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ABSTRACT 
                                                             

PROBIOTIC ROLE OF YOGHURT AT MALANG CITY 
TO IMMUNE SYSTEM BALB/C MICE 

 
This research aimed to study the quality of yoghurt at Malang city based 

on its probiotic quantity and study the immunostimulator effect from yoghurt at 
Malang city. This research was divided into two phases. The first phase was the 
analysis of yoghurt qualities that were pH, acidity, total lactid acid bacteria and 
total bacteria. The second phase was yoghurt treatment to animal test and 
measured its effect to total lymphocyte and total macrophage. 

The results showed that average pH on product A, B, C, D and E 
respectively 4.9; 4.8; 4.6; 5.5 and 5.4; acidity 0.725; 0.856; 0.987; 0.328 and 
0.519%; total lactid acid bacteria 7.008; 7.025; 7.197; 6.187 and 7.488 log cfu/ml; 
total bacteria 7.837; 7.240; 7.944; 6.479 and 7.623 log cfu/ml. Yoghurt treatment 
to animal test showed that there wasn’t signifficant effect (P>0.05) to total 
lymphocyte, but treatment dose that nested to yoghurt treatment showed very 
signifficant effect (P<0.01) to total lymphocyte. There wasn’t signifficant effect 
(P>0.05) for total macrophage from yoghurt treatment, and treatment dose that 
nested to yoghurt treatment showed no signifficant effect (P>0.05) to total 
macrophage. 

It can be concluded that yoghurt at Malang City have probiotic quantity 
between 6.187 log cfu/ml to 7.488 log cfu/ml. Probiotic treatment through yoghurt 
with total lactid acid bacteria > 7 log cfu/ml gave significant increase for immune 
response to antigen. Repeated administration of probiotic in a fixed dose could 
induced immune response. It was suggested to improve probiotic quantity of 
yoghurt to optimize its functional effect. 
 
Keywords: yoghurt, probiotic, immune system 
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RINGKASAN 
 

PERAN PROBIOTIK YOGHURT YANG BEREDAR DI KOTA MALANG 
TERHADAP SISTEM IMUN MENCIT BALB/C 

 
 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisikokimia dan Laboratorium 
Mikrobiologi, Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan, 
Laboratorium Biomedik dan Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Brawijaya Malang, mulai bulan Maret 2009 sampai Agustus 2009. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas yoghurt yang beredar di 
Kota Malang ditinjau dari kuantitas probiotik dan mengetahui efek stimulasi 
sistem imun dari produk-produk tersebut. Materi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah yoghurt yang dijual di Kota Malang dengan tingkat pemasaran berskala 
nasional. Hewan coba yang dipakai adalah mencit strain balb/c yang dibeli dari 
Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama adalah analisis 
kualitas yoghurt dan tahap kedua adalah perlakuan terhadap hewan coba. 
Rancangan percobaan pada penelitian tahap kedua menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap Pola Tersarang dengan 6 jenis perlakuan dan 3 jenis dosis yang 
tersarang pada perlakuan. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian yoghurt 
dan kelompok kontrol (tidak diberikan yoghurt) yaitu P-A, P-B, P-C, P-D, P-E 
dan P-K (kontrol). Dosis yang digunakan yaitu single dose, double dose dan triple 
dose. Variabel yang diamati pada penelitian tahap pertama adalah pH, keasaman, 
total bakteri asam laktat dan total bakteri. Variabel pada penelitian tahap kedua 
yaitu total limfosit dan total makrofag. Data penelitian tahap kedua dianalisis 
dengan menggunakan analisis ragam, apabila terdapat perbedaan nyata 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pH pada produk A, B, 
C, D, dan E masing-masing 4,9; 4,8; 4,6; 5,5 dan 5,4; nilai keasaman 0,725; 
0,856; 0,987; 0,328 dan 0,519%; total bakteri asam laktat 7,008; 7,025; 7,197; 
6,187 dan 7,488 log cfu/ml; total bakteri 7,837; 7,240; 7,944; 6,479 dan 7,623 log 
cfu/ml. Perlakuan pemberian yoghurt terhadap hewan coba tidak berpengaruh 
nyata (P>0,05) terhadap total limfosit, namun dosis pemberian yoghurt yang 
tersarang pada perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap total 
limfosit mencit. Perlakuan pemberian yoghurt tidak berpengaruh nyata (P>0,05)  
terhadap total makrofag mencit, dan dosis pemberian yoghurt yang tersarang pada 
perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05)  terhadap total makrofag mencit. 

Kesimpulan penelitian ini adalah kuantitas probiotik yoghurt yang beredar 
di Kota Malang berkisar antara 6,187 log cfu/ml sampai dengan 7,488 log cfu/ml. 
Pemberian probiotik melalui yoghurt dengan total bakteri asam laktat dalam 
produk >7 log cfu/ml meningkatkan respon sistem imun secara signifikan 
terhadap antigen. Pemberian probiotik secara berulang dan dalam dosis yang tetap 
dapat merangsang respon sistem imun tubuh. Saran yang dapat diberikan adalah 
kuantitas probiotik yoghurt perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan efek 
fungsionalnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang  

Yoghurt merupakan hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri asam 

laktat yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Sebagian 

masyarakat sudah mengenal yoghurt karena banyak sekali manfaatnya bagi 

kesehatan yaitu mudah dicerna, membantu proses penyerapan nutrisi, membantu 

penyembuhan infeksi saluran cerna, menurunkan infeksi jamur, kaya kalsium, 

sumber protein, dapat menurunkan kadar kolesterol dan dapat menstimulasi 

sistem imun pada manusia agar tidak mudah terserang penyakit. Komposisi nutrisi 

dalam yoghurt tergantung pada komposisi nutrisi susu sebagai bahan baku, strain 

bakteri yang digunakan sebagai kultur starter, suhu dan waktu dalam proses 

fermentasi dan penambahan bahan lain yang sengaja ditambahkan sebelum proses 

fermentasi (Adolfson, Meydani and Russell, 2004). 

Manfaat bakteri probiotik dalam susu fermentasi yang dapat meningkatkan 

kesehatan manusia telah diuji secara klinis. Probiotik merupakan kultur tunggal 

atau campuran dari mikroorganisme hidup yang bila diberikan ke manusia atau 

hewan akan berpengaruh baik, karena berfungsi menekan pertumbuhan bakteri 

patogen yang ada dalam usus. Probiotik dari genus Lactobacillus, Streptoccocus 

dan Bifidobacteria telah digunakan sejak dulu untuk meningkatkan kesehatan, 

namun bahan aktif dan cara kerja dari probiotik belum dipahami sepenuhnya. 

Perkembangan fungsi probiotik pertama dipublikasikan oleh peneliti Rusia yaitu 

Elie Metchnikoff dengan teori "Intoksikasi". Teori ini menjadi dasar pentingnya 

penggunaan yoghurt (susu fermentasi) untuk kesehatan (Anonimus, 2006).  
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Yoghurt mempunyai komponen-komponen aktif seperti asam amino, 

mineral, vitamin dan bahan lainnya yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh. 

Komponen probiotiknya juga ikut berperan dalam peningkatan sistem imun 

setelah mencapai usus halus. Sistem imun adalah kemampuan tubuh untuk 

melawan hampir semua organisme, aflatoksin dan radikal bebas yang cenderung 

merusak jaringan dan organ. Sistem imun terdiri dari bermacam-macam sel yang 

saling bergantung satu sama lain dan secara bersama-sama melindungi tubuh dari 

parasit, jamur, infeksi atau peradangan karena virus dan pertumbuhan sel tumor 

(Linnemeyer, 1993). Fungsi utama sistem imun untuk mengeliminasi virus dan 

mikroorganisme asing yang menyerang, melepaskan jaringan yang rusak dan 

menghancurkan neoplasma di dalam tubuh.  

Meydani and Ha (2000) menyatakan bahwa konsumsi yoghurt yang 

mengandung bakteri asam laktat di dalamnya, menunjukkan efek stimulasi sistem 

imun dalam tubuh. Kandungan probiotik yang terdapat dalam produk yoghurt 

berperan penting terhadap efek kesehatan pada orang yang mengonsumsinya. 

Kandungan probiotik ini dapat dilihat berdasarkan strain bakteri dan jumlahnya 

dalam tiap produk. Strain bakteri yang berbeda mempunyai efek stimulasi imun 

yang berbeda pula. Total bakteri juga harus diperhatikan karena probiotik hanya 

mampu memberikan efek stimulasi imun bila terdapat dalam jumlah cukup di 

usus halus. Jumlah minimum bakteri hidup pada tiap produk probiotik adalah 106 

cfu/ml pada akhir masa kadaluwarsa, untuk menyediakan efek fungsional bagi 

tubuh (Kurmann and Rasic, 1991; Sandholm and Saarela, 2003). 

Yoghurt yang beredar di pasaran memberikan efek stimulasi sistem imun 

yang berbeda-beda bagi konsumennya, karena tiap produk memiliki spesifikasi 
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tersendiri baik dari bahan baku maupun probiotik.  Penelitian terhadap kualitas 

yoghurt di Kota Malang terutama berkaitan dengan kandungan probiotiknya perlu 

dilakukan, karena komponen probiotik yoghurt sangat berperan dalam stimulasi 

sistem imun. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran informasi 

terhadap kandungan probiotik yoghurt yang beredar di pasaran dan perannya 

terhadap sistem imun.     

 
1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas yoghurt 

yang beredar di Kota Malang ditinjau dari kuantitas probiotik dan daya imunitas 

produk? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas yoghurt yang beredar di 

Kota Malang ditinjau dari kuantitas probiotik dan mengetahui efek stimulasi 

sistem imun dari produk-produk tersebut. 

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai kualitas yoghurt yang beredar di Kota 

Malang berkaitan dengan kuantitas probiotik serta hubungannya terhadap daya 

imunitas produk. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

 Yoghurt merupakan produk pangan fungsional yang mengandung 

probiotik di dalamnya. Yoghurt mempunyai banyak efek kesehatan, di antaranya 



4 
 

adalah membantu proses penyerapan nutrisi, membantu penyembuhan infeksi 

saluran cerna, menurunkan infeksi jamur, kaya kalsium, sumber protein, dapat 

menurunkan kadar kolesterol dan dapat menstimulasi sistem imun pada manusia. 

Efek stimulasi sistem imun dari yoghurt sangat dipengaruhi oleh 

kandungan probiotiknya. Probiotik yang digunakan dalam yoghurt adalah 

kelompok bakteri asam laktat yang menguraikan laktosa susu menjadi asam laktat. 

Aktivitas bakteri asam laktat dalam yoghurt dapat dilihat dari peningkatan 

keasaman dan penurunan pH yang disebabkan oleh konversi laktosa menjadi asam 

laktat. Probiotik tidak dapat menstimulasi efek menguntungkan bagi manusia 

apabila tidak terdapat organisme dalam jumlah yang cukup untuk bertahan sampai 

mencapai usus. Jumlah minimum bakteri hidup pada tiap produk probiotik adalah 

106 cfu/ml pada akhir masa kadaluwarsa, untuk menyediakan efek fungsional bagi 

tubuh (Kurmann and Rasic, 1991; Sandholm and Saarela, 2003). Setelah melewati 

saluran pencernaan atas, probiotik akan membentuk koloni di usus dan 

memproduksi senyawa-senyawa yang menguntungkan tanpa membentuk toksin 

dan efek patogenik.  

Komponen bakteri asam laktat yang mempunyai pengaruh stimulasi sistem 

imun adalah dinding selnya yang terdiri dari peptidoglikan (30-70% dari total 

dinding sel), polisakarida, dan asam teikoat. Pada banyak studi, peptidoglikan 

pada dinding sel bakteri menstimulasi makrofag, pembentukan antibodi, dan 

aktivitas limfosit T (Meydani and Ha, 2000). Limfosit, antibodi dan makrofag 

merupakan bagian dari sistem imun yang saling bekerja sama untuk melawan 

agen asing yang masuk ke dalam tubuh.  
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Limfosit merupakan unsur pokok dari sistem imun untuk menyerang 

mikroorganisme patogen seperti bakteri, jamur dan protista. Limfosit 

menghasilkan antibodi yang disusun dalam membran limfosit. Antibodi atau 

imunoglobulin adalah molekul yang dapat bereaksi secara spesifik dengan antigen 

yang menstimulasi produksinya. Makrofag sangat penting dalam melakukan 

respon imun dan sering dikenal sebagai Antigen-Presenting Cell (APC) sebab sel 

tersebut mengambil dan mencernakan material asing dan menyajikan antigen ini 

kepada sel sistem imun lain seperti sel limfosit T dan sel limfosit B.  

 Yoghurt mampu memberikan efek stimulasi sistem imun apabila 

mempunyai kandungan probiotik yang mencukupi karena probiotik tersebut dapat 

berkolonisasi di usus halus dan menghasilkan senyawa yang dapat meningkatkan 

respon sistem imun tubuh. Penelitian terhadap produk yoghurt di pasaran yang 

memiliki kuantitas bakteri probiotik yang berbeda satu dengan yang lain dapat 

memberikan informasi tentang profil mikrobiologi yang efektif meningkatkan 

respon sistem imun tubuh. 

 
1.6. Hipotesis 

 Tiap yoghurt yang beredar di pasaran memberikan efek stimulasi sistem 

imun yang berbeda-beda berdasarkan kuantitas probiotiknya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Yoghurt 

Yoghurt atau yogurt adalah dairy product yang dihasilkan melalui 

fermentasi bakteri pada susu. Berbagai jenis susu dapat digunakan untuk membuat 

yoghurt, tapi produksi yoghurt yang modern kini didominasi oleh susu sapi. 

Pembuatan yoghurt merupakan proses fermentasi dari gula susu (laktosa) menjadi 

asam laktat yang menyebabkan rasanya menjadi asam dan tekstur yoghurt 

menjadi kental (Anonimus, 2006). 

