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Abstrak 
 
Tujuan penelitian untuk mengetahui kelenturan fenotipik Streptococcus lactis pada berbagai kondisi 
lingkungan. Penelitian telah dilakukan secara eksperimental di Laboratorium Ternak Perah Fakultas 
Peternakan IPB. Rancangan yang digunakan adalah  Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial. Perlakuan 
terdiri dari tiga tingkat suhu, yaitu S1 (40 C), S2 (suhu kamar) dan S3 (370C) dan dua tingkat kadar garam 
yaitu G1 (tanpa garam) dan G2 (9%); dan dua tingkat pH yaitu pH 3 dan pH 6 sehingga terdapat 12 
kombinasi perlakuan. Masing-masing perlakuan tiga kali. Hasil penelitian menunjukkan penambahan 
NaCl  sebanyak 9% dan pH aal media 3 menimbulkan stress pada pertumbuhan Streptococcus lactis. 
Streptococcus lactis secara fenotip lebih lentur terhadap perubahan suhu dibandingkan dengan terhadap 
perubahan pH maupun kadar garam. 
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Abstract 
 
The aims of study were to know phenotypic elasticity of Streptococcus lactis on various environmental 
conditions. The research was conducted at Laboratory of Dairy Animal Science of Bogor Agricultural 
University. Factorials Completelly Randomize Design was used with three replicants. The treatment are 
three level of temperature S1 (40 C), S2 (room temperatur) and S3 (370C);  two level of salt G1 (without 
salt) dan G2 (9%); and two level of pH namey pH3 and pH6. The research result show that add 9% NaCl 
and pH3 decreased Streptococcus lactis. Streptococcus lactis more elastic to temperature than pH and 
level of salt. 
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PENDAHULUAN 
 

Streptococci  baik yang sapropit maupun parasit terdapat dalam susu, karena merupakan 

lingkungan alami yang sesuai. Dalam susu terdapat sumber karbohidrat, protein, vitamin, lemak , dan 

mineral yang dibutuhkan untuk hidup bakteri. Di alam yang merupakan reservoar  Streptococci adalah 

dalam tumbuhan hijau, karena produksi susu ber-kaitan dengan penggunaan hijauan maka kontaminasi 

Streptococci pada susu banyak terjadi terutama pada proses pemerahan dengan tangan . 

Karena sering terdapat dalam susu, Streptococci merupakan  genus pertama dari  mikroorganisme 

yang mendapat perhatian dan diteliti para bacteriologist.  Dari hasil-hasil penelitian, isolat Streptococci 



dikelompokan kedalam empat grup yaitu Pyogenic, Viridans, Enterococcus dan Lactic.  Kelompok lactic 

terdiri dari tiga sub spesies yaitu Streptococcus lactis subsp. lactis sering disebut Streptococcus lactis , 

Streptococcus lactis subsp. cremoris   ( S. cremoris   ) dan Streptococcus lactis subsp. diacetylactis ( S. . 

diacetylactis).(Sandine, 1986) 

Kemampuan Streptococcus lactis dalam memfermentasi lactosa dan menghasilkan asam, 

menjadikannya berperan penting dalam fermentasi pangan terutama produk susu. Pada pembuatan keju 

berfungsi untuk memadatkan dan menstabilkan dadih dengan menggumpalkan protein. Streptococcus 

lactis   menghambat pertumbuhan organisme yang tidak diinginkan  dan bakteri patogen  dengan 

menurunkan pH, selain itu berperan dalam tekstur dan aroma khas dalam beberapa produk. Dalam bidang 

rekayasa genetik, bakteri asam laktat memungkinkan untuk berperan penting dalam berbagai aplikasi, 

diantaranya pembuatan vaksin, hormon , cloning, menghasilkan anti bodi spesifik untuk melawan cel 

kanker, meningkatkan produksi antibiotik dan memproduksi feed aditif untuk ternak dalam jumlah besar.  

Istilah pertumbuhan pada bakteri mengacu pada perubahan dalam populasi total dan bukan 

perubahan dalam satu individu. Reproduksi bakteri merupakan pembelahan biner melintang, sehingga 

pertambahan populasi bekteri akan bertambah secara geometrik.  Selang waktu yang dibutuhkan bagi sel 

untuk membelah diri atau untuk populasi menjadi dua kali lipat disebut waktu generasi. 

 Selama inkubasi atau  fase pertumbuhan seimbang, pertumbuhan bakteri akan mengalami 

beberapa fase yaitu :  

- fase lamban (lag fase) , hampir tanpa pertumbuhan 

- fase log, periode pertumbuhan yang cepat 

- fase statis (stationary), pertumbuhan tetap (mendatar) 

- fase kematian, mulai penurunan sel-sel hidup.  

