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2.1 Sapi Bali 

Sapi bali adalah salah satu sapi lokal asli Indonesia dan merupakan hasil domestikasi dari 

banteng ( Bos (Bibos) banteng). Sapi bali mempunyai kekhasan fisik, yaitu : berukuran sedang, 

dadanya dalam, tidak berpunuk, dan kaki-kakinya ramping. Kulitnya berwarna merah bata. Cermin 

hidung, kuku, dan bulu ujung ekornya (switch) berwarna hitam. Kaki di bawah persendian karpal 

dan tarsal berwarna putih ( white stocking). Kulit berwarna putih juga ditemukan pada bagian 

pantatnya dan pada paha bagian dalam kulit berwarna putih yang berbentuk oval. Pada 

punggungnya selalu ditemukan bulu hitam membentuk garis memanjang dari gumba hingga 

pangkal ekor ( Batan, 2006). 

Sapi bali memiliki ciri genetik yang khas, yaitu hidupnya yang sederhana dan mudah 

beradaptasi dengan lingkungan yang kurang menguntungkan sehingga dikenal dengan istilah sapi 

perintis / sapi pelopor. Disamping itu sapi bali dapat hidup dengan memanfaatkan hijauan yang 

kurang bergizi, tidak selektif terhadap makanan dan memiliki daya cerna terhadap makanan serat 

cukup baik (Bandini, 2003; Batan, 2006). 

Menurut Surono (2004) keseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan yang 

optimum tergantung pada konsumsi nutrisi berimbang. Faktor fisik (gerak peristaltik usus) dan 

faktor makanan (diet) dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan flora normal di 

dalam saluran cerna (Salminen et al., 1995 dalam Salminen dan Wright, 1998). 

2.2 Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat merupakan bakteri Gram positif, katalase negative, tidak membentuk 

spora, tidak mempunyai cytochrome, aerotoleran, anaerobik hingga mikroaerofilik,  membutuhkan 



nutrisi yang kompleks untuk pertumbuhan seperti asam asam amino, vitamin (B1, B6, B12 dan 

biotin), purine dan pyrimidin (Surono, 2004). Menurut Todar (2004) bakteri asam laktat berbentuk 

cocobacilli atau batang dengan komposisi basa DNA kurang dari 53mol% G + C. Walaupun 

bakteri ini tidak memiliki katalase, mereka memiliki superoksidasi dismutase dan memiliki sarana 

alternative untuk detoksifikasi radikal peroksida, yang umumnya melalui enzim peroksidase. 

Bakteri asam laktat mempunyai kemampuan memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, 

memecah protein menjadi monopeptida dan asam amino serta menghasilkan bakteriosin yang 

mampu menghambat bakteri patogen (Widodo, 2003). 

 Di alam, bakteri asam laktat menempati dua sistem ekologi, yaitu saluran pencernaan 

manusia/hewan, dan produk makanan nabati maupun hewani (Surono, 2004).  Bakteri asam laktat 

banyak ditemukan pada produk makanan olahan, baik produk hewani seperti daging dan ikan yang 

difermentasi, susu fermentasi, maupun pada produk nabati seperti fermentasi sayuran dan buah-

buahan, serta silase. Selain itu bakteri asam laktat juga banyak terdapat pada organ dalam makhluk 

hidup, seperti pada saluran pembuangan, jalur genital, jalur intestin, maupun jalur respiratori pada 

manusia dan hewan (Stamer, 1979 dalam Hassan, 2006). 

2.2.1 Klasifikasi bakteri asam laktat 

Klasifikasi BAL, sampai tahun 1980-an, umumnya didasarkan atas bentuk sel dan 

kemampuan memfermentasi laktosa dengan produk utama asam laktat dan CO2. Dengan dasar ini, 

semua yang berbentuk batang dikelompokkan menjadi Lactobacillus dan yang berbentuk bulat ke 

Streptococcus (Widodo, 2003). Kelompok homofermentatif hanya menghasilkan asam laktat 

selama proses fermentasi gula sedangkan kelompok heterofermentatif dapat menghasilkan 

sejumlah CO2, etil alcohol, asam asetat dan gliserol bersamaan dengan sejumlah besar asam laktat 

(Widiasih, 2008). Menurut Jay et al. (2005), golongan homofermentatif tidak mampu membentuk 



gas dan hasil fermentasi terbesar merupakan asam laktat (lebih dari 85%), sedangkan pada 

golongan heterofermentatif hasil fermentasi berupa asam laktat hanya 50%.  