Yoghurt merupakan salah satu hasil produk fermentasi yang banyak 

mengandung zat gizi. Proses fermentasi yang terjadi pada yoghurt akan 

menambah kandungan gizinya. Komposisi zat gizi yoghurt mirip dengan susu, 

terdapat beberapa komponen yoghurt yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan 

dengan susu, seperti vitamin B kompleks, kalsium (Ca) dan protein. Selama 

proses fermentasi susu menjadi yoghurt terjadi sintesis vitamin B kompleks 

khususnya thiamin (vitamin B1) dan riboflavin (vitamin B2) yang berguna bagi 

kesehatan (Abdillah,  2006). Data kandungan gizi susu dan yoghurt  dapat dilihat 

pada  Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan gizi susu dan yoghurt tiap 100 g  

Kandungan (unit/100g) Susu 
Yoghurt 

plain 
Energi ( kcal ) 61 61 
Protein ( g ) 3,15 3,47 
Lemak ( g ) 3,27 3,25 
Total gula ( g ) 5,26 4,66 
Calsium ( mg ) 113 121 
Sodium ( mg ) 43 46 
Potasium ( mg ) 132 155 

Sumber: Anonymous (2009a) 
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Bakteri  yang terdapat di dalam yoghurt adalah Lactobacillus bulgaricus  

dan Streptococcus thermophillus. Kedua bakteri tersebut termasuk dalam bakteri 

asam laktat karena mengurai laktosa susu menjadi asam laktat sebagai produk 

metabolisme utama serta berbagai komponen aroma dan cita rasa. Lactobacillus 

lebih berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus lebih 

berperan dalam pembentukan cita rasa. Cita rasa khas yang timbul dari yoghurt 

diakibatkan adanya asam laktat, asam asetat, karbonil, asetaldehida, aseton, 

asetoin dan diasetil (Abdillah, 2006). Kunia (2002) menyatakan bahwa proses 

fermentasi menyebabkan kadar laktosa dalam yoghurt menjadi berkurang dan 

sebaliknya kandungan asam laktat menjadi bertambah, sehingga menimbulkan 

rasa asam.  

 
2.2. Probiotik dan Aktivitasnya dalam Yoghurt  

Mikroflora yang diaplikasikan dalam teknologi produksi yoghurt 

umumnya terdiri dari strain Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus. Kualitas yoghurt bergantung pada kualitas dan 

komposisi dari kultur bakteri yang diaplikasikan (Sokolinska, Michalski and 

Pikul, 2004). Yoghurt didefinisikan oleh Codex Alimentarius tahun 1992 sebagai 

sebuah produk susu terkoagulasi yang dihasilkan dari fermentasi asam laktat 

dalam susu oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. 

Spesies bakteri asam laktat lainnya dapat dikombinasikan dengan L. bulgaricus 

dan S. thermophilus. Bakteri asam laktat telah digunakan selama ribuan tahun 

untuk menghasilkan produk-produk pangan dan susu fermentasi. Pada produk 

akhir, bakteri asam laktat harus hidup dan terdapat dalam jumlah yang besar 

(Meydani and Ha, 2000).  
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Salminen and Wright (1998) menyatakan bahwa bakteri asam laktat dapat 

dideskripsikan lebih tepat sebagai bakteri gram positif, tidak berspora, katalase 

negatif, tidak mempunyai sitokrom, nonaerobik tapi aerotoleran, tahan terhadap 

asam, dan menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir utama dalam fermentasi 

karbohidrat. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri menguntungkan yang 

memfermentasi karbohidrat sebagai sebuah sumber energi untuk menghasilkan 

asam laktat dalam jumlah yang besar. Fermentasi asam laktat yang dilakukan oleh 

bakteri asam laktat dapat dibagi menjadi fermentasi homolaktat dan fermentasi 

heterolaktat. Pada fermentasi homolaktat, glukosa difermentasi menjadi asam 

laktat seperti pada persamaan di bawah, dengan 100% konversi. Bakteri asam 

laktat yang melakukan fermentasi semacam ini disebut bakteri asam laktat 

homofermentatif (Nakazawa and Hosono, 1992). 

 C6H12O6                         2CH3CHOHCOOH 
                     glukosa                                     asam laktat 

 
 Starter yang digunakan pada produk-produk susu dapat dibedakan menjadi 

starter mesofilik dan termofilik berdasarkan temperatur optimum 

pertumbuhannya. Kultur mesofilik tumbuh pada temperatur 10-40oC, dengan suhu 

optimum pada 30oC. Kultur starter termofilik mempunyai temperatur 

pertumbuhan optimum antara 40oC dan 50oC. Starter termofilik digunakan dalam 

pembuatan yoghurt dan keju dengan temperatur pengolahan yang tinggi. 

Organisme termofilik terdapat dalam dua genus yaitu Lactobacillus dan 

Streptococcus. Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (dikenal sebagai L. 

bulgaricus) merupakan komponen dalam yoghurt bersama dengan Streptococcus 

salivarius ssp. thermophilus. Kombinasi ini dipilih secara alami karena temperatur 

tinggi yang digunakan dalam fermentasi yoghurt. Sebuah hubungan simbiotik 
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terjadi antara S. thermophilus dan L. bulgaricus. L. bulgaricus menstimulasi S. 

thermophilus dengan melepaskan asam amino, yang pada akhirnya menghasilkan 

senyawa sejenis asam formiat, yang dapat meningkatkan pertumbuhan L. 

bulgaricus (Salminen and Wright, 1998). 

 Probiotik berasal dari bahasa Latin yang berarti "untuk kehidupan", 

disebut juga "bakteri bersahabat", "bakteri menguntungkan", "bakteri baik" atau 

"bakteri sehat" (Rahayuningsih, 2006). Definisi lengkap probiotik yaitu 

mikroorganisme hidup baik dalam bentuk tunggal atau campuran yang 

ditambahkan dalam pangan yang dapat memberi pengaruh menguntungkan bagi 

tubuh inang dan meningkatkan keseimbangan mikroorganisme dalam saluran 

pencernaan (Adhikari, Mustapha, Grun and Fernando, 2000; Widodo, 2003; Lee,   

Cha and Park, 2004). Probiotik memberikan efek menguntungkan bagi saluran 

pencernaan yaitu dengan menekan pertumbuhan bakteri patogen (Roberfroid, 

2000). 

Bakteri yang digunakan sebagai probiotik adalah bakteri yang termasuk ke 

dalam golongan GRAS Microorganisms (Generally Recognized As Safe 

Microorganisms), yaitu mikroorganisme yang secara umum telah 

direkomendasikan sebagai mikroorganisme yang aman digunakan dalam 

pengolahan pangan, seperti L. acidophilus, L. bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus, Bifidobacterium longum dan B. bifidum (Fuller, 1992). Syarat-

syarat probiotik yang baik adalah probiotik harus tetap dalam keadaan hidup 

dalam produk, daya untuk bertahan hidup ketika melalui saluran pencernaan dan 

manfaat kesehatan harus dapat dibuktikan. Tujuan penambahan bakteri probiotik 

dalam makanan untuk meningkatkan kesehatan (Anonimus, 2004a). 
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2.2.1. pH Yoghurt 

           Nilai pH adalah konsentrasi ion hidrogen yang berdisosiasi dalam larutan, 

yang diukur oleh nilai pH adalah intensitas dari keasaman (Idris, 1995). pH 

merupakan nilai keasaman yang sebenarnya dan penentuan pH merupakan sistem 

yang lebih baik untuk menentukan keasaman susu dan produk olahan susu 

dibandingkan menggunakan keasaman titrasi (Van den Berg, 1987). 

           Nilai pH yoghurt dipengaruhi oleh jumlah asam laktat yang dihasilkan dari 

laktosa yang dihidrolisis oleh bakteri asam laktat, sebab peningkatan jumlah asam 

laktat akan diikuti dengan peningkatan konsentrasi ion H+ sehingga pH yoghurt 

akan turun (Sadaka, 2004). pH yoghurt akan menurun dari kisaran 6 hingga 7 

menjadi kisaran 4,0 hingga 4,5 sebagai akibat dari peningkatan keasaman yoghurt 

selama proses inkubasi (Buckle, Edward, Fleet, dan Wootton, 1987; Wilkinson, 

2000). Menurut Shah (2000), nilai pH produk fermentasi seperti yoghurt 

berdasarkan Australian Food Standarts Code adalah < 4,5.             

pH yogurt berhubungan dengan aktivitas bakteri kultur. Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dengan perbandingan 1:1 dapat 

mencapai kondisi asam secara lebih cepat dibandingkan kultur tunggal karena 

adanya simbiosis antara kedua mikroorganisme tersebut (Vedamuthu, 1982; 

Tamime and Robinson, 1985). Streptococcus thermophilus secara normal akan 

berhenti beraktifitas pada kisaran pH 4,2 dan tercipta kondisi lingkungan yang 

mendukung kehidupan bakteri lain yang lebih tahan asam, yaitu Lactobacillus 

bulgaricus (Van den Berg, 1987). Bakteri asam laktat berperan mengubah laktosa 

menjadi asam laktat yang mengakibatkan pH akan mengalami penurunan (Eckles, 

Comb, and Macy, 1980; Atherton and Newlander, 1981). 
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2.2.2. Keasaman Yoghurt 

            Keasaman adalah jumlah (ml) NaOH (0,1 N) yang dibutuhkan untuk titrasi 

sejumlah sampel yoghurt yang diencerkan dengan akuades dengan menggunakan 

phenolphthalein (PP) sebagai indikator (Widodo, 2003). Suasana asam pada 

yoghurt diakibatkan oleh fermentasi susu yaitu perubahan laktosa menjadi asam 

laktat serta senyawa-senyawa yang terkandung dalam susu seperti albumin, 

kasein, sitrat dan fosfat (Eckles et al., 1980).           

Campbell and Marshall (1975) menyatakan bahwa keasaman yoghurt 

merupakan gabungan dari apparent acidity dan real acidity. Apparent acidity 

merupakan suasana asam pada susu segar yang dipadatkan selama pemerahan, 

sedangkan real acidity adalah keasaman yang disebabkan oleh asam laktat dalam  

yoghurt akibat aktivitas bakteri asam laktat yang memecah laktosa menjadi asam 

laktat. Aktivitas bakteri dalam proses fermentasi menghasilkan peningkatan 

keasaman susu di sekitar 1,0-1,2 gr/ 100 ml asam laktat setelah 3-4 jam (Tamime, 

2006). Sesuai dengan ketetapan FDA (Food and Drug Administration) produk 

akhir yoghurt mempunyai keasaman tidak boleh kurang dari 0,3% yang 

ditunjukkan dengan asam laktat (Chandan and Shahani, 1993).  

 
2.3. Sistem Imun 

Sistem imun adalah kemampuan tubuh untuk melawan hampir semua 

organisme, aflatoksin dan radikal bebas yang cenderung merusak jaringan dan 

organ. Linnemeyer (1993) berpendapat bahwa sistem imun terdiri dari banyak 

jenis sel yang saling bergantung satu sama lain dan secara bersama-sama 

melindungi tubuh dari parasit, jamur, infeksi atau peradangan karena virus dan 

pertumbuhan sel tumor. Fungsi utama sistem imun untuk mengeliminasi virus dan 
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mikroorganisme asing yang menyerang, melepaskan jaringan yang rusak dan 

menghancurkan neoplasma di dalam tubuh (Meydani and Ha, 2000). 

Sistem imun/kekebalan tubuh terdiri dari dua jenis yaitu kekebalan bawaan 

(imunitas non spesifik) dan kekebalan adaptif (imunitas spesifik). Kekebalan 

bawaan berasal dari sifat genetik seperti adanya senyawa kimia tertentu dalam 

darah yang menyerang dan menghancurkan toksin sehingga membuat tubuh 

resisten terhadap penyakit, sedangkan kekebalan adaptif berasal dari sistem 

kekebalan khusus yang membentuk antibodi serta limfosit yang menyerang dan 

menghancurkan organisme spesifik seperti virus. Sistem kekebalan adaptif terdiri 

dari dua jenis yaitu kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Kekebalan humoral 

merupakan kekebalan yang dapat membentuk antibodi, jenis kekebalan ini jarang 

menetap lebih dari beberapa bulan atau maksimal beberapa tahun. Sistem 

kekebalan seluler dicapai melalui pembentukan limfosit yang sangat khusus dalam 

jumlah besar yang peka terhadap agen asing (Guyton, 1990).  

Pada studi terhadap manusia, konsumsi yoghurt meningkatkan produksi 

sitokin, aktivitas fagositik, produksi antibodi, fungsi sel T, dan aktivitas sel NK 

(Natural Killer), hal yang sama juga terlihat saat sel-sel diinteraksikan pada 

bakteri asam laktat dalam penelitian in vitro. Pemberian bakteri asam laktat secara 

umum telah menunjukkan dapat meningkatkan respon imun non spesifik atau 

berperan sebagai adjuvant dalam respon imun spesifik antigen (Meydani and Ha, 

2000). Adjuvant atau ajuvan merupakan zat yang merangsang respon imun, 

misalnya dengan mempermudah pengambilan antigen oleh sel penyaji antigen 

(antigen presenting cell) (Brooks, Butel dan Morse, 2001). 
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2.3.1. Sel Darah Putih (Leukosit) 

 Tubuh manusia mempunyai sistem khusus untuk melawan berbagai agen 

toksik dan infeksi yang disebut sebagai sistem imun. Sistem ini terdiri dari sel 

darah putih (leukosit), sistem makrofag jaringan dan jaringan limfoid. Jaringan-

jaringan ini berfungsi untuk mencegah infeksi, menghancurkan agen penyerang 

dengan proses fagositosis serta membentuk antibodi, dan limfosit yang 

disensitisasi akan menghancurkan agen penyerang (Guyton, 1990).  

 Taggliasacchi and Carboni (1997) menyatakan bahwa leukosit atau sel 

darah putih bertanggung jawab dalam pertahanan sistem organisme. Jumlah sel 

darah putih di dalam darah, lebih sedikit dibandingkan sel darah merah. Jumlah 

sel darah putih dalam darah adalah 5000 - 7000/ mm3. Sel darah putih dibagi dua 

kategori yaitu: granulosit dan sel limfoid atau agranulosit. Granulosit terdiri dari 

neutrofil, eosinofil, dan basofil, sedangkan sel limfoid terdiri dari monosit dan 

limfosit. 

Sel darah putih terdiri dari enam jenis, dimana masing-masing mempunyai 

fungsi dan manfaat untuk melindungi tubuh dari agen toksik. Sel darah putih 

mempunyai nukleus yang mudah dilihat di bawah mikroskop setelah diwarnai 

oleh hapusan darah. Nukleus sel darah putih mempunyai dua bilik atau berbentuk 

seperti biji kacang merah (Taggliasacchi and Carboni, 1997).  

