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Bifidobacterium merupakan bakteri Gram-positif yang mampu 

menghasilkan asam asetat dan asam laktat. Asam-asam tersebut dapat 

menurunkan pH usus halus dan secara kompetitif menghambat kolonisasi 

bakteri enteropatogen. Bifidobacterium adalah salah satu probiotik yang 

diketahui dapat memberikan manfaat kesehatan pada saluran pencernaan 

inangnya. Beberapa spesies Bifidobacterium yang umum digunakan sebagai 

probiotik antara lain Bifidobacterium bifidum dan Bifidobacterium animalis 

(Gill dan Prasad, 2008). 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan aktivitas antibakteri susu 

probiotik B. bifidum dan B. animalis dalam bentuk tunggal dan kombinasi 

terhadap bakteri penyebab diare secara in-vitro. Metode yang digunakan 

adalah metode difusi Kirby-Bauer.  Di negara-negara berkembang, 

termasuk Indonesia, diare sering disebabkan oleh bakteri patogen 

Salmonella sp., Vibrio cholera, dan Escherichia coli (Samarzija et al., 

2009), sehingga ketiga bakteri patogen tersebut digunakan sebagai bakteri 

uji pada penelitian ini. Kombinasi susu probiotik dibuat dalam berbagai 

perbandingan, yaitu B. bifidum:B. animalis 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 

8:2, dan 9:1. Selanjutnya dari kombinasi-kombinasi tersebut ditentukan 

kombinasi yang memiliki daya hambat terbesar terhadap bakteri patogen 

penyebab diare. 

Langkah awal yang dilakukan adalah karakterisasi susu dan susu 

probiotik. Susu yang digunakan pada penelitian ini adalah susu skim yang 

direkonstitusi dengan aquades. Hasil karakterisasi susu dan susu probiotik 

menunjukkan adanya peningkatan viskositas dan penurunan pH susu 

probiotik. Hal ini menunjukkan terjadinya proses fermentasi susu oleh 

bakteri B. bifidum dan B. animalis. Hasil pemeriksaan jumlah mikroba 

probiotik B. bifidum dan B. animalis masing-masing adalah 1,19x10
8 

± 

0,02x10
8
 cfu/ml dan 8,9x10

8 
± 0,87x10

8
 cfu/ml. Syarat jumlah bakteri asam 

laktat pada susu probiotik/yoghurt adalah minimal 10
7 

cfu/ml (SNI, 2009; 
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Soeharsono dkk., 2010). Sehingga susu probiotik B. bifidum dan B. animalis 

yang dibuat memenuhi syarat jumlah bakteri asam laktat. 

Selanjutnya dilakukan uji aktivitas susu probiotik dalam bentuk tunggal 

dan kombinasi dengan metode difusi Kirby-Bauer melalui pengukuran 

diameter zona hambat. Berdasarkan diameter zona hambat yang dihasilkan 

menunjukkan susu probiotik B. bifidum dan susu probiotik B. animalis 

masing-masing mempunyai aktivitas antibakteri terhadap ketiga bakteri uji. 

Diameter zona hambat susu probiotik B. bifidum adalah 11,57 ± 0,21 mm, 

11,93 ± 0,20 mm, dan 11,67 ± 0,21 mm masing-masing terhadap E. coli, S. 

typhimurium, dan V. cholera, sedangkan diameter zona hambat susu 

probiotik B. animalis adalah 9,60 ± 0,30 mm, 8,87 ± 0,21 mm, dan 9,27 ± 

0,21 mm masing-masing terhadap E. coli, S. typhimurium, dan V. cholera. 

Pada uji kombinasi susu probiotik B. bifidum dan B. animalis, diameter 

zona hambat yang dihasilkan meningkat seiring bertambahnya jumlah susu 

probiotik B. bifidum dalam kombinasi susu probiotik yang dibuat. Hal ini 

dikarenakan daya hambat dari susu probiotik B. bifidum lebih besar 

dibandingkan daya hambat susu probiotik B. animalis pada ketiga bakteri 

uji. Namun dari hasil diameter zona hambat kombinasi susu probiotik B. 

bifidum dan B. animalis didapatkan bahwa zona hambat terbesar dihasilkan 

oleh kelompok kombinasi pada perbandingan B. bifidum:B. animalis 8:2 

sebesar 12,13 ± 0,25 mm terhadap E. coli, 11,97 ± 0,31 mm terhadap S. 

typhimurium, dan 11,83 ± 0,40 mm terhadap V. cholera. Hasil ini 

menunjukkan bahwa meskipun daya hambat susu probiotik B. animalis 

lebih kecil dibandingkan susu probiotik B. bifidum, susu probiotik B. 

animalis masih memberikan kontribusi pada aktivitas antibakteri kombinasi 

susu probiotik B. bifidum dan B. animalis. Hal ini terbukti dengan 

menurunnya diameter zona hambat pada kelompok kombinasi perbandingan 

9:1 dimana jumlah susu probiotik B. bifidum meningkat dan jumlah susu 

probiotik B. animalis menurun. 

Dari hasil uji statistik one-way ANOVA menunjukkan daya hambat 

kombinasi susu probiotik B. bifidum dan B. animalis perbandingan 8:2 

berbeda bermakna (p<0,05) dengan kontrol positif (ciprofloxacin), kontrol 

negatif (susu skim), dan susu probiotik B. animalis, namun tidak berbeda 

bermakna (p>0,05) dengan susu probiotik B. bifidum pada E. coli, S. 

typhimurium, dan V. cholera. 

Selanjutnya dilakukan penentuan Konsentrasi Hambat Minimum 

(KHM) pada kombinasi susu probiotik B. bifidum dan B. animalis 

perbandingan 8:2 terhadap ketiga bakteri uji. Hasilnya menunjukkan KHM 

kombinasi susu probiotik B. bifidum dan B. animalis perbandingan 8:2 

adalah 20% (v/v) untuk  E. coli, 40% (v/v) untuk  S. typhimurium, dan 30% 

(v/v) untuk V. cholera. 
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