Surono (2004) menyatakan secara fisiologis dan berdasarkan aktivitas metabolismenya, 

bakteri asam laktat dikelompokkan ke dalam dua sub grup, yaitu homofermentatif dan 

heterofermentatif. BAL homofermentatif melibatkan jalur glikolisis, menghasilkan asam laktat, 2 

mol ATP dari 1 molekul glukosa/heksosa dalam kondisi normal, tidak menghasilkan CO2 dan 

menghasilkan biomassa sel dua kali lebih banyak daripada BAL heterofermentatif.  Kelompok ini 

digunakan dalam fermentasi susu menjadi yogurt, dan juga menghasilkan asam laktat sebagai 

asidulan dalam industri makanan. Sedangkan kelompok BAL heterofermentatif melalui jalur 6-

fosfoglukonat, selain menghasilkan asam laktat juga menghasilkan etanol, CO2, asam asetat, 

senyawa citarasa dan mannitol serta 1 mol ATP dari heksosa dan tidak mempunyai enzim aldolase. 

Beberapa Spesies BAL yang tergolong homofermentatif adalah L. acidophilus, L. salivarius, L. 

delbrueckii, L. casei dan L. plantarum, sedangkan golongan heterofermentatif beberapa 

diantaranya adalah L. fermentum, L. brevis, L. kefir. Selanjutnya dikatakan bahwa berdasarkan 

suhu optimum pertumbuhan, BAL dikelompokkan menjadi dua grup, yaitu mesofilik, dengan suhu 

optimum tumbuhya 25oC, sedangkan suhu maksimum 37-45oC.  Lactococci dan Leuconostoc 

termasuk dalam bakteri mesofilik. Kelompok thermofilik, suhu optimum pertumbuhannya 37-

45oC, suhu maksimumnya 45-52oC, contohnya bakteri Streptococcus thermophilus dan 

homofermentatif lactobacilli. 

Beberapa jenis bakteri asam laktat ada yang menjadi “penduduk asli” saluran pencernaan, 

yang kenal dengan istilah enteric lactid acid bacteria, diantaranya Bifidobacterium bifidum, 

Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis (pada bayi), Bifidobacterium adolescentris 

yang menempati usus besar manusia, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus gasseri, 



Lactobaccilus crispatus, Lactobacillus johnsonni, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus ruminis, 

Lactobacillus vitulinus, dan Lactobacillus reuteri yang hidup dalam usus halus. Bakteri asam 

laktat yang digunakan sebagai kultur starter untuk produk fermentasi susu atau dikenal dengan 

istilah dairy lactid acid bacteria seperti Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, 

Lactococcus cremoris (Surono, 2004). 

2.2.2 Karakterisasi bakteri asam laktat 

Bakteri asam laktat mempunyai karakteristik morfologi, fisiologi dan metabolit tertentu 

(Axelsson, 1998). Karakterisasi BAL tersebut didasarkan pada sifat fenotipik dan genotipik 

dimana identifikasi fenotipik BAL didasarkan pada morfologi umum, uji fisiologis, API dan sistem 

biologi sedangkan identifikasi genotipik menggunakan metode PCR dan analisis sekuen 16s rNA. 

(Ammor et al., 2005. Nurhayati et al., 2011). Parameter morfologis meliputi bentuk sel, dan 

pewarnaan Gram. Parameter biokimiawi meliputi uji katalase. Parameter fisiologis dengan 

pengamatan zona jernih. Untuk mendapatkan isolat bakteri yang berpotensi baik sebagai bakteri 

probiotik, maka dilakukan pengujian terhadap aktivitas antagonistik atau daya hambat terhadap 

mikroba patogen. Besarnya aktifitas antimikroba ditentukan dengan cara mengukur diameter zona 

bening yang terbentuk (Mutmainah et al., 2009). 