Seperti halnya  hewan dan tumbuhan, pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah pH, temperatur, kelembaban, kandungan nutrisi serta unsur-unsur anti 

mikroba. (Jay, 1997). Bakteri cenderung lebih memilih kondisi pH yang cocok dibandingkan 

dengan jamur maupun ragi. Kisaran pH untuk bakteri asam laktat 3 – 10.5.  pH minimal dan 

maksimal untuk setiap organisme tidak jelas, bergantung pada faktor-faktor pertumbuhan lainnya 

. Sebagai contoh pH minimum beberapa spesies Lactobacilli diketahui tergantung kepada jenis 

asam yang digunakan, dengan asam sitrat, hydrochloric, phosphoric dan tartaric dapat tumbuh 

pada pH lebih rendah dibandingkan dengan pada asam laktat atau asam asetat  



Karakteristik Streptococcus lactis diantaranya adalah dapat tumbuh pada pH 9.2,  temperatur 

optimum 30oC namun masih dapat tumbuh pada 40oC serta tumbuh pada media yang mengandung 4% 

NaCl (Sandine, 1986). 

Di alam atau dalam produk makanan kondisi lingkungan atau media tidak selamanya ideal atau 

sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan bakteri, kondisi lingkungan akan sangat bervariasi. Scheiner 

dan Goodnight (1984) mengemukakan bahwa untuk tetap bertahan hidup pada lingkungan yang 

bervariasi, suatu spesies harus secara fenotip fleksibel.  Fleksibilitas individu adalah keadaan dimana 

individu tersebut dapat bertahan hidup dan berproduksi pada lingkungan yang bervariasi dengan cara 

merubah fenotipnya. 

Kemampuan suatu genotip atau individu untuk menghasilkan lebih dari satu alternatif 

bentuk morfologi, status fisiologi atau tingkah laku sebagai respon terhadap perubahan 

lingkungan dan dapat meningkatkan kemampuan individu untuk tetap bertahan hidup dan 

berproduksi pada kondisi lingkungan tersebut, disebut kelenturan fenotifik. (Sultan, 1987 Noor, 

1996). Kelenturan fenotipik menunjukkan berapa besar tingkat ekspresi fenotip suatu genotip 

bervariasi berdasarkan kondisi lingkungan berbeda. 

Untuk mengetahui kelenturan fenotipik Streptococcus lactis pada beberapa kondisi lingkungan, 

telah dilakukan percobaan di Laboratorium Ternak Perah Fakultas Peternakan IPB. 

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian  adalah  Streptococcus lactis, MRSA dan MRSB, larutan 

NaCl fisiologis, aquadest, NaCl, NaH2PO4.2H2O dan Na2HPO4.2H2O. Alat – alat yang digunakan antara 

lain  

Incubator, pipet, Erlenmeyer, cawan petri, spektrofotometer. 

 

Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial. Perlakuan terdiri dari tiga 

tingkat suhu, yaitu  S1(4o C), S2 (suhu kamar) dan S3 (37o C); dua tingkat kadar garam ,yaitu G1 (tanpa 

garam) dan G2 ( 9% ); dua tingkat pH, yaitu pH 3 dan pH 6 sehingga terdapat 12 kombinasi perlakuan. 



Masing-masing perlakuan diulang tiga kali. Peubah yang diukur adalah laju pertumbuhan Streptococcus 

lactis. 

 

Prosedur kerja 
 

1. Pembuatan media steril untuk agar atau brooth (MRSA / MRSB) 

a. untuk MRSA ,  52 gram MRS + 2% TA + 1 liter aquadest 

     masukan kedalam botol, seterilkan pada suhu 120oC selama   

     15 menit. 

b. Untuk MRSB 52 gram MRSB dilarutkan dalam1 liter aquadest sambil dipanaskan, 

masukan kedalam botol, seterilkan pada suhu 120oC selama  15 menit. 

2. Perbanyakan kultur 

Dengan menggunakan MRSB steril ditambah kultur sebanyak 5% dari volume MRSB yang akan 

digunakan, kemudian di inkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 

3. Pembuatan Kurva Standar 

a. 1 ml kultur diencerkan pada pengenceran ½ , ¼, 1/8, 1/16 dan 1/32. 

b. Dari masing-masing pengenceran diambil 1 ml lalu encerkan kedalam NaCl fisiologis 9 

ml . Lakukan pengenceran hingga p-6. Sisa dari pengenceran diukur OD. 

c. Lakukan pemupukan pada masing-masing pengenceran. 1 ml dari pengenceran p-6 

dimasukan kedalam cawan petri steril, kemudian dituangkan media MRSA 15 – 20 ml 

secara aseptik dan homogenkan, biarkan membeku membentuk gel, setelah membeku 

dibalik. Inkubasi pada suhu 37oC selama 20 – 24 jam. Dengan cara yang sama dilakukan 

pada p-5 dan p-4. 

d. Setelah inkubasi hitung koloni pada cawan yang memenuhi syarat ( 30 – 300 koloni) 

e. Buat kurva standar, yaitu hubungan antara nilai OD dengan populasi. 

