
vi 

DAFTAR ISI 

   Halaman 

HALAMAN JUDUL………………………………………………………   

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………..  

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………..  

RIWAYAT HIDUP………………………………………………………..  i 

ABSTRAK………………………………………………………………....  ii 

ABSTRACT………………………………………………………………..  iii 

UCAPAN TERIMAKASIH……………………………………………….  iv 

DAFTAR ISI………………………………………...…………….... …….  vi 

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………...  viii    

DAFTAR TABEL…………………………………………………………  ix     

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………  x     

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………  1 

           1.1 Latar Belakang Penelitian…...…...…………………………....  1 

           1.2 Rumusan Masalah……………………………………………..  4 

           1.3 Tujuan Penelitian………………………………………………  4 

           1.4 Manfaat Penelitian……………………………………………..  4 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………..  4 

           2.1 Bakteri Asam Laktat (BAL)…………………………………...  5 

           2.2 Bakteriosin…………………………………………………….  6 

           2.3 Bakteriosin Sebagai Bioperservatif dan Antibiotik……………  7 

           2.4 Sifat Fisikokimia Bakteriosin………………………………….  8 

           2.5 Metode Pemurnian Bakteriosin………………..………………  9 

2.5.1 Metode Presipitasi Menggunakan Garam Amonium Sulfat  9 

2.5.2 Ion Exchange Chromatography………………………….  9 

2.6 Kerangka Konsep……………………………………………….  11 

BAB III MATERI DAN METODE………………………………………..  12 

           3.1 Objek Penelitian………………………………………………..  12 



 vii  

           3.2 Bahan yang Digunakan………………………………………..  12 

           3.3 Peralatan yang Digunakan…………………………………….  12 

           3.4 Prosedur Penelitian……………………………………………..  12 

3.4.1 Kultivasi Isolat……………………………………………  12 

3.4.2 Pemurnian bakteriosin dengan Amonium Sulfat…………  13 

3.4.3 Uji Sifat Biokimia Bakteriosin…………………………….  14 

3.4.4 Penentuan Bobot Molekul Bakteriosin……………………  16 

3.4.5 Uji Efektivitas Hambatan Antimikroba Bakteriosin………  17  

           3.5 Analisis Data……...……………………………………………..  18 

           3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian…………………………………….  18 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN………………………………….  19 

4.1 Hasil……………………………………………………………..  19 

4.1.1 Kultivasi Isolat…………………………………………….  19 

4.1.2 Isolasi dan Ekstraksi Bakteriosin..………………………...  20 

4.1.3 Karakterisasi Sifat Kimiawi Bakteriosin Isolat 13 B...……  20 

4.1.4 Karakterisasi Bakteriosin Isolat 13 B Secara Fisika………  22 

4.1.5 Uji Antimikroba Terhadap Bakteri Patogen………………  23 

4.2 Pembahasan……………………………………………………...  25 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………..  29 

5.1 Kesimpulan…………………………………………………….  29 

5.2 Saran……………………………………………………………  29 

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………..  30 

LAMPIRAN…………………………………………………………………  34 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ABSTRAK 

Bakteri Asam Laktat (BAL) adalah kelompok bakteri Gram positif, berbentuk kokus atau 

batang dan negatif katalase. Bakteri asam laktat mampu mengeksresikan senyawa antimikroba 

seperti bakteriosin. Bakteriosin yang memiliki sifat bakteriostatik atau bakterisidal terhadap 

bakteri patogen memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan masyarakat misalnya digunakan 

sebagai antibiotik alami atau sebagai biopreservatif makanan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakterisasi fisiko kimia dan aktivitas antimikroba  dari  bakteriosin asal bakteri 

asam laktat isolat 13B hasil isolasi kolon sapi bali. Karakterisasi fisiko kimia ini diawali dengan 

melakukan uji pewarnaan Gram dan uji katalase, selanjutnya dilakukan isolasi dan pemurnian 

bakteriosin dari isolat 13B. Hasil dari pemurnian bakteriosin selanjutnya diuji secara kimiawi 

dengan uji ninhidrin, uji molisch, dan uji lowry. Selain dilakukan uji kimiawi, bakteriosin juga 

diuji potensi daya hambat antibiotik terhadap bakteri Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bakteriosin asal bakteri asam laktat isolat 

13B merupakan senyawa protein dengan berat molekul kurang dari 10 kDa dan mempunyai 

aktivitas antimikrobial terhadap bakteri uji Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli. 

Kata Kunci: Bakteri Asam Laktat, Bakteriosin, Fisiko-kimia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bakteri  asam  laktat  (BAL)  adalah  kelompok bakteri  Gram  positif,  tidak   berspora,  

berbentuk bulat  atau  batang  dan  dapat  mengubah karbohidrat  menjadi  asam  laktat.  BAL  

mempunyai  peranan  penting hampir  dalam  semua  proses  fermentasi makanan  dan  minuman 

misalnya yogurt, yakult, susu asam dan keju. (Korhenen, 2010). 

Bakteri asam laktat termasuk mikroorganisme yang aman jika ditambahkan dalam 

pangan karena sifatnya tidak toksik dan tidak menghasilkan toksin, sehingga disebut sebagai 

food grade microorganism atau dikenal sebagai Generally Recognized As Safe (GRAS) yaitu 

mikroorganisme yang tidak beresiko terhadap kesehatan, bahkan beberapa jenis bakteri tersebut 

berguna bagi kesehatan. Bakteri asam laktat bermanfaat untuk peningkatan kualitas higien dan 

keamanan pangan melalui penghambatan secara alami terhadap flora berbahaya yang  bersifat 

patogen. Bakteri asam laktat dapat berfungsi sebagai pengawet makanan karena mampu 

memproduksi asam organik, menurunkan pH lingkungannya dan mengeksresikan senyawa 

seperti H2O₂, diasetil, CO₂, asetaldehid, d-isomer, asam asam amino dan bakteriosin (Kusmiati, 

2002). 