Menurut Surono (2004) teknik identifikasi konvensional bakteri dilakukan secara 

mikroskopis, sifat-sifat fermentative dan kemampuan biokimiawi bakteri. Kemampuan bakteri 

asam laktat dalam memfermentasi berbagai jenis karbohidrat menjadi andalan identifikasi secara 

konvensional, menunjukkan metabolisme bakteri asam laktat yang spesifik, disamping 

pembentukan gas dari glukosa, suhu optimum, maksimum dan minimum untuk pertumbuhan, 

terbentuknya isomer asam laktat serta toleransinya terhadap kondisi keasaman (pH) dan toleransi 



terhadap garam yang merupakan implikasi dari kemampuan pada kondisi air bebas (aw) yang 

rendah. Peralatan anaerobik seperti lamina flow khusus untuk kondisi anaerobik membantu 

menciptakan kondisi yang bebas oksigen. Lebih lanjut Surono (2004) menyatakan bahwa 

penggunaan tes kit dalam identifikasi bakteri asam laktat juga bisa dilakukan. Metode identifikasi 

dengan tes kit relative mudah, sederhana dan cepat, namun ketepatannya masih dipertanyakan 

sampai taraf strain. 

Identifikasi bakteri asam laktat sampai taraf strain memerlukan data pendukung sifat 

biokimiawinya dan tes data DNA-DNA hibridisasi. Saat ini, sekuen basa 16S rRNA sebagai tolak 

ukur yang berguna bagi identifikasi spesies bakteri. Identifikasi hingga taraf spesies yang tidak 

cukup dilakukan secara konvensional bisa menggunakan pendekatan molekuler dengan 

mengetahui 16S rRNA sekuen basa. Identifikasi bakteri asam laktat menggunakan sekuen 16S 

telah dilakukan terhadap Lactococci dan Enterococci, Lactobacilli dari berbagai habitat. 

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan BAL 

Ada beberapa faktor pertumbuhan yang mendukung keberlangsungan hidup bakteri asam 

laktat, namun ada pula faktor spesifik yang dibutuhkan spesies tertentu untuk tumbuh. Secara 

umum keberadaan oksigen sangat menekan perkembangan bakteri asam laktat selaku bakteri 

anaerob yang aerotoleran. Meskipun secara umum BAL bersifat anaerobik, ada berbagai jenis 

strain yang bereaksi berbeda terhadap molekul oksigen. Faktor suhu juga mempengaruhi 

pertumbuhan BAL dimana pada setiap strain dapat berbeda suhu optimum untuk pertumbuhannya. 

Ada yang mampu tumbuh pada suhu 50C atau di bawahnya, yang disebut bakteri psikotropik, dan 

ada juga yang dapat tumbuh pada suhu hingga 50oC atau yang disebut bakteri thermoduric. Bakteri 



asam laktat dapat tumbuh pada kondisi keasaman optimum dengan pH sekitar 4,0-5,0 sehingga 

bersifat kompetitif terhadap mikroba lain yang ada pada susu (Surono, 2004). 

 Kisaran pH tempat mikroorganisme hidup diterangkan dalam tiga titik kardinal: pH 

minimum, berada di bawah batas kemampuan tumbuh organisme; pH maksimum, berada diatas 

batas kemampuan tumbuh dan pH optimum, dimana organisme dapat tumbuh dengan baik. 

Tingkat pertumbuhan meningkat dengan teratur diantara pH minimum dan optimum, dan menurun 

diantara pH optimum dan maksimum (Todar, 2004).  Beberapa spesies BAL mempunyai 

kemampuan untuk tumbuh pada medium dengan kadar aw (water activity) di atas 0,91 (hanya 

tetragenococcus halophilus tumbuh di bawah aw tersebut) (Widodo, 2003).  

Menurut Surono (2004) secara umum niasin dan asam pantothenat esensial bagi 

pertumbuhan bakteri asam laktat. Lactobacillus cremoris membutuhkan riboflavin dan biotin 

untuk pengikatan CO2 dalam mensintesis asam aspartat dan asam lemak. Bakteri Lactococcus 

mesofil dan Lactococci memerlukan Fe, Mg, Mo, Se dan Mn. Streptococcus thermophilus 

memerlukan asam pantothenat, thiamin, niasin, biotin dan vitamin B6, sedangkan Lactobacillus 

membutuhkan asam pantothenat, niasin dan vitamin lainnya. 

2.2.4 Peranan penting bakteri asam laktat 

Bakteri asam laktat adalah kelompok mikroorganisme yang sangat terkait penting dalam 

industri makanan dan minuman. Pada dasarnya penggunaan bakteri asam laktat dalam makanan 

adalah untuk memperpanjang masa penyimpanan, meningkatkan kualitas dan mengontrol 

pertumbuhan mikroorganisme patogen dan perusak (Holzapfel, Geisen dan Schilinger, 1995).  