 
2.3.1.1. Granulosit 

 Granulosit berasal dari tulang sumsum. Sitoplasmanya terdiri dari granula-

granula yang mempunyai banyak warna. Nukleus berada pada bilik atau lobi. 

Granulosit mempunyai tiga tipe yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil 

(Taggliasacchi and Carboni, 1997). 
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a.  Neutrofil 

Neutrofil mempunyai diameter 12-15 µm. Sel ini terlihat seperti nukleus 

yang dibagi dalam 2-5 bilik  atau lobi yang dihubungkan oleh helaian nuklear atau 

filamen. Neutrofil mempunyai jumlah terbesar dalam sel darah putih. Neutrofil 

merupakan sel matang yang dapat menyerang dan merusak bakteri dan virus. Sel 

ini tidak dapat memperbarui lisosom yang digunakan dalam pencernaan mikroba 

dan beberapa dari sel ini mati setelah melakukan fagosit (Taggliasacchi and 

Carboni, 1997). Gambar neutrofil dalam darah dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Neutrofil dalam darah (Anonymous, 2007a) 

 
b. Eosinofil  

  Eosinofil mempunyai kecenderungan untuk berkumpul pada tempat reaksi 

antigen-antibodi di dalam jaringan, serta mempunyai kemampuan untuk 

memfagositosis dan mencernakan kompleks antigen-antibodi kombinasi setelah 

proses kekebalan melakukan fungsinya. Jumlahnya sangat meningkat dalam darah 

selama reaksi alergi, setelah menyuntikkan protein asing dan selama infeksi 

parasit (Guyton, 1990). Gambar eosinofil dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Eosinofil dalam darah (Taggliasacchi and Carboni, 1997) 
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c. Basofil 

 Menurut Guyton (1990), basofil dalam darah sangat mirip dengan sel mast 

besar walaupun tidak identik, yang terletak tepat di luar kapiler tubuh. Sel ini 

mengeluarkan heparin dan histamin. Gambar basofil dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Basofil dalam darah (Taggliasacchi and Carboni, 1997) 

 
2.3.1.2. Sel Limfoid atau Agranulosit  

 Sel Limfoid disebut juga agranulosit karena mempunyai sedikit granula. 

Mereka mempunyai nukleus yang padat dan sitoplasma yang transparan. Sel 

limfoid mempunyai dua tipe sel yaitu limfosit dan monosit (Taggliasacchi and 

Carboni, 1997).  

 
a. Sel Limfosit 

 Jumlah limfosit dalam darah sekitar 20-40% dan berdiameter 8-10µm. 

Selain dalam darah limfosit juga berada dalam jaringan dan organ limfoid. Sel 

limfosit merupakan unsur pokok dari sistem kekebalan untuk menyerang 

mikroorganisme patogen seperti bakteri, jamur dan protista. Limfosit 

menghasilkan antibodi dan disusun dalam membrannya. Antibodi atau 

imunoglobulin adalah molekul yang dapat bereaksi secara spesifik dengan antigen 

yang menstimulasi produksinya. (Taggliasacchi and Carboni, 1997). Gambar 

limfosit dapat dilihat pada Gambar 4. 



16 
 

 

Gambar 4. Limfosit dalam darah (Taggliasacchi and Carboni, 1997) 

 
b. Monosit 

 Monosit merupakan tipe leukosit yang paling besar, yaitu berdiameter 16-

20µm. Sel ini membentuk makrofag. Setelah mencapai matang dalam sumsum 

tulang, sel ini akan masuk pada sirkulasi darah selama 24-36 jam (Taggliasacchi 

and Carboni, 1997). Guyton (1990) menyatakan bahwa monosit tidak matang 

mempunyai kemampuan sangat kecil untuk melawan agen infeksi, tetapi setelah 

memasuki jaringan monosit akan mulai membengkak sampai diameternya 

meningkat sebanyak lima kali lipat, sebesar 80 mikron. Gambar monosit dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Monosit dalam darah (Taggliasacchi and Carboni, 1997) 

 
2.3.2.  Hubungan Sel Darah Putih dengan Sistem Imun 

 Sel dari sistem imun tubuh terutama limfosit, bekerja untuk membuat 

respon imun menjadi lebih tepat. Untuk mencapai jangkauan ini, limfosit 
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mempunyai tipe dan fungsi yang berbeda, yaitu limfosit T dan limfosit B. Sel T 

dibagi dalam tiga kategori: Tc (cytotoxic), Th (helpers) dan Ts (suppressors). 

Limfosit Tc tidak melepaskan antibodi dalam aliran darah, tetapi limfosit Tc 

menyimpan antibodi dalam membran dan digunakan untuk mengenali sebagian 

besar sel dari organisme yang terinfeksi oleh virus atau sel humoral. Cara 

membedakan antara sistem imun atau yang bukan dapat diketahui dari limfosit B 

dan Tc yang telah dikenalkan oleh antigen yang tidak ikut menyerang, tetapi 

masih perlu diaktifkan oleh limfosit Th. Limfosit Ts berfungsi untuk mengurangi 

intensitas dari respon imun (Taggliasacchi and Carboni, 1997). 

 Limfosit dikeluarkan oleh sensitisasi dari jaringan limfoid dan 

pembentukan “sel ingatan”. Limfosit yang disensitisasi sewaktu mengadakan 

hubungan dengan antigen spesifiknya, berikatan dengan antigen. Ikatan ini 

selanjutnya mengakibatkan serangkaian reaksi tempat limfosit yang disensitisasi 

merusak penginvasi yaitu pengeluaran faktor transfer dan makrofag. Makrofag 

memegang peranan penting dalam membuang penginvasi asing antigenik 

(Guyton, 1990). 

 
2.4. Peranan Probiotik dalam Stimulasi Sistem Imun 

Efek menguntungkan bagi kesehatan yang diakibatkan mengonsumsi 

probiotik dapat dikategorikan pada dua hal yaitu keuntungan dari segi nutrisi yang 

dihasilkan dan efek terapeutik yang diperoleh (Mosilhey, 2003). Keuntungan dari 

segi nutrisional didasari atas kemampuan probiotik dalam meningkatkan 

ketersediaan sejumlah nutrisi di antaranya Ca, Zn, Fe, Mn, Cu dan P 

(McDonough, Wells, Wong, Hitchins and Bodewell, 1983), meningkatkan 
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kecernaan protein dalam yoghurt (Breslaw and Kleyn, 1973) dan mensintesis 

vitamin dalam yoghurt (Deeth and Tamime, 1981).  

Efek terapeutik yang diperoleh di antaranya mencegah dan mengurangi 

durasi diare, menghambat bakteri patogen di saluran pencernaan, memperbaiki 

pencernaan laktosa pada individu lactose intolerance, meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh, membantu penyembuhan infeksi pernafasan seperti sinusitis, 

bronkitis dan pneumonia, mengurangi sakit yang dikeluhkan penderita asma, 

penyakit kulit/eksim, serta mengurangi risiko terkena tumor dan kanker 

(Anonimus, 2004b). 

Yoghurt dibuat dengan bantuan dua bakteri menguntungkan yaitu 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, keduanya merupakan 

bakteri penghasil asam laktat yang berperan penting dalam keseimbangan 

mikroflora usus. Pada saat bertumbuh didalam usus, kedua bakteri ini mampu 

menciptakan keadaan asam yang menghambat bakteri lain untuk hidup di 

dalamnya (Adolfson, Meydani and Russell, 2004).  

Imunogenisitas dari bakteri asam laktat berbeda-beda tergantung pada 

sifat-sifat dari strain dibandingkan karakteristik umum spesiesnya. Imunogenisitas 

dari bakteri asam laktat ditentukan oleh ketahanan hidup bakteri di dalam saluran 

pencernaan, ketahanan terhadap asam lambung dan asam empedu, dan 

kemampuan untuk menempel pada permukaan mukosa (Meydani and Ha, 2000). 

Prasyarat utama dan pertama yang harus dipenuhi bakteri asam laktat untuk dapat 

dipakai sebagai alternatif pengobatan secara oral adalah kemampuannya untuk 

tetap bertahan hidup dalam kondisi saluran pencernaan dan mampu membentuk 

koloni di dalamnya (Widodo, 2003). 
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Gorbach (2000) berpendapat bahwa organisme probiotik secara efektif 

akan mempertahankan jumlah mikroorganisme hidup yang cukup dan dapat 

bertahan ketika melewati proses pencernaan, membentuk koloni di usus dan 

memproduksi senyawa-senyawa yang menguntungkan tanpa membentuk toksin 

dan efek patogenik. Probiotik tidak dapat menstimulasi efek menguntungkan bagi 

manusia apabila tidak terdapat organisme dalam jumlah yang cukup untuk 

bertahan sampai mencapai usus. Jumlah minimum bakteri hidup pada tiap produk 

probiotik adalah 106 cfu/ml di akhir masa kadaluwarsa, untuk dapat menyediakan 

efek fungsional bagi manusia (Kurmann and Rasic, 1991; Sandholm and Saarela, 

2003). 

Konsumsi yoghurt yang mengandung bakteri asam laktat di dalamnya, 

menunjukkan efek stimulasi sistem imun dalam tubuh. Komponen bakteri asam 

laktat yang mempunyai pengaruh stimulasi adalah dinding selnya yang terdiri atas 

peptidoglikan (30-70% dari total dinding sel), polisakarida, dan asam teikoat. 

Peptidoglikan adalah glikopeptida yang dilepaskan dari dinding sel bakteri oleh 

enzim bakteriolitik, contohnya adalah lisozim. Lisozim yang disekresikan ke 

dalam usus dari sel-sel paneth, dapat melepaskan peptidoglikan dan muramyl 

dipeptide (MDP), yang merupakan komponen penyusun peptidoglikan dengan 

berat molekul lebih rendah. Bakteri asam laktat, yang sangat sensitif terhadap 

lisozim, dapat membebaskan peptidoglikan dalam usus dan merangsang aktivitas 

adjuvant pada permukaan mukosa. Tempat pengikatan peptidoglikan diidentifikasi 

terdapat pada limfosit dan makrofag. MDP menstimulasi makrofag untuk 

melepaskan IL-1, yang diperlukan untuk aktivasi limfosit T dan merangsang 

produksi IFN-g oleh limfosit (Meydani and Ha, 2000). 
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2.5. Mekanisme Stimulasi Sistem Imun di dalam Usus 

Mekanisme di belakang manfaat spesifik bakteri probiotik melibatkan 

beberapa tindakan yang bertujuan meningkatkan barrier (pelindung) mukosa 

usus, di antaranya adalah modifikasi mikroflora usus, penempelan pada mukosa 

usus dengan tujuan mencegah penempelan patogen atau aktivasi patogen, 

modifikasi protein makanan oleh mikroflora usus, modifikasi aktivitas enzim 

bakteri, dan kontrol terhadap antigen yang menyimpang. Integritas dari barrier 

tersebut diperlukan untuk mencegah transpor antigen yang tidak tepat dan tak 

terkontrol (Salminen and Wright, 1998). 

Respon imun lokal pada usus dapat dirangsang oleh interaksi antara 

bakteri probiotik dan epitel, serta sel imun yang berhubungan dengan lamina 

propria pada usus halus. Aktivasinya terdapat Gambar 6, terdapat beberapa jalur 

internal bagi bakteri probiotik yang ada pada lumen usus halus. Sel M (MC) yang 

terdapat di epitelium, sel epitel (EC) dan sel dendritik (DC) interdigitant mampu 

menarik bakteri masuk ke bagian dalam mukosa usus. Bakteri atau fragmennya 

mulai masuk setelah berinteraksi dengan sel-sel epitel tadi. Sel-sel yang pertama 

kali berinteraksi dengan bakteri yang masuk adalah antigen-presenting cells 

(APC) yaitu makrofag (MQ) dan/atau sel dendritik (DC), interaksi ini merangsang 

pelepasan IL-6. Makrofag dan sel dendritik kemudian memfagositosis bakteri 

probiotik atau fragmennya, dan kedua sel tersebut terangsang untuk memproduksi 

sitokin seperti TNF-α dan IFN-γ, yang meningkatkan stimulasi sel epitel dan 

menginisiasi aktivitas semua sel-sel imun. Sitokin yang diproduksi melalui 

stimulasi probiotik merupakan pengirim pesan biologis dari jaringan sinyal 

kompleks yang mengaktivasi respon imun sistemik. Sel mast (MS) kemudian juga 
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terangsang untuk memproduksi IL-4. Sitokin yang lain seperti IL-10 dan IL-6 

juga ikut diproduksi untuk meningkatkan sinyal jaringan sitokin. IL-6 akan 

mendukung perbanyakan dari limfosit B IgA, yang akan meningkatkan jumlah 

sel-sel yang memproduksi IgA dan transportasinya ke sel plasmatik (PC) dalam 

lamina propria usus (Galdeano, de LeBlanc, Vinderola, Bonet, and Perdigon, 

2007). 

 

Gambar 6.  Stimulasi sistem imun oleh bakteri  
probiotik (Galdeano, et al., 2007) 

 

2.6. Mencit Balb/c 

Para ahli banyak menggunakan mencit untuk hewan percobaan, di 

samping mempunyai struktur fisiologi yang mirip dengan manusia, penggunaan 

mencit sebagai hewan percobaan juga mempunyai beberapa keuntungan seperti 
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waktu kehamilan yang singkat yaitu 18 hari, jumlah fetusnya yang banyak, 

pemeliharaannya yang mudah dan harganya yang relatif murah (Manson, Zenick 

and Costlow, 1982). Sebagaimana makhluk hidup lainnya, selama pertumbuhan 

dan perkembangannya mencit tidak dapat lepas dari pengaruh berbagai faktor 

lingkungan hidupnya (Yuwono, Sulaksono dan Yekti, 2004). 

