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Effect of Milk Fermentation By Kefir Grains And Selected Single Strains of 

Lactic Acid Bacteria on The Survival of Mycobacterium Bovis BCG 

 

Mycobacterium bovis merupakan jenis bakteri penyebab penyakit tuberculosis (TB). 

Bakteri ini memiliki hubungan dekat dengan Mycobacterium tuberculosis, jenis bakteri 

penyebab penyakit TB pada manusia. Mycobacterium bovis bersifat pathogen pada beberapa 

spesies hewan. Bakteri jenis ini dapat tersebar ke manusia melalui konsumsi langsung produk 

hasil fermentasi yang telah terjangkit oleh Mycobacterium bovis. Pada negara berkembang 

seperti Afrika, Ethiopia, Ghana, Mali, Nigeria, Tanzania, dan Uganda, dimana konsumsi susu 

pasteurisasi menjadi salah satu masalah serius. Bagaimanapun tingginya resiko infeksi dari 

Mycobacterium bovis pada manusia di wilayah Afrika diakibatkan tidak adanya penjelasan 

secara baik terkait prosedur pengolahan produk fermentasi susu. Resiko infeksi Mycobacterium 

bovis dapat dihilangkan menggunakan bakteri asam laktat (LAB) dalam proses fermentasi. LAB 

merupakan antimicrobial yang digunakan untuk menghilangkan infeksi dari Mycobacterium 

bovis selama proses fermentasi susu dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan 

kelangsungan hidup dari Mycobacterium bovis BCG dalam proses fermentasi produk kefir . 

          Penelitian ini menggunakan bibit kefir dan LAB strain tunggal sebagai starter awal untuk 

fermentasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah fermentasi susu kefir dengan 

menggunakan LAB dapat menjadi cara yang efektif untuk mengendalikan penyebaran TB. Kefir 

merupakan produk susu fermentasi. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah, pertama 

melakukan kultur Mycobacterium boyis BCG pada medium Middlebrook 7H9 selama 37
o
C 

dalam waktu 7 hari. Pertumbuhan mycobacteria (Mycobacterium boyis dan Mycobacterium 

tuberculosis) diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 530nm. 

Mycobacteria akan tumbuh pada konsentrasi 6 log CFU/ml yang selanjutnya diinokulasikan 

kedalam susu dan fermentasi sampel dari produk susu. Bibit kafir diinkubasi pada suhu 25
o
C 

selama 24 jam. Setelah selesai diinkubasi, bibit kefir disaring dan diinokulasi pada susu yang 

telah di pasteurisasi. Kemudian diinkubasi lagi pada suhu 25
o
C selama 24 jam. Selanjutnya, 

diinokulasikan LAB sebagai starter awal dalam    ml MRS broth (Merck) dan diinkubasi selama 

24 jam  pada suhu 30°C. 

 Langkah selanjutnya adalah fermentasi susu. Langkah ini dilakukan memanaskan susu 

segar pada suhu 80
o
C selama 15 menit. Selanjutnya melakukan produksi kefir dengan cara 

menambahkan 9 gram kefir kedalam 500 ml susu yang telah dipanaskan sebelumnya. Kemudian 

diinkubasi pada suhu 25
o
C selama 72 jam. Fermentasi susu dilakukan dengan menambahkan 

kultur LAB murni yang terdiri dari Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CHB 2121 (A), 

Lactobacillus casei NWL63 (B) dan Lactobacillus lactis subsp. lactis NM161-4 (C), sebanyak 5 

ml kedalam 500 ml susu yang telah diinokulasi dengan kefir, diinkubasi pada suhu 30
o
C selama 

72 jam. Setelah proses fermentasi selesai, susu diuji secara kualitatif dengan obyek uji adalah 

aktivitas Mycobacterium bovis BCG dalam fermentasi kefir pada suhu 30
o
C selama 72 jam. 

Langkah berikutnya adalah perhitungan jumlah mikroba. Sampel dari produk fermentasi kefir 

yaitu supernatant kefir, kefeir steril, kefir, dan fermentasi susu oleh LAB. 
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 Dampa metabolit kefir pada pertumbuhan Mycobacterium bovis BCG dapat terlihat dari 

grafi dibawah ini   

 
Grafik A menunjukan viabilitas dari  M. bovis BCG dalam supernatant kefir dan grafik B 

menunjukan sterilisasi kefir dengan panas, ketika fermentasi berhenti dan ditunjukkan dengan 

symbol berikut, setelah jam ke   (–▼–), jam ke 12 (−♦–), jam ke 18 (−▲–), jam ke 24 (−●–), 

jam  ke 36 (−□–), jam ke 48 (−■–) dan control (−−*- -). Grafik tersebut menunjukkan jika pada 

supernatant dari kefir dan kefir yang telah diinokulasi dengan M. bovis BCG mengalami 

penurunan jumlah M. bovis BCG secara signifikan, Dalam penelitian ini pula bateriosin yang 

dihasilkan oleh LAB dapat mematikan pertumbuhan M. bovis BCG. 

 Fermentasi kefir dapat menghambat pertumbuhan dari M bovis BCG. Selain itu, 

penurunan pH dari 6,7 menjadi 3,9 mampu menghambat pertumbuhan secara langsung. 

Pertumbuhan M. bovis BCG juga bisa dihambat oleh strain tunggal LAB selama fermentasi susu 

berlangsung. Strain tunggal digunakan sebagai starter untuk fermentasi susu yang telah 

terkontaminasi oleh M. bovis BCG. Penghambatan aktivitas dari M. bovis BCG oleh LAB dapat 

dilihat dari grafik dibawah ini   
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Grafik tersebut menunjukkan viabilitas Mycobacterium bovis BCG (−♦–.) dan perubahan pH 

 selama fermentasi susu berlangsung dengan menggunakan starter LAB, Lactobacillus (-٭−)

paracasei subsp. paracasei (A), Lactobacillus casei (B), Lactobaccillus lactis subsp. lactis (C), 

kontrol (D). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan, untuk mengurangi sebaran 

Mycobacterium bovis BCG pada produ fermentasi susu dapat digunakan LAB sebagai starter.  