Menurut Gevers (2002) BAL banyak digunakan dalam pangan dan pakan, termasuk kultur 

starter untuk fermentasi, kultur probiotik dan kultur pelindung untuk menghambat organisme 



tertentu yang bersifat perusak. Sebagai kultur starter, BAL digunakan dalam proses fermentasi 

untuk menghasilkan produk yang diinginkan, seperti  dadih susu sapi (Afriani, 2010), sosis asal 

ikan lele (Nursiyam, 2011), sosis asal daging sapi (Hidayati, 2006), yogurt susu sapi (Prasetyo, 

2010). Dari semua produk fermentasi asam laktat, produk fermentasi susu merupakan yang utama 

baik dari sisi kuantitas maupun nilainya.  

 Bakteri asam laktat memiliki senyawa bakteriosin yang bersifat antagonistik dengan 

bakteri lain. Bakteriosin adalah molekul protein atau peptida yang dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme sensitif terutama bakteri Gram positif (bakteri perusak dan patogen 

yang erat hubungannya dengan bakteri penghasil bakteriosin) (Carter dan Wise, 2004; 

Vijayabaskar dan Somasundaran, 2008). Bakteriosin yang dihasilkan oleh asam laktat umumnya 

berperan besar dalam pengawetan makanan / biopreservatif. Penambahan bakteriosin dalam 

makanan, selain untuk mencegah terjadinya pembusukan juga untuk memperpanjang masa 

penyimpanan makanan dan menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen (De Vugst 

and Vandamme, 1994 dalam Savadogo et al., 2006).  

 Lindawati dan Suardana (2014) dalam penelitiannya melakukan isolasi dan uji potensi 

BAL isolat asal colon sapi bali sebagai kandidat unggul biopreservatif. Bakteriosin yang paling 

dikenal adalah nisin, yang dihasilkan oleh beberapa Lactococcus lactis ssp. Lactis. Nisin tidak 

menghambat pertumbuhan bakteri Gram negatif, khamir atau kapang, tetapi menghambat 

pertumbuhan bakteri Gram positif termasuk pembentuk spora seperti Clostridium botulinum dan 

bakteri perusak makanan yang tahan panas (Surono, 2004). 

2.3 Bakteri Asam Laktat dalam Saluran Pencernaan 

Saluran pencernaan manusia ataupun hewan mengandung sejumlah besar mikroorganisme. 

Flora dalam saluran pencernaan meningkat dalam jumlah dan kompleksitasnya sepanjang saluran 



mulai dari lambung yang hanya mengandung sejumlah kecil spesies flora yang bersifat tolesan 

asam, sampai ke kolon yang diperkirakan melimpah sampai 1012 bakteri per gram isi saluran cerna 

dengan perkiraan tidak kurang dari 500 spesies (Drasar and Hill, 1974 dalam Salminen and Wright, 

1998). Bakteri asam laktat meliputi Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus, Pediococcus dan 

Bifidobacterium ditemukan di sepanjang saluran pencernaan. Populasi bakteri asam laktat yang 

mendominasi saluran pencernaan atas adalah Lactobacillus yang berkolonisasi di permukaan 

mukosal duodenum (Savadogo et al., 2006).  

Surono (2004) menyatakan lebih dari 99% bakteri tinggal dalam saluran usus besar atau 

colon, dan lebih dari 99% berupa bakteri anaerob mutlak, diantaranya adalah Clostridium, 

Bacterioides, Bifidobacterium dan lain-lain, dan hanya kurang dari 1% berupa bakteri fakultatif 

anaerob, seperti E. coli, Proteus, Enterobacter dan bakteri patogen lainnya. 

Lactobacillus merupakan salah satu genus bakteri asam laktat yang paling banyak dijumpai 

pada saluran gastro-intestinal baik pada manusia maupun pada hewan. Pada usus halus, jumlahnya 

dapat mencapai 106 – 107sel/g, sedangkan pada usus besar jumlahnya berkisar antara 1010 – 

1011sel/g . Beberapa spesies Lactobacillus telah banyak diisolasi dari saluran usus halus manusia 

dan hewan. Beberapa diantaranya adalah Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, 

Lactobacillus lactis, Lactobacillus casei, dan Lactobacillus fermentum. Dari beberapa spesies 

tersebut  diatas, Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri asam laktat yang paling dominan 

dan paling banyak dipelajari (Ray, 1996b).  