Januarsyah (2007) menyatakan bahwa bakteri  asam  laktat  merupakan  bakteri  fakultatif  

anaerob yang  mampu  hidup  pada berbagai  habitat  yang  cukup  luas  di  alam  seperti  pada  

tanaman,  saluran  pencernaan  baik hewan  maupun  manusia. Bakteri asam laktat saat ini 

diketahui banyak memiliki kegunaan di antaranya  dapat digunakan sebagai antibiotik, pengawet 

makanan, kultur fermentasi, dan pangan probiotik karena bakteri ini mempunyai aktivitas yang 

mampu melawan mikroorganisme patogen dan pembusuk makanan. Senyawa yang berperan 

dalam aktivitas tersebut adalah bakteriosin sebagai salah satu hasil metabolit bakteri tersebut.  

Produk  utama  dari  BAL  pada  fermentasi glukosa atau sukrosa adalah asam laktat, 

tetapi  banyak  laporan  ilmiah yang membuktikan bakteri asam laktat atau BAL  ini  mampu 

menghasilkan  metabolit  asam  organik, hidrogen peroksida, dan  bakteriosin  yang bersifat  

sebagai antimikroba (Leroy, 2007). Senyawa antimikroba ini  mampu menghambat  

pertumbuhan  bakteri  Gram positif  dan Gram  negatif,  termasuk bakteri  patogen  dan  bakteri 
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pembusuk. Subtansi  antimikroba  yang  dihasilkan oleh  BAL  ini  dikenal  dengan  nama 

bakteriosin  (Papagianni  et  al.,  2006; Diop et al., 2007).  

Bakteriosin  adalah  molekul  protein yang  mampu menghambat  pertumbuhan 

mikroorganisme atau antimikrobial, karena sifat antimikrobial  inilah  bakteriosin  sering 

digunakan  sebagai  biopreservatif makanan. (Twomey et  al.,  2002).  Penggunaan bakteriosin 

sebagai biopreservatif memiliki beberapa keuntungan, yaitu tidak bersifat toksik dan mudah 

mengalami biodegradasi kerena bakteriosin ini adalah senyawa protein yang tidak 

membahayakan mikroflora usus, mudah dicerna dalam enzim-enzim dalam saluran pencernaan 

dan aman bagi lingkungan (Suardana, 2007)  

Bakteriosin  secara  alami  dihasilkan  oleh bakteri  asam  laktat  (BAL),  termasuk di 

antaranya  bakteri  yang  digunakan dalam  pembuatan  yoghurt.  Bakteriosin didefinisikan  

sebagai  suatu  senyawa protein  yang  memiliki  bobot  molekul kecil  dan  mempunyai  aktivitas  

sebagai antibakterial  atau  bakteriostatik  (Diop et al., 2007). Bakteriosin bersifat stabil yaitu 

tahan terhadap proses pengolahan yang melibatkan asam dan basa, serta suhu panas dan dingin, 

dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan tempat diproduksinya, mempunyai stabilitas 

penyimpanan yang baik, tidak mengubah cita rasa, dan mempunyai spektrum yang kecil terhadap 

aktivitas mikroorganisme (Jay, 1992). 

  Penelitian tentang isolasi dan identifikasi BAL serta uji potensinya sebagai  probiotik 

ataupun sebagai biopreservatif telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, termasuk yang 

dilakukan oleh Suardana et al. (2005) mengenai pemanfaatan BAL pada Yoghurt sebagai 

biopreservatif pada daging ayam serta Suardana et al. (2009) mengenai isolasi BAL dari cairan 

rumen sapi Bali, namun dari sejumlah penelitian tersebut, aspek pemanfaatan bakteriosin yang 

berasal dari BAL hasil isolasi kolon sapi belum pernah dilakukan, mengingat kolon merupakan 

tempat melimpahnya sejumlah BAL yang jumlahnya diperkirakan 108-1011 per gram menurut 

Drasar (1974) Bakteri asam laktat berperan menjaga keseimbangan flora usus serta membantu 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 

  Pemilihan asal isolat dari hospes sapi Bali, diharapkan dapat ditemukannya jenis species 

BAL yang memiliki karakteristik unik khususnya ditinjau dari potensi aktivitas bakteriosin yang 

dihasilkannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Apakah bakteri asam laktat isolat 13B hasil isolasi kolon sapi bali menghasilkan metabolit 

berupa bakteriosin? 

2. Bagaimana karakterisasi fisiko kimiawi bakteriosin asal bakteri asam laktat isolat 13B? 

3. Apakah baakteriosin dihasilkan oleh isolat 13B mempunyai aktivitas antimikrobial? 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui kemampuan bakteri asam laktat isolat 13B hasil isolasi kolon sapi bali menghasilkan 

bakteriosin. 

2. Mengetahui karakterisasi fisikokimia bakteriosin asal bakteri asam laktat isolat 13B hasil isolasi 

kolon sapi bali. 

3. Mengetahui aktivitas antimikrobial bakteriosin yang dihasilkan oleh bakteriosin isolate 13B. 

 

1.4 Manfaat  

Dilihat dari latar belakang diatas, maka manfaat yang bisa diperoleh yaitu: 

1. Diketahuinya karakterisasi bakteriosin hasil isolasi dari bakteri asam laktat isolat 13B sehingga 

dapat dijadikan kajian untuk penelitian selanjtnya. 

2. Diketahuinya potensi bakteriosin yang dihasilkan dari isolat 13B sebagai kandidat biopreservatif. 

 

 

 