Mencit Balb/c adalah strain albino dari laboratorium tikus dari beberapa  

substrain tikus yang sudah ada. Saat ini terdapat lebih dari 200 generasi dari 

negara mereka yaitu New York, pada tahun 1920 mencit Balb/c tersalurkan secara 

global dan diantara kebanyakan penggunaan strain inbreeding sangat luas pada 

percobaan hewan atau pada perlakuan hewan coba (Anonymous, 2007b). Gambar 

mencit Balb/c dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Mencit balb/c (Anonymous, 2007b) 

Penelitian suatu agen penyakit dapat lebih intensif apabila dapat dilakukan 

pada hewan model yang kecil, tetapi memiliki efek penyakit yang mirip dengan 

hospes definitifnya. Tidak terdapat catatan khusus terhadap perbedaan antara 

substrain Balb/c yang yang bermacam – macam, walaupun sebagian dari mereka 

adalah hasil mutasi dari kontaminasi genetik (Anonymous, 2007b). Data biologi 

mencit normal dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Data biologi mencit normal  
Parameter biologi Nilai 

- Konsumsi pakan per hari 
- Konsumsi air minum per hari 
- Diet protein 
- Ekskresi urin per hari 
- Lama hidup 
- Bobot badan dewasa 

1. Jantan 
2. Betina 

- Bobot lahir 
- Dewasa kelamin (jantan=betina) 
- Siklus estrus (menstruasi) 
- Umur sapih 
- Mulai makan pakan kering 
- Rasio kawin 
- Jumlah kromosom 
- Suhu rektal 
- Laju respirasi 
- Denyut jantung 
- Pengambilan darah maksimum 
- Jumlah sel darah merah (eritrosit) 
- Kadar haemoglobin (Hb) 
- Pack Cell Volume (PCV) 
- Jumlah sel darah putih (leukosit) 

5 g (umur 8 minggu) 
6,7 ml (umur 8 minggu) 
20-25% 
0,5-1 ml 
1,5 tahun 
 
25-40 g 
20-40 g 
1-1,5 g 
28-49 hari 
4-5 hari (poliestrus) 
21 hari 
10 hari 
1 jantan – 3 betina 
40 
37,5oC 
163 x/mn 
310 – 840 x/mn 
7,7 ml/kg 
8,7 – 10,5 x 106 / µl 
13,4 g/dl 
44% 
8,4 x 103 /µl 

 
Sumber : Anonymous, 2007b 

 
2.7. Teknik Pemberian Dosis pada Hewan Coba 

Carlo and Oehme (1992) menyatakan bahwa sebelum memegang hewan 

coba, alat suntik sonde harus sudah diisi dengan dosis serta gelembung udara 

tidak boleh muncul karena akan membuat tikus kesakitan dan berontak. Alat 

suntik sonde dilengkapi dengan jarum yang ujungnya bulat untuk mengurangi 

kemungkinan dari infeksi trakea.  

Untuk memegang mencit yang akan diperlakukan (baik pemberian obat 

maupun pengambilan darah), diperlukan cara-cara yang khusus sehingga 

mempermudah cara perlakuannya. Secara alamiah mencit cenderung menggigit 

bila mendapat sedikit perlakuan kasar. Pengambilan mencit dari kandang 
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dilakukan dengan mengambil ekornya kemudian mencit ditaruh pada kawat kasa 

dan ekornya sedikit ditarik, cubit kulit bagian belakang kepala dan jepit ekornya 

seperti pada Gambar 8 (Anonimus, 2000). 

 

Gambar 8.  Cara menangani mencit untuk pemberian obat  
   baik injeksi maupun per oral (Anonimus, 2000) 

  
Apabila mencit sudah siap, alat suntik sonde dapat dimasukkan ke mulut 

dan turun sampai ke esofagus. Jika mencit tidak berontak, alat suntik sonde tidak 

dipegang terlalu erat sehingga akan mengurangi esofagus robek. Apabila tikus 

tetap berontak, alat suntik sonde harus dicabut untuk membiarkan tikus tenang, 

kemudian dapat diulangi. Pemberian dosis dapat dilakukan secara perlahan. 

Terlalu cepat dapat menyebabkan cairan dimuntahkan (vomit) ke esofagus 

sehingga hasil tidak akurat. Alat suntik sonde dapat ditarik dari mulut setelah 

selesai memberikan dosis dan hewan diamati tanda-tanda stres atau kesulitan 

pernafasan (Carlo and Oehme, 1992).  

Volume dosis yang diberikan pada hewan coba tidak boleh terlalu banyak 

karena dapat mengakibatkan efek yang kurang baik bagi hewan. Kerugian metode 

pemberian dosis secara oral adalah interaksi langsung antara tikus dengan tangan 

manusia (handling) yang dapat meningkatkan plasma corticosterone sehingga 

akan mempengaruhi hasil akhir dan menyebabkan kematian karena kebocoran 

esofagus atau radang paru-paru (Carlo and Oehme, 1992). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Fisikokimia dan 

Laboratorium Mikrobiologi, Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan, untuk analisa kualitas yoghurt, Laboratorium Parasitologi dan 

Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, 

untuk pemeliharaan hewan coba dan pengujian sampel darahnya, waktu 

pelaksanaan mulai bulan Maret 2009 sampai dengan Agustus 2009. 

 
3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Hewan Coba 

 Hewan coba yang dipakai adalah mencit strain balb/c yang dibeli dari 

Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kriteria hewan coba yang 

dipakai adalah hewan coba dewasa yaitu berusia 2 bulan, mempunyai bobot badan 

rata-rata 30 g dan dalam kondisi yang sehat. Sebelum diberi perlakuan, hewan 

coba diadaptasikan dengan kondisi laboratorium selama 1 minggu. Waktu yang 

dibutuhkan untuk perlakuan terhadap mencit adalah 1 minggu. 

Pemeliharaan hewan coba dilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Setiap mencit diberi pakan dan 

minum yang sama. Pakan tikus terdiri atas pakan ayam jenis BR 1 lalu dicampur 

dengan tepung terigu yang kemudian dibuat pellet. Setiap hari pakan yang 

disiapkan untuk 1 ekor mencit adalah 20 g pellet, sedangkan minum diberikan 

secara ad libitum. Pakan dan minum tersebut diganti setiap hari. 
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Kultur Vibrio cholerae yang digunakan sebagai antigen pada hewan coba 

didapatkan dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran. Konsentrasi 

bakteri yang digunakan adalah 104 cfu/ml.  

 
3.2.2. Bahan-bahan 

Dalam kegiatan penelitian ini, sampel yoghurt yang digunakan adalah 

produk-produk yoghurt yang dijual di daerah Kota Malang. Pemilihan sampel ini, 

dilakukan beberapa spesifikasi berkaitan dengan kemudahan dalam penelitian dan 

jumlah yang ada di pasaran. Sampel yoghurt yang dipilih adalah produk yang 

pemasarannya cukup luas atau berskala nasional. Setelah melakukan survei 

terhadap produk-produk yoghurt yang dijual di daerah Kota Malang, dilakukan 

pemilihan acak terhadap lima merek yoghurt. Semua produk yoghurt yang dipakai 

dalam penelitian ini diproduksi di Indonesia.   

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuades, bufer 

pH (Merck), indikator pp 1% (Merck), NaOH 0,1 N (Merck), PCA (Oxoid), 

MRSA (Oxoid), pepton (Oxoid), E-pure, EDTA 0,05 M (Merck), Giemsa (Fluka), 

metanol (Merck), kloroform (Merck), alkohol 70% (OneMed), entellan (Merck). 

Bahan-bahan kimia yang digunakan mempunyai grade pro analysis. 

 
3.2.3. Alat-alat 

Alat-alat yang digunakan antara lain timbangan analitik, lemari pendingin, 

autoklaf (Hirayama), oven (WT-Binder), pipet tetes, pipet ukur, pipet mikro 

(Soccorex Swiss), cawan petri, inkubator (WT-Binder), erlenmeyer, gelas ukur, 

pH meter (Schott Gerate), buret, tabung reaksi, gelas pengaduk, beaker glass, 

bunsen, vortex-mixer (Model:VM-2000, D.S. Instrument, Inc.), penghitung koloni 
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(Stuart Scientific, UK), slide preparat, cover glass, mikroskop (Novex Holland), 

blue tip, kandang mencit, botol minum, alat sonde, tabung mikro, alat bedah, 

suntikan steril, sarung tangan karet, masker. 

 
3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Pengujian Kualitas Yoghurt  

Penelitian tahap pertama adalah pengujian pH, keasaman, dan kuantitas 

bakteri pada sampel yoghurt untuk mendapatkan profil kualitas yoghurt. Nilai pH 

yoghurt diukur dengan pH meter Schott Gerate, sedangkan nilai keasaman diuji 

menggunakan metode keasaman titrasi. Kuantitas bakteri yang diuji pada yoghurt 

dibedakan menjadi dua yaitu total bakteri asam laktat menggunakan media MRSA 

dan total bakteri menggunakan media PCA. Pada setiap pengujian menggunakan 

sampel yoghurt baru yang belum pernah dibuka sebelumnya, dan untuk setiap 

variabel dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. 

 
3.3.2. Pengujian Terhadap Hewan Coba 

Penelitian tahap kedua adalah pengujian terhadap hewan coba. Penelitian 

ini merupakan studi eksperimental untuk mengetahui pengaruh pemberian yoghurt 

terhadap peningkatan sistem imun hewan coba. Setelah masa adaptasi hewan coba 

terhadap kandang baru selesai, dilakukan pemberian antigen untuk merangsang 

respon imun hewan coba. Antigen yang diberikan berupa kultur Vibrio cholerae 

dalam konsentrasi yang rendah (konsentrasi yang digunakan 104 cfu/ml, 

konsentrasi minimal untuk produksi toksin adalah 106 cfu/ml) sehingga hewan 

coba tidak sakit. Antigen diberikan per oral dengan dosis 1 ml untuk setiap hewan 

coba. Pemberian antigen dalam konsentrasi rendah disebabkan fungsi yoghurt 
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hanya sebagai pangan fungsional dan tidak termasuk dalam bagian terapi 

pengobatan.  

Setelah antigen diberikan, baru dimulai pemberian yoghurt kepada hewan 

coba. Penentuan besarnya dosis yoghurt yang akan diberikan ke hewan coba, 

dilakukan analogi dengan dosis terhadap manusia. Perhitungan dilakukan dengan 

membuat homogen beberapa komponen seperti rata-rata volume darah manusia 

dan mencit. Perhitungannya adalah : 

Rata-rata total volume darah manusia = 5 l = 5000 ml 

Rata-rata total volume darah mencit  = 6-8 % dari bobot badan (Anonymous, 

2008) 

         = bobot badan (30 g) x 8 % 

                    = 0,03 kg x 0,08 

                    = 0,0024 l = 2,4 ml 

Standar konsumsi yoghurt per hari = 200 ml (Rodler, 2001) 

 

Rata-rata total volume darah mencit      x standar konsumsi yoghurt 
 Rata-rata total volume darah manusia 

 2,4 ml  x  200 ml   = 0,096 ml ~ 0,1 ml 
 5000 ml 

 
Volume yoghurt yang disondekan pada setiap mencit adalah 0,1 ml / hari. 

Dosis pemberian yoghurt dibagi menjadi tiga yaitu single dose, double dose dan 

triple dose. Berdasarkan perbedaan perlakuan pemberian yoghurt, maka mencit 

dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu :  

- Kelompok kontrol   : tidak diberi yoghurt sama sekali 

- Kelompok single dose  : diberi yoghurt 0,1 ml/hari selama 1 hari  
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- Kelompok double dose  : diberi yoghurt 0,1 ml/hari selama 2 hari  

- Kelompok triple dose   : diberi yoghurt 0,1 ml/hari selama 3 hari  

Pada saat perlakuan pemberian yoghurt kepada hewan coba selesai 

dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan euthanasia pada hewan coba. 

Ketika darah hewan coba sudah diperoleh, kemudian dibuat hapusan darah tipis. 

Setelah itu dilakukan perhitungan jumlah limfosit dan makrofag dari setiap 

hapusan darah menggunakan mikroskop. 

 
3.3.3. Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Analisis data pada penelitian tahap pertama menggunakan rataan dari tiga 

kali pengulangan yang dilakukan pada pengujian setiap produk. Yoghurt yang 

digunakan adalah yoghurt A, B, C, D, dan E.  

Rancangan percobaan pada penelitian tahap kedua menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang dengan 6 jenis perlakuan dan 3 jenis 

dosis yang tersarang pada perlakuan. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian 

yoghurt dan kelompok kontrol (tidak diberikan yoghurt) yaitu P-A, P-B, P-C, P-

D, P-E dan P-K (kontrol). Dosis yang digunakan adalah single dose, double dose 

dan triple dose. Analisis data yang digunakan pada penelitian tahap kedua adalah 

analisis keragaman (Analysis of Variance). Apabila terdapat perbedaan di antara 

perlakuan maka dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan.  

 
3.4. Prosedur Penelitian 

Survei terhadap produk-produk yoghurt yang dijual di daerah Kota Malang 

merupakan langkah pertama yang dilakukan sebelum memulai penelitian. Setelah 

survei selesai didapatkan tujuh merek yoghurt yang beredar di pasaran, kemudian 
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dilakukan pemilihan acak terhadap lima merek yoghurt yang akan digunakan 

dalam penelitian. Semua produk yoghurt yang dipakai dalam penelitian ini 

diproduksi di Indonesia.   

Pada penelitian tahap pertama, sampel yoghurt yang telah dibeli disimpan 

pada suhu refrigerator. Setelah yoghurt dipakai dalam pengujian, maka produk 

tersebut tidak akan dipakai lagi dalam pengujian berikutnya untuk menghindari 

kontaminasi yang dapat menyebabkan data bias. Tiap sampel yoghurt diuji pH 

(Van den Berg, 1987) (Lampiran 1), keasaman (Atherton and Newlander, 1981) 

(Lampiran 2), total bakteri asam laktat (Anonim, 1995) (Lampiran 3) dan total 

bakteri (Fardiaz, 1993) (Lampiran 4). 

Pada penelitian tahap kedua, awalnya dilakukan adaptasi kandang baru 

pada mencit yang baru dibeli selama seminggu. Setelah itu semua mencit 

diberikan antigen untuk merangsang respon imunnya. Antigen yang berupa 

bakteri Vibrio cholerae dengan konsentrasi 104 cfu/ml diberikan pada mencit per 

oral. Tiga hari kemudian, sampel yoghurt mulai diberikan pada kelompok mencit 

sesuai dengan dosisnya. Pemberian yoghurt dilakukan dengan teknik oral per 

mencit yang diberikan setiap hari. Kondisi mencit harus dijaga selama pemberian 

sampel seperti kesehatan, kebersihan kandang, pakan dan minum sehingga pada 

saat pengambilan darah didapatkan hasil yang maksimal.  