2.4 Probiotik 

Probiotik didefinisikan sebagai suplemen mikroba hidup yang memberikan efek positif 

manusia atau hewan dengan memperbaiki keseimbangan mikroflora usus (Fuller, 1989). Fuller 

mendaftar beberapa spesies bakteri asam laktat yang merupakan bakteri probiotik antara lain 



Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus casei subsp. rhamnosus, 

Lactobacillus fermentum, Lactobacillus reuteri Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus 

lactis subsp. cremoris, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Streptococcus 

thermophilus, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Bifidobacterium bifidum, 

Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium 

breve. 

Ada beberapa kriteria seleksi strain probiotik antara lain: 1). Secara klinis terbukti berefek 

terhadap kesehatan, 2). Tahan terhadap asam empedu, 3). Aman dalam makanan, 4). Antagonis 

terhadap patogen, 5). Memproduksi antimikroba, 6). Bertahan dalam  saluran usus dan berasal dari 

manusia (Saarela et al., 2000 dalam Surono, 2000). Sejumlah spesies Lactobacillus, 

Bifidobacterium sp., Saccharomyces boulardii dan beberapa mikroba lainnya telah diusulkan dan 

digunakan sebagai strain probiotik (Ljungh et al., 2006). Lactobacillus dan Bifidobacterium 

merupakan flora komensial intestinal yang umumnya dikaji sebagai bakteri probiotik karena 

keduanya menyebabkan reduksi intoleran laktosa pada beberapa diare, menurunkan kolesterol 

darah, meningkatkan respon imun dan mencegah kanker (Salminen et al., 1998a ; Salvadogo et 

al., 2006).  

Probiotik telah dibuktikan efektif untuk pengobatan dan pencegahan berbagai macam 

kelainan intestinal seperti diare karena penggunaan antibiotik berlebihan, diare karena infeksi 

bakteri atau virus, enteral feeding diare, intoleransi laktosa. Bakteri probiotik yang sering 

digunakan untuk memperpendek diare adalah Lactobacillus GG, Lactobacillus acidophillus, 

Bifidobacterium bifidum, dan Enterococcus faecium (Barlianto, 2005).  Pengembangan probiotik 

dari Lactobacillus spp. telah  dilakukan oleh Norciani et al. (2011) dengan melakukan berbagai 

karakterisasi fenotipik dan genotipik untuk mendapatkan strain probiotik yang berbasiskan susu 



kedelai. Penelitian yang sama juga dilakukan Sujaya et al. (2008) untuk menguji potensi 

Lactobacillus spp isolat susu kuda Sumbawa sebagai probiotik.  

Selain dimanfaatkan sebagai suplemen manusia, probiotik juga kini banyak dijadikan 

suplemen ternak (Fuller, 1989). Pengembangan probiotik untuk kesehatan hewan telah mulai 

dilakukan dengan menggunakan isolat asal saluran pencernaan ayam kampung (Mutmainah et al., 

2009). Dalam penelitian tersebut, Mutmainah et al. (2009) menyatakan bahwa 11 isolat 

menunjukkan karakteristik probiotik dan dapat dikembangkan untuk menggantikan penggunaan 

antibiotik pada ayam. Suardana et al. (2009) juga melakukan isolasi dan identifikasi bakteri asam 

laktat SR9 asal cairan rumen sapi bali sebagai kandidat unggul probiotik. 

Kemampuan probiotik ini tidak terikat pada spesies, melainkan pada strain tertentu dalam 

suatu spesies. Karakterisitik probiotik yang diinginkan dari satu strain spesifik, misalnya: 

1. Mempunyai kapasitas untuk bertahan hidup (survive), untuk melakukan kolonisasi (colonize), 

serta melakukan metabolisme (metabolize) dalam saluran cerna. 

2. Mampu mempertahankan suatu keseimbangan mikroflora usus yang sehat melalui kompetisi 

dan inhibisi kuman-kuman patogen. 

3. Dapat menstimulasi bangkitnya pertahanan imunitas, bersifat non-patogenik, dan non-toksik. 

4. Harus mempunyai karakteristik teknologik yang baik, yaitu mampu bertahan hidup secara 

optimal dan stabil selama penyimpanan (storage) dan penggunaan (use) dalam bentuk preparat 

makanan yang didinginkan dan dikeringkan, agar dapat disediakan secara massal dalam industri 

(Lisal, 2005). 

