biologis, proses fermentasi pada susu yang tersimpan 

didalam lambung hewan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu enzim, suhu, dan 

mikroorganisme. Lambung hewan memiliki kandungan enzim yang salah satunya 

dikenal sebagai chymosin. Enzim chymosin dihasilkan secara natural oleh hewan 

mamalia untuk mencerna dan mengkoagulasi susu sehingga membentuk struktur 

yang kental. Selain itu proses pengasaman yang terjadi pada susu, terjadi akibat 

keberadaan mikroorganisme didalam lambung hewan yang kehidupannya 

dipengaruhi oleh suhu yang cukup memadai. Berdasarkan Marette et al. (2017), 

mikroorganisme tersebut dikenal sebagai bakteri asam laktat yang memiliki 

kemampuan dalam mengolah kandungan laktosa dan senyawa kompleks pada 

susu untuk diubah menjadi asam laktat. 

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan mikroorganisme yang berperan 

dalam proses fermentasi dan ditemukan diberbagai macam sumber habitat. 

Berdasarkan Puniya (2016), bakteri asam laktat terbagi menjadi dua kategori yang 

dapat membentuk korelasi satu sama lain yaitu bakteri asam laktat sebagai 

kategori starter culture dan bakteri asam laktat sebagai kategori probiotik. Starter 

culture merupakan kumpulan mikroorganisme yang dijadikan sebagai pemicu 
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utama terjadinya proses fermentasi terhadap suatu produk makanan dengan 

perannya yang bersifat spesifik, sedangkan bakteri probiotik merupakan 

kumpulan mikroorganisme yang didominasi karena keterlibatannya terhadap 

kesehatan khususnya dalam menjaga sistem pencernaan. Berdasarkan hal ini, 

bakteri asam laktat sangat berperan penting dalam produk pangan hasil fermentasi 

seperti kimchi, sauerkraut, wine, keju, dan yogurt kian menjadi populer sebagai 

kategori makanan sehat dalam menciptakan variasi terhadap rasa, aroma, tekstur, 

dan nilai gizi yang baik dibandingkan produk awal tanpa perlakuan fermentasi. 

Sebagai produk fermentasi berbahan dasar susu, yogurt merupakan salah 

satu alasan dari peningkatan konsumsi susu sapi di Indonesia dan negara 

dikawasan Asia lainnya. Hal ini dikarenakan, mekanisme fermentasi yang terjadi, 

menjadikan yogurt memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih baik dibandingkan 

dengan susu sapi biasa. Berdasarkan Morelli (2014), peran yogurt yang lebih 

unggul dibandingkan dengan susu sapi tidak terlepas dari keempat jenis bakteri 

asam laktat yang berperan yaitu Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 

longum, Lactobacillus delbrueckii, dan Streptococcus thermophilus. 

Berdasarkan peran dan korelasinya, Lactobacillus acidophilus dan 

Bifidobacterium longum merupakan bakteri asam laktat yang lebih dominan 

menjalankan perannya sebagai probiotik (Elli et al., 2006). Hal ini terjadi karena 

keduanya secara alami memiliki 5 jenis mekanisme aksi yang berkaitan dengan 

therapeutic effect yaitu mempertebal lapisan pelindung pada epitel usus, 

menambah mekanisme adesi pada mukosa usus, melakukan inhibisi terhadap 

invasi bakteri patogen, melakukan kompetisi perebutan nutrisi dengan bakteri 
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patogen, memproduksi substansi antimikroba, dan berperan sebagai imuno 

modulator (Brito, 2012). Sedangkan Lactobacillus delbrueckii dan Streptococcus 

thermophilus merupakan bakteri asam laktat yang berperan penting dalam proses 

pembuatan yogurt. Hal ini dikarenakan keduanya tidak dapat berinteraksi didalam 

sistem pencernaan sebagai mediator proteksi, melainkan berperan sinergis pada 

saat proses pembuatan yogurt. Lactobacillus delbrueckii memiliki kemampuan 

dalam memproduksi senyawa seperti asetaldehid yang mampu menciptakan 

aroma yang khas pada yogurt sedangkan, Streptococcus thermophilus dapat secara 

efisien menghidrolisis laktosa pada susu dan menghasilkan asam laktat (Park & 

Haenlein, 2006). 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Chandan et al. (2015) dan Tamime 

(2002), negara berkembang dikawasan Asia seperti Indonesia merupakan negara 

yang sejauh ini kurang mengembangkan peran starter culture yang diaplikasikan 

terhadap produk fermentasi, hal tersebut dibuktikan kurangnya informasi 

penelitian terkait starter culture di Indonesia. Sehingga untuk melakukan 

pengaplikasian terhadap produk yogurt, Indonesia masih bergantung terhadap 

negara maju seperti Jepang, Korea, dan Amerika dalam memperoleh starter 

culture dengan harga yang tentunya tidak sedikit.  

Namun, melihat adanya peningkatan dalam hal produksi maupun konsumsi 

susu sapi serta produk olahannya setiap tahun di Indonesia saat ini, menunjukan 

adanya suatu potensi dari minat masyarakat Indonesia untuk memulai gaya hidup 

sehat, sehingga menjadikan penelitian terkait isolasi dan karakterisasi bakteri yang 

berperan sebagai starter culture seperti Lactobacillus delbrueckii dan 
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Streptococcus thermophilus dirasa perlu untuk dilakukan, sebagai tahap awal 

untuk lebih menyeimbangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia 

akan pentingnya konsumsi susu sapi dan berbagai produk olahannya seperti 

yogurt serta membantu meminimalisir ketergantungan negara terhadap starter 

culture untuk kepentingan industri pangan di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Informasi penelitian di Indonesia mengenai isolasi dan karakterisasi bakteri 

Lactobacillus delbrueckii dan Streptococcus thermophilus dari susu sapi lokal 

sebagai starter culture dalam pembuatan yogurt sangat minim didapatkan. Selain 

itu, sebagai negara dengan minat yang cukup tinggi dalam konsumsi yogurt saat 

ini, industri pangan di Indonesia belum memiliki starter culture sendiri yang 

diaplikasikan langsung dan dikomersialisasikan terhadap produk pangan 

fermentasi berbahan dasar susu seperti yogurt. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah melakukan isolasi, karakterisasi 

secara biokimia, dan identifikasi secara molekuler terhadap bakteri asam laktat 

dari susu sapi lokal yang berpotensi sebagai starter culture. Serta 

mengaplikasikan secara langsung starter culture yang berhasil diisolasi melalui 

proses pembuatan yogurt. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1) Melakukan isolasi (identifikasi dan seleksi awal) terhadap bakteri kandidat 

asam laktat Lactobacillus delbrueckii dan Streptococcus thermophilus. 

2) Melakukan karakterisasi secara biokimia melalui beberapa uji seperti 

konsentrasi suhu, kadar garam, dan kemampuan fermentasi dari berbagai 

varian gula terhadap bakteri kandidat asam laktat Lactobacillus 

delbrueckii dan Streptococcus thermophilus. 

3) Melakukan identifikasi secara molekuler 16S rRNA dan CRISPR/Cas 

terhadap bakteri kandidat asam laktat Lactobacillus delbrueckii dan 

Streptococcus thermophilus. 

4) Mengaplikasikan bakteri asam laktat Lactobacillus delbrueckii dan 

Streptococcus thermophilus sebagai starter culture dalam pembuatan 

yogurt. 