Tiga hari setelah perlakuan pemberian yoghurt terakhir, dilakukan 

euthanasia pada mencit menggunakan kloroform. Setelah mencit mati, rongga 

dadanya dibedah dan dilakukan pengambilan darah melalui jantung. Darah mencit 

yang telah diambil, dicampurkan dengan antikoagulan agar darah tidak membeku. 

Antikoagulan yang digunakan adalah EDTA 0,05 M. Langkah selanjutnya adalah 
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mempersiapkan sampel darah untuk perhitungan limfosit dan makrofag 

menggunakan teknik hapusan darah tipis (thin blood smear) (Anonymous, 2009b), 

yang dapat dilihat pada Lampiran 5. Setelah selesai membuat hapusan darah, 

perhitungan limfosit dan makrofag (Gandasoebrata, 2006) dilakukan di bawah 

mikroskop dengan perbesaran 400 kali dan menggunakan 20 kali luas pandang. 

Prosedur perhitungan limfosit dan makrofag dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 
3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian tahap pertama adalah pH, 

keasaman, total bakteri asam laktat dan total bakteri yang digunakan sebagai data 

pendukung untuk hasil penelitian tahap kedua.  

Penelitian tahap kedua terhadap hewan coba memiliki dua variabel 

penelitian yaitu total limfosit dan total makrofag yang diamati dari hapusan darah 

tipis, dan dihitung melalui pengamatan mikroskop. Prosedur kerja pengujian dapat 

dilihat pada lembar lampiran. 

Pengujian variabel yang diamati adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur kerja pengujian pH dengan menggunakan pH meter Schott 

Gerate (Van den Berg, 1987) pada Lampiran 1. 

2. Prosedur kerja pengujian keasaman titrasi (Atherton and Newlander, 

1981) pada Lampiran 2. 

3. Prosedur kerja pengujian total bakteri asam laktat (Anonymous, 1995) 

pada Lampiran 3. 

4. Prosedur pengujian total bakteri (Fardiaz, 1993) pada Lampiran 4. 

5. Prosedur perhitungan total limfosit dan makrofag pada hapusan darah 

(Gandasoebrata, 2006) pada Lampiran 6. 



32 
 

3.6. Tahapan Penelitian 
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Gambar 9. Skema prosedur penelitian 

3.7. Batasan Istilah 

Probiotik  yoghurt         :  mikroorganisme hidup yang terdapat dalam yoghurt, 

yang dapat memberi pengaruh menguntungkan bagi 

tubuh inang dan meningkatkan keseimbangan 

mikroorganisme dalam saluran pencernaan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pengujian Yoghurt yang Beredar di Kota Malang 

4.1.1. Nilai pH Yoghurt  

 Hasil pengujian nilai pH yoghurt terlihat pada Tabel 3 adalah 4,6 sebagai 

nilai rata-rata terendah pada produk C, sedangkan nilai rata-rata tertinggi terdapat 

pada produk D dengan nilai 5,5. Nilai pH adalah konsentrasi ion hidrogen yang 

berdisosiasi dalam larutan, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai pH mengukur 

larutan dari intensitas keasamannya. Nilai pH yoghurt dipengaruhi oleh jumlah 

asam laktat yang dihasilkan dari laktosa yang dihidrolisis oleh bakteri asam laktat, 

sebab peningkatan jumlah asam laktat akan diikuti dengan peningkatan 

konsentrasi ion H+ sehingga pH yoghurt akan turun (Sadaka, 2004). pH yoghurt 

akan menurun dari kisaran 6 hingga 7 menjadi kisaran 4,0 hingga 4,5 sebagai 

akibat dari peningkatan keasaman yoghurt selama proses inkubasi (Buckle dkk., 

1987; Wilkinson, 2000). 

  
Tabel 3. Nilai pH yoghurt 

Ulangan 
Yoghurt 

A B C D E 
1 5,1 4,5 4,5 5,5 5,3 

2 4,7 5,1 4,8 5,6 5,5 

3 4,9 4,8 4,6 5,5 5,4 
Rataan 4,9 4,8 4,6 5,5 5,4 

 

 Produk D dan E memiliki nilai pH yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

tiga produk yang lain dengan nilai pH rata-rata di atas 5. Hal ini disebabkan oleh 
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kedua produk tersebut termasuk ke dalam yoghurt drink yang telah dilakukan 

pengenceran dengan penambahan bahan-bahan lain termasuk air. Air merupakan 

larutan yang memiliki pH netral sehingga apabila ditambahkan ke dalam yoghurt 

nilai pH akan meningkat. Penambahan air juga dapat dilakukan dengan tujuan 

untuk mengurangi keasaman produk. Tingkat keasaman produk ini sangat 

dipengaruhi oleh pilihan konsumen.  

Penurunan nilai pH pada yoghurt dapat menunjukkan aktivitas bakteri 

asam laktat yang mengubah laktosa menjadi asam laktat. Semakin lama proses 

inkubasi, pH yoghurt semakin menurun karena semakin banyak asam laktat yang 

dihasilkan dari proses metabolisme bakteri. Nilai pH yoghurt berhubungan erat 

dengan aktivitas bakteri kulturnya. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus dengan perbandingan 1:1 dapat mencapai kondisi asam secara lebih 

cepat dibandingkan kultur tunggal karena adanya simbiosis antara kedua 

mikroorganisme tersebut (Vedamuthu, 1982; Tamime and Robinson, 1989). 

Streptococcus thermophilus secara normal akan berhenti beraktivitas pada kisaran 

pH 4,2 dan tercipta kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan bakteri lain 

yang lebih tahan asam, yaitu Lactobacillus bulgaricus (Van den Berg, 1987).  

Pada Tabel 3 terlihat nilai pH yang bervariasi antar yoghurt walaupun 

termasuk jenis yoghurt yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh bakteri kultur yang 

digunakan, pada beberapa produk menggunakan 2 atau 3 macam bakteri dengan 

strain yang berbeda-beda antara produk-produk tersebut. Produk B menggunakan 

bakteri Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacteria, sedangkan produk A 

memiliki 3 macam bakteri yaitu Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 

bulgaricus, dan Bifidobacterium animalis DN-173 010. Setiap strain bakteri 
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tersebut memiliki aktivitas metabolisme yang berbeda-beda dengan kondisi pH 

optimum yang berbeda-beda pula. Produk B memiliki nilai rata-rata pH yang 

lebih rendah daripada produk A dengan jenis bakteri yang lebih sedikit. Hal 

tersebut disebabkan oleh produk B menggunakan bakteri Lactobacillus 

acidophilus yang masih melakukan proses metabolisme pada kondisi pH yang 

rendah.   

 Nilai pH produk fermentasi seperti yoghurt berdasarkan Australian Food 

Standarts Code adalah <4,5 (Shah, 2000). Nilai pH yoghurt yang diuji terlihat 

berbeda bila dibandingkan dengan standar, hal ini berkaitan erat dengan selera 

konsumen, terutama masyarakat Indonesia yang kurang menyukai rasa asam. 

Produsen dapat menambahkan bahan tambahan pangan seperti gula ataupun 

menambahkan air ke dalam produk akhir sehingga dapat mengurangi rasa asam 

dari yoghurt. Tamime (2006) menyatakan bahwa pH produk akhir diawasi 

terutama karena berhubungan dengan pilihan konsumen, dan oleh sebab itu titik 

akhir yang dipilih akan bervariasi berdasarkan jenis yoghurt.  

 
4.1.2. Nilai Keasaman Yoghurt  

 Nilai keasaman yoghurt dari hasil pengujian yang terlihat pada Tabel 4 

yaitu nilai tertinggi terdapat pada produk C dengan nilai rata-rata 0,987%, 

sedangkan nilai terendah terdapat pada produk D dengan nilai rata-rata 0,328%. 

Menurut ketetapan FDA (Food and Drug Administration) produk akhir yoghurt 

mempunyai keasaman tidak boleh kurang dari 0,3% yang ditunjukkan dengan 

asam laktat (Chandan and Shahani, 1993). Keasaman titrasi mengukur tingkat 

keasaman berdasarkan jumlah dari alkali yang dapat menetralkan asam yang 

terkandung di larutan, sedangkan pH mengukur konsentrasi ion hidrogen yang 
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berdisosiasi dalam larutan. Apabila nilai pH rendah, tingkat keasamannya tinggi. 

Pada produk C yang memiliki nilai pH rata-rata paling rendah yaitu 4,6, nilai 

keasamannya paling tinggi yaitu sebesar 0,987 %. 

 
Tabel 4. Nilai keasaman yoghurt (%) 

Ulangan 
Yoghurt 

A B C D E 
1 0,725 0,925 0,950 0,328 0,513 

2 0,725 0,788 1,025 0,328 0,525 

3 0,725 0,856 0,987 0,328 0,519 
Rataan 0,725 0,856 0,987 0,328 0,519 

 

 Pada produk D dan E tingkat keasaman cukup rendah bila dibandingkan 

dengan tiga produk yang lain. Hal tersebut dikarenakan produk D dan E 

merupakan yoghurt drink yang telah mengalami pengenceran sehingga 

keasamannya berkurang. Penambahan bahan-bahan seperti air, gula dan penstabil 

ke dalam yoghurt ikut mempengaruhi nilai keasaman tiap produk.  

Keasaman yoghurt merupakan gabungan dari apparent acidity dan real 

acidity. Apparent acidity merupakan suasana asam pada susu segar yang 

dipadatkan selama pemerahan, sedangkan real acidity adalah keasaman yang 

disebabkan oleh adanya asam laktat akibat aktivitas bakteri asam laktat yang 

memecah laktosa menjadi asam laktat (Campbell and Marshall, 1975). Aktivitas 

bakteri dalam proses fermentasi menghasilkan peningkatan keasaman susu di 

sekitar 1,0-1,2 g/ 100 ml asam laktat setelah 3-4 jam. Pada keasaman ini protein 

susu akan terkoagulasi untuk membentuk gel yang kokoh (Tamime, 2006). 

Tingkat keasaman yoghurt sangat bervariasi antara produk satu dengan yang lain, 

hal tersebut sangat dipengaruhi oleh penggunaan bakteri starter yang berbeda-

beda pada setiap produk. Setiap strain bakteri memiliki aktivitas pemecahan 
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laktosa yang berbeda-beda, dan simbiosis antara bakteri yang digunakan akan 

mengakibatkan produksi asam laktat yang bervariasi.   

 Asam laktat hasil metabolisme bakteri starter merupakan komponen utama 

peningkatan keasaman yoghurt, namun metabolit lain bakteri seperti asam formiat 

maupun asam glutamat yang dilepaskan saat perlakuan panas pada susu, ikut 

mempengaruhi nilai keasaman produk akhir yoghurt. Menurut SNI, nilai 

keasaman yoghurt adalah 0,5-2,0% (Anonimus, 1992). Hasil pengujian pada 

yoghurt di Kota Malang menunjukkan nilai keasaman yang telah memenuhi 

standar dimana semua produk yang diuji memiliki tingkat keasaman 0,328-

0,987%. 

 
4.1.3. Total Bakteri Asam Laktat pada Yoghurt  

 Hasil pengujian total bakteri asam laktat dapat dilihat pada Tabel 5, 

dengan jumlah bakteri asam laktat paling banyak terdapat pada produk E dengan 

nilai rata-rata 7,488 log cfu/ml, sedangkan jumlah bakteri asam laktat paling 

sedikit pada produk D dengan nilai rata-rata 6,187 log cfu/ml. Bakteri asam laktat 

merupakan bakteri starter yang digunakan dalam pembuatan yoghurt. Mikroflora 

yang diaplikasikan dalam teknologi produksi yoghurt umumnya terdiri dari strain 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Spesies bakteri asam 

laktat lainnya dapat dikombinasikan dengan L. bulgaricus dan S. thermophilus 

(Meydani and Ha, 2000). Pada produk akhir, bakteri asam laktat harus hidup dan 

terdapat dalam jumlah yang besar sehingga dapat memberikan efek 

menguntungkan bagi yang mengonsumsinya.   
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Tabel 5. Total bakteri asam laktat yoghurt (log cfu/ml) 

Ulangan 
Yoghurt 

A B C D E 
1 7,000 7,045 7,210 6,184 7,498 
2 7,017 7,004 7,184 6,188 7,477 
3 7,008 7,025 7,196 6,188 7,489 

Rataan 7,008 7,025 7,197 6,187 7,488 
 

 Produk E yang memiliki total bakteri asam laktat paling tinggi, 

menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

sebagai bakteri starternya. Produk A juga menggunakan bakteri starter yang sama 

dengan produk E, sedangkan produk C menggunakan Lactobacillus acidophilus 

LA-5 dan Streptococcus thermophilus.  

Strain bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

merupakan strain paling umum yang digunakan dalam produksi yoghurt karena 

memiliki simbiosis yang saling menguntungkan bagi keduanya. Pada saat 

fermentasi dimulai, populasi S. thermophilus berkembang dengan cepat dan 

berperan pada penurunan awal pH. Setelah 2 jam pengaruh sinergistik 

Streptococcus menyebabkan pertumbuhan dan metabolisme Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus makin cepat, sehingga setelah 4 jam populasi dari 

setiap organisme starter mencapai 2,0 x 107 cfu/ml (Tamime, 2006). Interaksi 

sinergis tersebut disebabkan oleh S. thermophilus tumbuh lebih cepat 

dibandingkan Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus pada susu, dan 

memfermentasi laktosa secara homofermentatif untuk menghasilkan asam laktat 

sebagai produk utama. Karbon dioksida dan asam formiat juga dibebaskan dari 

pemecahan urea pada susu oleh urease. Ketiga metabolit tersebut menstimulasi 

pertumbuhan Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Robinson, 2000). 
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 Produk D yang memiliki total bakteri asam laktat paling rendah 

menggunakan bakteri starter Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis  dan 

Streptococcus thermophilus. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus mempunyai aktivitas yang saling menguntungkan satu sama lain, 

namun produk D yang menggunakan tiga strain bakteri starter memiliki total 

bakteri asam laktat yang rendah yaitu hanya 6,187 log cfu/ml. Populasi bakteri 

asam laktat pada yoghurt sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya 

adalah strain bakteri yang digunakan dan proses fermentasi yang dilakukan dalam 

pembuatan yoghurt. Suhu dan waktu yang digunakan dalam proses fermentasi 

sangat berpengaruh pada populasi bakteri asam laktat di produk akhir.  