2.5 Konversi Asam Kolat menjadi Asam Deoksikolat   



Asam empedu primer (asam kolat dan kenodeoksikolat) disintesis di dalam sel hati dari 

kolesterol, merupakan 80% asam empedu dalam tubuh. Asam empedu sekunder (asam 

deoksikolat, ursodeoksikolat dan asam litokolat), yang merupakan 20% asam empedu, berasal dari 

pemecahan asam empedu primer oleh bakteri di dalam kolon. 

Dalam keadaan normal asam empedu primer yang diekskresi oleh empedu ke dalam 

intestinum akan diabsorpsi kembali masuk ke dalam hati melalui jalur/sirkulasi enterohepatik. 

Asam empedu primer yang tidak masuk sirkulasi enterohepatik diteruskan ke dalam kolon. Asam 

empedu primer sebagian diubah oleh bakteri menjadi asam empedu sekunder (asam deoksikolat 

dan asam litokolat) Selanjutnya asam empedu primer dan sekunder bergabung dalam usus bagian 

bawah (kolon) sebagai sterol/kolesterol feses dan dinamakan coprostanol (Brownlee et al., 2006).  

Namun BAL yang akan dikembangkan menjadi calon probiotik, tidak boleh mempunyai 

kemampuan mentrasformasi asam kolat menjadi asam deoksikolat, karena asam deoksikolat ini 

diduga sebagai salah satu faktor penyebab kanker kolon pada saluran pencernaan (Sujaya et al., 

2008) .  

Asam empedu sekunder memiliki tingkat kelarutan yang sangat rendah dalam pH 

fisiologis. Disamping itu, asam empedu sekunder ini kurang hidrofobik, sehingga tingkat 

absorbsinya oleh usus menjadi rendah. Akibatnya, asam empedu sekunder ini cenderung 

mengendap di usus, sehingga hanya sebagian kecil dapat diserap oleh mukosa usus untuk 

dikembalikan ke hati. Sisanya (sebagian besar) akan terbuang bersama feses (Ridlon et al., 2006). 

Wells et al. (2003) menduga bakteri dari kelompok Clostridium mampu melakukan 

aktifitas transfomasi asam kolat menjadi asam deoksikolat melalui reaksi enzimatisnya. Bakteri 

tersebut memiliki serangkaian gen yang mampu menghasilkan enzim 7α-dehidroksilase dan 

diduga bekerja memutus ikatan hidroksi pada senyawa asam kolat. Kitahara et al. (2000) 



menambahkan bahwa aktivitas dehidroksilasi asam kolat menjadi asam deoksikolat melibatkan 

serangkaian gen dalam bile gen (bile inducible gene) operon yang ditemukan pada Clostridium 

scindens dan Clostridium hiranonis. Jalur biotransformasi asam kolat menjadi asam deoksikolat, 

yang diusulkan oleh Begley et al. (2005), ditunjukkan pada gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Biotrasformasi Asam Kolat Menjadi Asam Deoksikolat 

(Begley et al., 2005) 

Pemanfaatan BAL sebagai agensia probiotik, diharapkan mampu menghambat atau bahkan 

menurunkan jumlah kelompok bakteri yang memiliki aktivitas biotrasformasi asam kolat menjadi 

asam deoksikolat (Sujaya et al., 2008). Dengan kata lain, kehadiran BAL dalam saluran 

pencernaan akan menghambat jalur metabolisme yang mengubah asam kolat menjadi asam 

deoksikolat, sehingga insiden kanker usus dapat dikurangi atau ditekan. 

2.6 Kerangka Konsep 



Kerangka konsep dari penelitian ini adalah bakteri asam laktat isolat 9A dan 18A asal kolon 

sapi bali direkulturisasi pada media MRS Broth, lalu dilakukan uji katalase dan pewarnaan Gram. 

Selanjutnya dilakukan uji potensi probiotik dengan uji konversi asam kolat menjadi asam deoksi 

kolat.  

Kerangka konsep secara sederhana ditampilkan dalam bagan sebagai berikut: 
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Penanaman pada MRS             Uji Katalase            Pewarnaan Gram 

               Broth 

 

                                                   Uji Potensi Probiotik 

 

                              Konversi Asam Kolat Menjadi Asam Deoksikolat 

 

                                        Berpotensi Sebagai Kandidat Probiotik 

 

                                             Gambar 1. Kerangka konsep 

 