Tamime (2006) berpendapat bahwa suhu 42oC merupakan temperatur khas 

fermentasi untuk yoghurt, namun pemakaian temperatur inkubasi yang lebih 

rendah akan membuat waktu gelasi lebih lama, gel yang dibentuk lebih kokoh dan 

kental yang lebih tahan terhadap sineresis. Sisi negatifnya, temperatur fermentasi 

yang lebih rendah menyebabkan penurunan produksi komponen-komponen flavor 

dan lainnya oleh bakteri starter karena pertumbuhan yang lebih lambat. Penentuan 

suhu dan waktu fermentasi juga dipengaruhi oleh pH produk akhir yang 

diinginkan, karena semakin lama proses fermentasi berjalan, semakin banyak 

asam laktat yang dihasilkan dari metabolisme bakteri asam laktat sehingga nilai 

pH semakin rendah. pH produk akhir memiliki peran penting dalam menentukan 

stabilitas bakteri asam laktat dalam produk susu fermentasi. Salminen and Wright 

(1998) menambahkan bahwa ketika pH dipertahankan dekat dengan nilai netral, 

jumlah sel kultur yang hidup dapat dipertahankan konstan untuk lebih dari satu 

bulan pada suhu 5oC.  
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Total bakteri asam laktat yang rendah juga dapat disebabkan adanya 

penurunan jumlah bakteri ketika penyimpanan produk berlangsung. Penurunan 

jumlah bakteri asam laktat selama penyimpanan dapat terjadi apabila kondisi 

penyimpanan kurang diperhatikan terutama yang berkaitan dengan temperatur 

penyimpanan. Viabilitas sel-sel Lactobacillus dalam susu fermentasi dapat 

diperpanjang bila produk akhir disimpan pada suhu 5oC. Selain itu terdapat 

keuntungan tambahan apabila produk disimpan pada temperatur rendah yaitu 

produksi asam dapat ditahan sehingga produk tidak akan menjadi terlalu asam 

(Salminen and Wright, 1998).  

Bakteri asam laktat merupakan probiotik utama yang terdapat di dalam 

yoghurt. Untuk menyediakan efek fungsional bagi tubuh, jumlah minimum 

bakteri hidup adalah 106 cfu/ml untuk tiap produk pada akhir masa kadaluwarsa 

(Kurmann and Rasic, 1991; Sandholm and Saarela, 2003). Yoghurt yang beredar 

di Kota Malang dapat memberikan efek fungsional bagi tubuh karena memiliki 

total bakteri asam laktat tidak kurang dari 6 log cfu/ml. 

 
4.1.4. Total Bakteri pada Yoghurt  

Pengujian total bakteri pada yoghurt menggunakan metode TPC dengan 

hasil dapat dilihat pada Tabel 6, total bakteri tertinggi terdapat pada produk C 

dengan jumlah rata-rata 7,944 log cfu/ml, sedangkan total bakteri paling rendah 

terdapat pada produk D dengan jumlah rata-rata 6,479 log cfu/ml. Pengujian total 

bakteri dilakukan untuk mengetahui kandungan bakteri di dalam yoghurt, 

sehingga bakteri lain selain bakteri asam laktat dapat diketahui jumlahnya. Pada 

beberapa produk yang digunakan dalam penelitian ini terdapat bakteri selain 

bakteri asam laktat yang digunakan sebagai bakteri probiotik.  
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Tabel 6. Total bakteri yoghurt (log cfu/ml) 

Ulangan 
Yoghurt 

A B C D E 
1 7,832 7,188 7,963 6,476 7,623 
2 7,840 7,290 7,924 6,481 7,623 
3 7,839 7,243 7,944 6,479 7,623 

Rataan 7,837 7,240 7,944 6,479 7,623 
 

Aktivitas bakteri dalam yoghurt dapat dilihat dari tingkat keasaman 

produknya. Produk C yang memiliki total bakteri paling tinggi, nilai keasaman 

produknya juga paling tinggi yaitu 0,987%. Hal tersebut menunjukkan semakin 

besar populasi bakteri dalam yoghurt, maka tingkat keasaman yoghurt semakin 

meningkat.  

Bakteri probiotik secara umum didefinisikan sebagai bakteri hidup, dalam 

kultur tunggal atau campuran, yang mempunyai efek menguntungkan bagi 

kesehatan tubuh. Pada industri susu bakteri probiotik yang paling banyak 

digunakan berasal dari kelompok bakteri asam laktat, beberapa Bifidobacteria dan 

yeast juga digunakan (Salminen and Wright, 1998).  

  Pada yoghurt yang diuji terdapat tiga produk yang menggunakan 

Bifidobacteria sebagai probiotiknya. Produk A memakai Bifidobacterium 

animalis DN-173 010 sebagai komponen probiotik utamanya. Produk B hanya 

mencantumkan nama Bifidobacteria saja tanpa menyebutkan nama strain. Produk 

C menggunakan Bifidobacterium BB-12 sebagai tambahan probiotiknya. 

Penambahan bakteri lain ke dalam yoghurt seperti Bifidobacteria bertujuan 

meningkatkan efek probiotik dari produk tersebut. Menurut Salminen and Wright 

(1998), efek probiotik Bifidobacteria hanya dapat muncul bila bakteri tersebut 

bertahan selama perjalanan melalui lambung. Beberapa strain Bifidobacteria 

mampu bertahan terhadap asam lambung, ketahanan ini ditingkatkan oleh adanya 
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bolus-bolus makanan. Produksi komponen-komponen oleh Bifidobacteria seperti 

asam organik, khususnya asam laktat dan asetat, bakteriosin dan antibiotik, 

kemudian sekresi enzim, vitamin dan faktor pertumbuhan lainnya, bersama-sama 

dengan stimulasi sistem imun dan akumulasi metabolit spesifik, menjadi unsur 

yang penting dalam efek probiotiknya.  

 
4.2. Pengujian Mencit Balb/c yang Diberi Yoghurt 

4.2.1. Total Limfosit Mencit Balb/c 

Analisis yang dilakukan terhadap limfosit mencit balb/c yang diberi 

yoghurt menunjukkan terjadi peningkatan jumlah limfosit. Pada perlakuan P-A,  

P-B, P-C, P-D dan P-E dengan dosis single, double dan triple terlihat perbedaan 

jumlah limfosit antara mencit yang diberi yoghurt dengan mencit dari kelompok 

control (P-K). Data total limfosit pada tiga macam dosis dapat dilihat pada Tabel 

8. Pada analisis ragam diketahui bahwa perlakuan P-A, P-B, P-C, P-D, P-E dan  

P-K tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap jumlah limfosit sel darah mencit. 

Dosis pemberian yoghurt yaitu single dose, double dose dan triple dose yang 

tersarang pada perlakuan, berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah limfosit 

sel darah mencit.  

Sel limfosit merupakan unsur pokok dari sistem kekebalan untuk 

menyerang agen patogenik mikroorganisme seperti bakteri, jamur dan protista. 

Limfosit yang disensitisasi sewaktu mengadakan hubungan dengan antigen 

spesifiknya, berikatan dengan antigen. Ikatan ini selanjutnya mengakibatkan 

serangkaian reaksi tempat limfosit yang disensitisasi merusak penginvasi yaitu 

pengeluaran faktor transfer dan makrofag. Makrofag memegang peranan penting 

dalam membuang penginvasi asing antigenik (Guyton, 1990). 
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Tabel 7. Total limfosit (dalam satuan sel) mencit balb/c setelah pemberian yoghurt 
dengan single dose, double dose dan triple dose 

Perlakuan 
Dosis Pemberian Rata-Rata 

Perlakuan single dose double dose triple dose 

P-A 35a 32a 30a 32,33k 

P-B 35a 48a 20a 34,17k 

P-C 11a 51b 17a 26,17k 

P-D 22ab 15a 52b 29,17k 

P-E 35ab 61b 11a 35,17k 

P-K 14a 10a 10a 11,00k 
Keterangan: 
- superskrip yang berbeda (a, b, c) pada baris perlakuan menunjukkan terdapat 

perbedaan yang sangat nyata   (P<0,01) sedangkan superskrip yang sama (k) 
pada kolom rata-rata perlakuan menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata. 

- superskrip (a, b, c) menunjukkan notasi dosis pemberian sedangkan superskrip 
(k) menunjukkan notasi perlakuan P-A, P-B, P-C, P-D, P-E dan P-K. 

 

Pada perlakuan pemberian produk B, C dan E, nilai limfosit tertinggi 

terletak pada double dose. Double dose pada produk-produk tersebut memberikan 

peningkatan jumlah limfosit yang lebih tinggi daripada dosis lainnya. Pada produk 

A nilai limfosit tertinggi terdapat pada single dose, pada dosis lainnya nilai 

limfosit lebih rendah walaupun tidak berbeda jauh. Pada produk C, triple dose 

memberikan nilai limfosit paling tinggi dibandingkan dosis lainnya. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa masing-masing produk memberikan peningkatan jumlah 

limfosit yang berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan kandungan yoghurt yang 

bervariasi, terutama dari komposisi probiotiknya. Galdeano et al. (2007) 

menyatakan bahwa sel epitel mukosa usus membentuk barrier (pelindung) yang 

efisien yang akan mencegah antigen mendapatkan akses masuk, namun probiotik 

dan fragmen-fragmennya mampu memasuki dan mengaktivasi sel-sel epitel. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap bakteri berdasarkan struktur selnya 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menstimulasi sistem imun. 
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Gambar 10. Limfosit pada mencit balb/c 

Pada perlakuan P-D, nilai limfosit tertinggi terdapat pada triple dose yaitu 

pemberian yoghurt selama tiga hari. Limfosit yang meningkat tinggi di triple dose 

dapat disebabkan oleh kandungan probiotik produk D yang cukup rendah 

dibandingkan produk yang lain yaitu sekitar 6,187 log cfu/ml, sehingga tidak 

terdapat jumlah probiotik yang cukup untuk meningkatkan respon imun pada 

single dose dan double dose. Pada saat yoghurt diberikan ketiga kalinya, probiotik 

sudah mampu berkolonisasi di usus mencit sehingga terdapat peningkatan respon 

imun yang signifikan. Galdeano et al. (2007) menambahkan bahwa stimulasi 

bakteri probiotik pada sel-sel imun dan epitel menimbulkan pola produksi sitokin 

dalam usus yang berbeda-beda, tergantung pada dosis yang diberikan. 

Pemberian antigen yaitu Vibrio cholerae pada kelompok kontrol (P-K) 

menyebabkan peningkatan jumlah limfosit pada hewan coba. Proliferasi limfosit 

merupakan bentuk dari respon sistem imun dengan masuknya antigen ke dalam 

tubuh. Pada P-A, P-B, P-C, P-D dan P-E, yoghurt diberikan setelah semua hewan 

coba diinfeksi dengan Vibrio cholerae. Pada semua perlakuan pemberian yoghurt 

pada mencit, terlihat peningkatan jumlah limfosit bila dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Peningkatan jumlah limfosit ini disebabkan yoghurt 

mempunyai efek immunostimulator yang dapat meningkatkan respon sistem imun 
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tubuh terhadap antigen, efek ini dapat dibagi menjadi dua yaitu efek yang berasal 

dari komponen bakteri dan non-bakteri. Meydani and Ha (2000) menyatakan 

bahwa konsumsi yoghurt yang mengandung bakteri asam laktat di dalamnya 

menunjukkan efek stimulasi sistem imun dalam tubuh.  

Komponen bakteri asam laktat yang mempunyai pengaruh stimulasi 

adalah dinding selnya yang terdiri dari peptidoglikan (30-70% dari total dinding 

sel), polisakarida, dan asam teikoat. Peptidoglikan adalah glikopeptida yang 

dilepaskan dari dinding sel bakteri oleh enzim bakteriolitik, seperti lisozim. 

Lisozim, yang disekresikan sel-sel paneth ke dalam usus, dapat melepaskan 

peptidoglikan dan muramil dipeptida (MDP). MDP menstimulasi makrofag untuk 

melepaskan IL-1, yang diperlukan untuk aktivasi limfosit T dan merangsang 

produksi IFN-g oleh limfosit. Bakteri asam laktat yang sangat sensitif terhadap 

lisozim, dapat membebaskan peptidoglikan dalam usus dan merangsang aktivitas 

ajuvan pada permukaan mukosa. Adjuvant atau ajuvan adalah suatu substansi 

yang tidak bersifat imunogenik yang dapat membantu meningkatkan respon imun 

(Dzen, Prasetio, dan Santoso, 1993). 

Komponen non-bakteri yoghurt yang berpengaruh terhadap sistem imun 

diantaranya adalah asam amino, peptida bioaktif, Conjugate Linoleic Acid (CLA), 

dan beberapa mineral yang menjadi lebih mudah diserap setelah proses 

fermentasi. Meydani and Ha (2000) menyatakan bahwa mengonsumsi yoghurt 

pada waktu yang lama dapat menunjukkan kenaikan yang signifikan pada serum 

yang mengionisasi kalsium. Kalsium diketahui ikut mempengaruhi repon sistem 

imun, yaitu dengan meningkatkan produksi IL-2. CLA merupakan asam lemak 

dengan sifat-sifat immunostimulator dan anti karsinogenik, dimana terdapat 
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kandungan CLA yang lebih tinggi pada yoghurt daripada susu asalnya. Peptida 

bioaktif menstimulasi proliferasi dan pematangan sel limfosit T dan sel Natural 

Killer  (NK) untuk melawan bakteri, khususnya bakteri enterik. 

Efek imunostimulator dari bakteri asam laktat yang terdapat di dalam 

yoghurt, juga tergantung pada penempelan dengan jaringan limfoid ketika bakteri 

sedang berkolonisasi di lumen usus. Kemampuan bakteri asam laktat untuk 

bertahan di dalam saluran pencernaan sangat mempengaruhi imunogenisitas 

bakteri. Tingkat ketahanan bakteri asam laktat di dalam saluran pencernaan 

bervariasi tergantung ketahanannya terhadap asam lambung. Menurut Meydani 

and Ha (2000), pada genus Lactobacillus, L. acidophilus merupakan strain yang 

paling resisten terhadap asam lambung dibandingkan dengan kultur konvensional 

penghasil asam laktat yaitu L. bulgaricus dan S. thermophilus. Pada spesies 

Bifidobacterium, B. longum merupakan strain yang paling resisten terhadap asam 

lambung bila dibandingkan dengan B. infantis, B. bifidum,dan B. adolescentis. 

Bakteri probiotik yang mampu bertahan terhadap asam lambung akan 

sampai di usus halus. Pada saluran usus halus, bakteri probiotik yang menempel 

melakukan kontak dengan jaringan limfoid usus. Jaringan limfoid usus merupakan 

jaringan yang pertama kali melakukan kontak dengan komponen-komponen 

makanan, antigen dari makanan, bakteri patogen dan bakteri menguntungkan, 

serta komponen-komponen lainnya. Jaringan limfoid ini berhubungan dengan 

sistem mukosal lain dan imunitas sistemik. Menurut Salminen and Wright (1998), 

mekanisme di belakang manfaat spesifik bakteri probiotik melibatkan beberapa 

tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan barrier (pelindung) mukosa usus, 

diantaranya adalah modifikasi mikroflora usus, penempelan pada mukosa usus 
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dengan tujuan untuk mencegah penempelan patogen atau aktivasi patogen, 

modifikasi protein makanan oleh mikroflora usus, modifikasi aktivitas enzim 

bakteri, dan kontrol terhadap antigen yang menyimpang. Integritas dari barrier 

tersebut diperlukan untuk mencegah transpor antigen yang tidak tepat dan tidak 

terkontrol. 

 
 4.2.2. Total Makrofag Mencit Balb/c 

Pada perlakuan P-A, P-B, P-C, P-D dan P-E dengan dosis single, double 

dan triple tidak terlihat perbedaan yang signifikan pada jumlah makrofag antara 

mencit yang diberi yoghurt dengan mencit dari kelompok kontrol (P-K). Data 

total makrofag pada tiga macam dosis dapat dilihat pada Tabel 9. Pada analisis 

ragam diketahui bahwa perlakuan P-A, P-B, P-C, P-D, P-E dan P-K tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap jumlah makrofag dalam darah mencit. Dosis pemberian 

yoghurt yaitu single dose, double dose dan triple dose yang tersarang pada 

perlakuan, tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap jumlah makrofag dalam darah 

mencit.  

Makrofag merupakan sel mononuklear fagositik yang berasal dari monosit 

sumsum tulang dan ditemukan dalam jaringan serta tempat inflamasi. Makrofag 

juga berperan membantu dalam imunitas seluler khususnya sebagai sel penyaji 

antigen (Antigen Presenting Cells/APCs) (Brooks dkk., 2001). APCs adalah sel 

yang memproses dan menyajikan antigen yang masuk ke dalam tubuh pada sel 

limfosit T. 
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Tabel 8.  Total makrofag mencit balb/c setelah pemberian yoghurt dengan single 
dose, double dose dan triple dose 

Perlakuan 
Dosis Pemberian Rata-Rata 

Perlakuan single dose double dose triple dose 

P-A 4a 4a 2a 3,00k 

P-B 3a 2a 2a 2,00k 

P-C 2a 4a 2a 2,33k 

P-D 0a 0a 2a 0,67k 

P-E 4a 5a 1a 2,83k 

P-K 1a 2a 1a 1,00k 

Keterangan: 
- superskrip yang sama (a) pada baris perlakuan menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang nyata (P>0,05). 
- superskrip yang sama (k) pada kolom rata-rata perlakuan menunjukkan tidak 

ada perbedaan yang nyata (P>0,05). 
- superskrip (a) menunjukkan notasi dosis pemberian sedangkan superskrip (k) 

menunjukkan notasi perlakuan P-A, P-B, P-C, P-D, P-E dan P-K. 
 

Pada Tabel 8, jumlah makrofag antara mencit yang diberi yoghurt dengan 

mencit kelompok kontrol terdapat peningkatan walaupun perbedaannya tidak 

terlalu jauh. Hal ini dapat disebabkan mencit diinfeksi Vibrio cholerae dengan 

konsentrasi rendah, sehingga makrofag yang teraktivasi tidak terlalu banyak. 

Ketika terdapat stimulan atau aktivator, makrofag akan melakukan fagositosis dan 

membunuh mikroba, termasuk bakteri patogen, dimana hal tersebut merupakan 

fungsi utama makrofag (Meydani and Ha, 2000). Menurut Fuller (1997), probiotik 

yang mengandung bakteri asam laktat dapat meningkatkan aktivitas fagositik sel-

sel makrofag-monosit, yang akan menghasilkan peningkatan fagositosis dan 

pembunuhan patogen. 

Pada perlakuan P-A, P-B, P-C, dan P-E terlihat peningkatan jumlah 

makrofag bila dibandingkan dengan kelompok kontrol (P-K). Peningkatan 

tersebut tidak terjadi pada perlakuan P-D, dimana makrofag baru meningkat pada 
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pengamatan di triple dose. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kandungan 

probiotik pada produk D cukup rendah yaitu sekitar 6,187 log cfu/ml. Kandungan 

probiotik yang rendah menyebabkan efek stimulasi imun dari probiotik tidak 

terlihat, namun dengan pemberian yang berulang kondisi mikroflora usus dapat 

diperbaiki karena probiotik yang diberikan pada mencit mulai dapat berkolonisasi 

di usus. Menurut Galdeano et al. (2007), kuantitas dari probiotik untuk dapat 

memberikan efek ajuvan dalam respon imun mukosa adalah 1 x 108 sampai 109 

cfu yang diberikan per hari. Ia juga menambahkan bahwa bakteri probiotik harus 

bertahan pada usus selama 48 sampai 72 jam agar dapat efektif, karena jangka 

waktu tersebut diperlukan oleh antigen untuk memulai stimulasi imun usus. Hal 

tersebut mengindikasikan sangat pentingnya pemberian secara teratur dan dalam 

dosis tetap bagi setiap probiotik untuk dapat memperoleh sebuah efek ajuvan. 

 
Gambar 11. Makrofag pada mencit balb/c 

 
Makrofag dalam darah dapat diaktivasi oleh berbagai macam stimulan atau 

aktivator, termasuk mikroba dan produknya, kompleks antigen-antibodi, 

inflamasi, limfosit T tersensitisasi, sitokin dan trauma. Makrofag yang teraktivasi 

mempunyai jumlah lisosom yang meningkat dan menghasilkan serta melepaskan 

interleukin-1, yang mempunyai aktivitas luas dalam inflamasi. Interleukin-1 

berperan dalam terjadinya demam dan aktivasi sel limfoid, menyebabkan 
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pelepasan sitokin lainnya. Makrofag yang teraktivasi juga membentuk nitrit 

oksida (NO), suatu metabolit nitrogen yang mempunyai aktivitas antimikroba 

(Brooks dkk., 2001). 

Respon imun lokal pada usus dapat dirangsang oleh interaksi yang terjadi 

antara bakteri probiotik dan epitel usus. Setelah interaksi dengan sel-sel epitel, 

bakteri probiotik atau fragmennya mulai masuk ke dalam. Sel pertama yang akan 

berinteraksi adalah APC yaitu makrofag dan/atau sel dendritik. Makrofag dan sel 

dendritik kemudian memfagositosis bakteri probiotik atau fragmennya, dan kedua 

sel tersebut terangsang untuk memproduksi sitokin seperti TNF-α dan IFN-γ, yang 

meningkatkan stimulasi sel epitel dan menginisiasi aktivitas semua sel-sel imun. 

Sitokin yang diproduksi melalui stimulasi probiotik merupakan pengirim pesan 

biologis dari jaringan sinyal kompleks yang mengaktivasi respon imun sistemik. 

Parves, Malik, Kang and Kim (2006) menambahkan dari mayoritas bukti 

pengujian in vivo baik pada hewan dan manusia dapat dinyatakan bahwa probiotik 

dapat meningkatkan respon imun spesifik dan nonspesifik. Efek-efek ini 

dipercaya dijalankan melalui aktivasi makrofag, peningkatan konsentrasi sitokin, 

peningkatan aktivitas sel Natural Killer (NK) dan/atau peningkatan konsentrasi 

imunoglobulin. 

Bakteri probiotik menunjukkan efek imunostimulator ketika menempel 

pada mukosa usus, namun hal ini dapat berbeda berdasarkan strain bakteri yang 

dipakai karena setiap bakteri memiliki struktur sel yang berbeda dan metabolisme 

yang berbeda pula. Efek tersebut juga dipengaruhi oleh bakteri lain yang ikut 

masuk ke dalam saluran pencernaan, apabila kultur campuran tersebut mampu 

bersinergi dengan baik, hasil yang didapat juga semakin bagus terhadap efek 
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imunostimulator. Menurut Meydani and Ha (2000) imunogenisitas bakteri asam 

laktat berbeda-beda tergantung dari sifat-sifat khusus sebuah strain daripada 

karakteristik umum spesiesnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Kuantitas probiotik yoghurt yang beredar di Kota Malang berkisar antara 

6,187 log cfu/ml sampai dengan 7,488 log cfu/ml.  

2. Pemberian probiotik melalui yoghurt dengan total bakteri asam laktat 

dalam produk >7 log cfu/ml meningkatkan respon sistem imun secara 

signifikan terhadap antigen.  

3. Pemberian probiotik secara berulang dan dalam dosis yang tetap dapat 

merangsang respon sistem imun tubuh.    

 
5.2. Saran 

 Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah kuantitas probiotik 

yoghurt perlu ditingkatkan, sehingga setiap produk mampu memberikan efek 

fungsional yang optimal bagi yang mengonsumsinya.  
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Lampiran 1. Prosedur Kerja Pengujian pH dengan Menggunakan pH Meter 
Schott Gerate (Van den Berg, 1987) 

 
1. Persiapan alat: 

a. Test mode selective diatur pada posisi pH. 

b. Knop pengatur suhu diatur sesuai dengan suhu sampel. 

2. Kalibrasi alat: 

a. Memasukkan elektroda pH meter ke dalam bufer dengan pH 7 kemudian 

elektroda dibilas dengan menggunakan larutan akuades dan dikeringkan 

dengan menggunakan tissue. 

b. Pengkalibrasian dengan menggunakan bufer dengan pH 4. 

3. Elektroda yang telah dikalibrasi dimasukkan ke dalam sampel. 

4. Pencatatan angka yang terbaca pada layar pH meter (setelah angka konstan). 

5. Elektroda dibilas dengan menggunakan larutan akuades. 
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Lampiran 2. Prosedur Kerja Pengujian Keasaman Titrasi (Atherton and 
Newlander, 1981) 

 
1.  Diambil 18 ml yoghurt dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer. 

2.  Dilakukan penambahan indikator phenolpthalein (pp) 1% sebanyak 3-4 tetes. 

3. Titrasi dengan menggunakan NaOH 0,1 N hingga terbentuk warna merah 

muda. 

4.  Dihitung persentase keasaman menggunakan rumus keasaman : 

% keasaman =  Vol NaOH 0,1 N x 0,09  x 100 % 
                             ml sampel 
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Lampiran 3. Prosedur Kerja Pengujian Total Bakteri Asam Laktat 
(Anonymous, 1995) 

 
1. Penyiapan bahan : 

a. Larutan pepton sebagai pengencer = 1 gram pepton dalam 1000 ml akuades. 

Kemudian dilakukan sterilisasi dengan autoclave pada suhu 121ºC selama 

15 menit dengan tekanan 1,5 atm. 

b. Media MRSA = MRSA 62 gram/1000 ml akuades kemudian dilakukan 

sterilisasi. 

c. Larutan pepton dan media diletakkan dalam penangas air pada suhu 50ºC. 

2. Prosedur pengujian : 

a. Sampel yoghurt diambil sebanyak 1 ml dan dilarutkan dalam pepton 

(sampel : pepton =1gram : 9ml) sebagai pengenceran 10-1. 

b. Pengenceran 10-1 diambil 1 ml, kemudian dimasukkan tabung reaksi berisi 

9ml pepton dan dihomogenkan dengan vortex-mixer, sebagai pengenceran 

10-2. Begitu seterusnya sesuai dengan jumlah pengenceran yang diperlukan. 

c. Dipipet 1 ml sampel yang telah diencerkan dan dituangkan dalam cawan 

petri. Ditambahkan media 15 ml dan digoyang-goyangkan hingga rata. 

Penuangan pada cawan petri untuk pengenceran 10-4, 10-5, 10-6
. 

d. Setelah mengeras atau mengental dilakukan inkubasi pada suhu 37ºC 

selama 48 jam. Hitung jumlahnya dengan colony counter. 

Jumlah bakteri =  jumlah koloni  x              1 
                                                                          faktor pengenceran 
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Lampiran 4. Prosedur Pengujian Total Bakteri (Fardiaz, 1993) 

 
1. Penyiapan bahan : 

a. Larutan pepton sebagai pengencer = 1 gram pepton dalam 1000 ml akuades. 

Kemudian dilakukan sterilisasi dengan autoclave pada suhu 121ºC selama 

15 menit dengan tekanan 1,5 atm. 

b. Media Plate Count Agar = Plate Count Agar 17,5 gram/1000 ml akuades 

kemudian dilakukan sterilisasi. 

c. Larutan pepton dan media diletakkan dalam penangas air pada suhu 50ºC. 

2.  Prosedur pengujian : 

a. Sampel yoghurt diambil sebanyak 1 ml dan dilarutkan dalam pepton 

(sampel : pepton =1gram : 9ml) sebagai pengenceran 10-1. 

b. Pengenceran 10-1 diambil 1 ml, kemudian dimasukkan tabung reaksi berisi 

9ml pepton dan dihomogenkan dengan vortex, sebagai pengenceran 10-2. 

Begitu seterusnya sesuai dengan jumlah pengenceran yang diperlukan. 

c. Dipipet 1 ml sampel yang telah diencerkan dan dituangkan dalam cawan 

petri. Ditambahkan media 15 ml dan digoyang-goyangkan hingga rata. 

Penuangan pada cawan petri untuk pengenceran 10-4, 10-5, 10-6. 

d. Setelah mengeras atau mengental dilakukan inkubasi pada suhu 37ºC 

selama 24 jam. Hitung jumlahnya dengan colony counter. 

Jumlah bakteri =  jumlah koloni  x              1 
                                                                          faktor pengenceran 
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Lampiran 5. Prosedur Preparasi Sampel Darah dengan Teknik Hapusan 
Tipis (Thin Blood Smear)  (Anonymous, 2009) 

 
1. Darah yang telah dicampur dengan antikoagulan, diambil sebanyak 5 µl dan 

diteteskan di atas gelas obyek. 

2. Gelas obyek baru disiapkan (disebut sebagai spreader), sisi lebar gelas obyek 

ditempelkan pada tetesan darah dengan kemiringan 45º sehingga darah 

menyebar mengikuti sisi lebar tersebut dan terbentuk garis darah. 

3. Spreader ditarik secara halus ke bawah hingga darah habis. 

4. Hapusan tersebut dibiarkan kering, kemudian difiksasi dengan cara ditetesi 

metanol dan dibiarkan hingga kering. 

5. Selanjutnya dilakukan pewarnaan pada hapusan tersebut sehingga dapat 

dibedakan struktur darahnya. 

6. Untuk pewarna disiapkan larutan Giemsa dengan konsentrasi 20 % 

7. Hapusan darah ditetesi dengan larutan Giemsa dan didiamkan selama 15 menit, 

setelah itu dibilas dengan akuades dan dibiarkan kering. 

8. Untuk mengurangi indeks bias saat melakukan pengamatan dengan mikroskop, 

hapusan darah di-mounting dengan entellan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

Lampiran 6.  Prosedur Perhitungan Total Limfosit dan Makrofag pada 
Hapusan Darah (Gandasoebrata, 2006) 

 
1. Dipilih sebagian dari sediaan hapusan darah yang dipakai, yaitu yang cukup 

tipis dan penyebaran limfosit dan makrofag yang merata. 

2. Dimulai menghitung pada pinggir atas sediaan hapusan darah dan berpindah ke 

arah pinggir bawah dengan menggunakan micromanipulator mikroskop. 

3. Pada pinggir bawah lapangan digeser ke kanan agak lebih banyak dari lebarnya 

lapangan imersi, kemudian ke arah pinggir atas lagi. 

4. Sesampai di pinggir atas, digeser ke kanan lagi dan kemudian ke arah pinggir 

bawah. 

5. Pekerjaan ini dilakukan terus-menerus sampai didapatkan 20 luas pandang. 

6. Selain dilakukan hitungan limfosit dan makrofag, dicatat juga kelainan-

kelainan morfologi yang terdapat dalam sel.  
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Lampiran 7.  Hasil Analisis Kualitas Yoghurt yang Beredar di Kota Malang 
 
1. Nilai pH yoghurt 

Ulangan 
Yoghurt 

A B C D E 
1 5,1 4,5 4,5 5,5 5,3 

2 4,7 5,1 4,8 5,6 5,5 

3 4,9 4,8 4,6 5,5 5,4 
Rataan 4,9 4,8 4,6 5,5 5,4 

 
 
2. Nilai keasaman yoghurt (%) 

Ulangan 
Yoghurt 

A B C D E 
1 0,725 0,925 0,950 0,328 0,513 

2 0,725 0,788 1,025 0,328 0,525 

3 0,725 0,856 0,987 0,328 0,519 
Rataan 0,725 0,856 0,987 0,328 0,519 

 
 
3. Total bakteri asam laktat yoghurt (log cfu/ml) 

Ulangan 
Yoghurt 

A B C D E 
1 7,000 7,045 7,210 6,184 7,498 
2 7,017 7,004 7,184 6,188 7,477 
3 7,008 7,025 7,196 6,188 7,489 

Rataan 7,008 7,025 7,197 6,187 7,488 
 
 
4. Total bakteri yoghurt (log cfu/ml) 

Ulangan 
Yoghurt 

A B C D E 
1 7,832 7,188 7,963 6,476 7,623 
2 7,840 7,290 7,924 6,481 7,623 
3 7,839 7,243 7,944 6,479 7,623 

Rataan 7,837 7,240 7,944 6,479 7,623 
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Lampiran 8. Hasil Uji Total Limfosit pada Mencit Balb/c 
 

 
Keterangan : 
P : Perlakuan Pemberian Produk Yoghurt 
D  : Dosis Pemberian 
SD : Standart Deviasi 
  
 
   h   l    r              2 

  Σ  Σ  Σ Yabk 
  a=1 b=1 k=1             10082 

FK =   =   = 28224,0000 
         h.l.r           6.3.2  
 
 
     h    l   r 2 

JKTotal  = Σ  Σ  Σ Yabk   -   FK     
          a=1 b=1 k=1 
 
       = (392 + 312 + …………. + 112 )  -  FK 
 
       = 10446,0000 
 
 
 

P D 
Ulangan 

Total Rata-
rata SD Total 

Perlakuan 1 2 

P-A 
Single 39 31 70 35 6 

194 Double 34 30 64 32 3 
Triple 29 31 60 30 1 

P-B 
Single 43 27 70 35 11 

205 Double 51 44 95 48 5 
Triple 21 19 40 20 1 

P-C 
Single 10 11 21 11 1 

157 Double 47 55 102 51 6 
Triple 4 30 34 17 18 

P-D 
Single 8 35 43 22 19 

175 Double 17 12 29 15 4 
Triple 43 60 103 52 12 

P-E 
Single 32 37 69 35 4 

211 Double 51 70 121 61 13 
Triple 10 11 21 11 1 

P-K 
Single 15 12 27 14 2 

66 Double 11 9 20 10 1 
Triple 8 11 19 10 2 

Total 473 535 1008   
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   h    l    r              2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =   - FK 
                 l.r  
 
      (1942 + 2052 + 1572 + 175 2+2112+662) 
        =      -  FK 
     3.2     
   
   = 2411,3333 
 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(D-A) =        -  
              r      l.r 
 
      (702 + 642 + 602)              1942 

         -   
                      2           3.2     
   
   = 25,3333 
 
 
   l     r                  l r  

  Σ   Σ Yabk2   Σ Σ Yabk2 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(D-B) =        -  
              r      l.r 
 

     (702 + 952 + 402)                2052 

        =   -   
                      2   3.2     
   
   = 758,3333 
 
   l     r                 l r  

  Σ   Σ Yabk2   Σ Σ Yabk2 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(D-C) =        -  
              r      l.r 
 
      (212 + 1022 + 342)           1572 

        =   -   
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                       2          3.2     
   
   = 1892,3333 
   l     r                 l r  

  Σ   Σ Yabk2   Σ Σ Yabk2 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(D-D) =        -  
              r      l.r 
 
      (432 + 292 + 1032)           1752 

        =              -   
                       2           3.2     
   
   = 563,8472 
 
   
  l     r                 l r  

  Σ   Σ Yabk2   Σ Σ Yabk2 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(D-E) =        -  
              r      l.r 
 
      (692 + 1212 + 212)           2112 

        =              -   
                       2           3.2     
   
   = 2501,3333 
 
 
  l     r                 l r  

  Σ   Σ Yabk2   Σ Σ Yabk2 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(D-K) =        -  
              r      l.r 
 
      (272 + 202 + 192)           662 

        =              -   
                       2        3.2     
   
   = 19,0000 
 
 
JK(D-P) = JK(D-A)

 +  JK(D-B) +JK(D-C) + JK(D-D)+ JK (D-E)+ JK (D-K) 
  = 25,3333 + 758,3333 + 1892,3333 + 563,8472+2501,3333+19,0000 
  = 809,9966 
 
 
JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(D-P) 
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  = 10446,0000 – 2411,3333 – 5760,1806 
 =  2274,4861 
 
 
Tabel Analisis Ragam 
 

SK db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0,05 0,01 
Perlakuan 5 2411,3333 482,2667 1,0047 3,01 4,72 
S-perlakuan 12 5760,1806 480,0150 3,7988** 2,36 3,36 
Galat  18 2274,4861 126,3603       
Total 35           

 
Ket:  
F. Hitung < F. Tabel, perlakuan pemberian yoghurt tidak berpengaruh nyata 
terhadap total limfosit mencit. 
**, F. Hitung > F. Tabel, dosis pemberian yoghurt berpengaruh sangat nyata 
terhadap total limfosit mencit.  
 
 
Uji Jarak Berganda Duncan 1% 
 
S-Perlakuan 
SE = √ (KTgalat / ulangan) 

 = √ 126,3603/ 2 

 = 7,948 

JNT 1% = JND 1% x 7,948 
Selingan 2 3 

JND 1% 4,07 4,27 
JNT 1% 32,3484 33,9380 

 
 
Rataan pada P-A 

Perlakuan Rataan Notasi 
D3 30 a 
D2 32 a 
D1 35 a 

 
Rataan pada P-B 

Perlakuan Rataan Notasi 
D3 20 a 
D1 35 a 
D2 48 a 
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Rataan pada P-C 
Perlakuan Rataan Notasi 

D1 11 a 
D3 17 a 
D2 51 b 

Rataan pada P-D 
Perlakuan Rataan Notasi 

D2 15 a 
D1 22 ab 
D3 52 b 

 
Rataan pada P-E 

Perlakuan Rataan Notasi 
D3 11 a 
D1 35 ab 
D2 61 b 

 
Rataan pada P-K 

Perlakuan Rataan Notasi 
D2 10 a 
D3 10 a 
D1 14 a 
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Lampiran 9. Hasil Uji Total Makrofag pada Mencit Balb/c 

P D 
Ulangan 

Total Rata-
rata SD Total 

rata-rata 1 2 

P-A 
single 2 5 7 4 2 

18 double 4 3 7 4 1 
triple 3 1 4 2 1 

P-B 
single 3 2 5 3 1 

12 double 1 3 4 2 1 
triple 1 2 3 2 1 

P-C 
single 0 3 3 2 2 

14 double 4 4 8 4 0 
triple 2 1 3 2 1 

P-D 
single 0 0 0 0 0 

4 double 0 0 0 0 0 
triple 2 2 4 2 0 

P-E 
single 1 6 7 4 4 

17 double 3 6 9 5 2 
triple 1 0 1 1 1 

P-K 
single 2 0 2 1 1 

6 double 1 2 3 2 1 
triple 0 1 1 1 1 

Total 30 41 71   
   

Keterangan : 
P : Perlakuan Pemberian Produk Yoghurt 
D  : Dosis Pemberian 
SD : Standart Deviasi 
  
 
   h   l    r              2 

  Σ  Σ  Σ Yabk 
  a=1 b=1 k=1              712 

FK =   =   = 140,0278 
         h.l.r           6.3.2  
   
 
         h    l   r 2 

JKTotal  = Σ  Σ  Σ Yabk   -   FK     
          a=1 b=1 k=1 
 
       = (22 + 52 + …………. + 12 )  -  FK 
 
       = 98,9722 
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   h    l    r              2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =   - FK 
                 l.r  
 
      (182 + 122 + 142 + 4 2+172+42) 
        =     -  FK 
    3.2     
   
   = 27,4722 
 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(D-A) =        -  
              r      l.r 
 
      (72 + 72 + 42)              182 

            -   
                      2      3.2     
   
   = 3,0000 
 
 
   l     r                 l r  

  Σ   Σ Yabk2   Σ Σ Yabk2 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(D-B) =        -  
              r      l.r 
 

     (52 + 42 + 32)                122 

        =   -   
                      2          3.2     
   
   = 1,0000 
 
 
   l     r                 l r  

  Σ   Σ Yabk2   Σ Σ Yabk2 

  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(D-C) =        -  
              r      l.r 
 
      (32 + 82 + 32)           142 

        =      -    = 8,3333 
                       2   3.2     
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   l     r                 l r  

  Σ   Σ Yabk2   Σ Σ Yabk2 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(D-D) =        -  
              r      l.r 
 
      (02 + 02 + 42)            42 

        =      -   
                       2  3.2     
   
   = 4,4583 
 
   
  l     r                 l r  

  Σ   Σ Yabk2   Σ Σ Yabk2 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(D-E) =        -  
              r      l.r 
 
      (72 + 92 + 12)            172 

        =       -   
                       2   3.2     
   
   = 17,3333 
 
 
 
  l     r                 l r  

  Σ   Σ Yabk2   Σ Σ Yabk2 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(D-K) =        -  
              r      l.r 
 
      (22 + 32 + 12)           62 

        =     -   
                       2  3.2     
   
   = 1,0000 
 
 
JK(D-P) = JK(D-A)

 +  JK(D-B) +JK(D-C) + JK(D-D)+ JK (D-E)+ JK (D-K) 
  = 3,0000+ 1,0000+ 8,3333+ 4,4583+17,3333+1,0000 
  = 35,125 
 
 
JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(D-P) 

  = 98,9722– 27,4722– 35,125 
  =  36,3750 
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Tabel Analisis Ragam 
 

SK db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0,05 0,01 
Perlakuan 5 27,4722 5,49444 1,8771 3,01 4,72 
S-perlakuan 12 35,1806 2,2971 1,4485 2,36 3,36 
Galat  18 36,3750 2,0208       
Total 35           

 
Ket: F. Hitung < F. Tabel, sehingga perlakuan pemberian yoghurt tidak 
berpengaruh nyata terhadap total makrofag mencit dan dosis pemberian yoghurt 
tidak berpengaruh nyata terhadap total makrofag mencit. 
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Lampiran 10. Profil Yoghurt yang Digunakan dalam Penelitian 
 

Nama 
Produk 

Jenis 
Yoghurt 

Bakteri Probiotik Komposisi 

A 
Yoghurt 
stirred 

Bifidobacterium animalis 
DN-173 010, Lactobacillus 
bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus 

susu segar, buah, gula pasir, 
air, susu bubuk tanpa lemak, 

penstabil fibergum (Gum 
Arab), pati, gelatin 

B 
Yoghurt 
stirred 

Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacteria 

air, skim, gula, penstabil 

C 
Yoghurt 
stirred 

Bifidobacterium BB-12, 
Lactobacillus acidophilus 

LA-5, Streptococcus 
thermophilus 

susu segar, skim, gula, 
gelatin, acetylate, protein, 

pektin 

D 
Yoghurt 

drink 

Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus lactis, 

Streptococcus thermophilus 

susu, gula, skim, penstabil 
nabati, asam laktat, 

dekstrosa 

E 
Yoghurt 

drink 

Lactobaillus delbrueckii 
bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus 
penstabil pektin E 440 a 

  
 
 
 