4. Pengukuran OD selama 24 jam 

a. Buat media MRSB steril sebanyak 200 ml, dengan kan-dungan garam dan pH sesuai 

perlakuan. 

b. Tambahkan 5 % kultur 

c. Inkubasi pada suhu 4 oC , suhu kamar dan 37oC (sesuai perlakuan). 

d. Ukur OD awal, selanjutnya OD diukur setiap 2 jam selama 24 jam. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kurva Standard Streptococcus lactis  

 Untuk menghitung jumlah sel bakteri, digunakan Spektrofotometer. Jumlah bakteri 

dihitung berdasarkan absorbansi dengan panjang gelombang 620 nm.  Untuk ini dibuat kurva 

standar yang merupakan regresi antara nilai Optic Density  (OD) dengan jumlah bakteri. 

 Kurva standard Streptococcus lactis dapat dilihat pada Gambar 1. 

 Gambar 1. Kurva standard Streptococcus lactis 

 

  

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

Dari kurva standard diperoleh persamaan regresi   y = 2.5203x + 6.2128  dengan 

koefisien determinasi (R2) = 0.9491. Berdasarkan nilai koefisien determinasi yang tinggi maka 

persamaan tersebut dapat digunakan untuk menduga pertumbuhan Streptococcus lactis 

berdasarkan nilai Optik Density (OD). 

 

Pertumbuhan Streptococcus lactis  pada Suhu dan pH Awal Media berbeda 

 Percobaan tahap ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan Streptococcus lactis pada suhu 

4oC, suhu kamar dan suhu 37 oC dengan pH awal media 3 dan 6. Hasil pengamatan pertumbuhan 

Streptococcus lactis selama 24 jam dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3. 



 Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa suhu inkubasi dan pH awal media berpengaruh terhadap 

pertumbuhan Streptococcus lactis dan keduanya saling interaksi. Pada pH3 Streptococcus lactis hanya 

tumbuh pada suhu 37oC dengan fase pertumbuhan termasuk lambat, sedangkan pada suhu kamar hampir 

tidak terjadi pertumbuhan (statis) dan pada suhu 4oC terjadi penurunan dari populasi awal. 

 Pada pH 6, pada ketiga suhu inkubasi terjadi pertumbuhan cepat. Pada suhu kamar dan suhu 37 

oC  pertumbuhan cepat (fase log) dari awal inkubasi sampai 10 jam inkubasi setelah itu terjadi 

pertumbuhan tetap (stationary). Pada suhu 4 oC terjadi fase adaptasi selama 14 jam inkubasi, terjadi 

pertumbuhan cepat walaupun tidal secepat pada suhu 37 oC  maupun suhu kamar. 

 Hasil ini sejalan dengan pendapat Jay (1997) bahwa bakteri cenderung lebih memilih kondisi pH 

yang cocok dibandingkan dengan jamur maupun ragi. Harvey (1965) yang dikutip oleh Sandine (1986) ph 

optimum untuk Streptococcus lactis adalah 6,2 dan tidal boleh lebih rendah dari 5.15 – 5.20.  Selanjutnya 

dikatakan bahwa Streptococcus lactis menghasilkan asam laktat per menit sebanyak 10% dari bobotnya. 

Meskipun Streptococcus lactis dapat hidup pada suhu 40oC, tetapi temperatur optimum untuk 

pertumbuhannya adalah 30oC (Sandin, 1986). 

 Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Streptococcus lactis pada Media  
                         dengan pH Awal 3 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

 

  

 

 



Gambar3. Grafik Pertumbuhan Streptococcus lactis pada Media  
                         dengan pH Awal 6 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

       

 

 

 

 

Pertumbuhan Streptococcus lactis  pada Suhu dan pH Awal Media berbeda serta kadar 

Garam 9%. 
 

 Pertumbuhan bakteri selain dipengaruhi oleh Temperatur dan pH, juga sangat dipengaruhi 

kandungan nutrisi serta zat-zat pengahambat yang terdapat dalam media. Karakteristik Streptococcus 

lactis diantaranya tumbuh pada media yang mengandung 4% NaCl. Untuk mengetahui pertumbuhan 

Streptococcus lactis pada kadar NaCl diatas 4%, telah dilakukan percobaan, hasilnya dapat dilihat pada 

Gambar 4 dan Gambar 5. 

 

 

 

 

 



Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Streptococcus lactis pada Media  
                         dengan pH Awal 3 kadar Garam 9% 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Gambar 5. Grafik Pertumbuhan Streptococcus lactis pada Media  
                         dengan pH Awal 6 kadar Garam 9% 

 

 
 

       

        

        

        

 Pada media yang m,engandung 9% NaCl, Streptococcus lactis tidal dapat tumbuh dengan baik. 

Pada pH 3 maupun pH 6 yang dapat tumbuh hanya yang diinkubasi pada suhu 37oC, pertumbuhannya 

sangat lambat dengan masa adaptasi lebih dari 10 jam. 



 Pada pH 6 pertumbuhannya lebih baik dibandingkan dengan pada pH 3. Pada suhu 37oC pH 6 

fase adaptasi terjadi selama 10 jam inkubasi kemudian diikuti dengan pertumbuhan cepat mulai jam ke 14 

sampai jam ke 24, pada suhu kamar terjadi pertumbuhan statis dan pada suhu 4oC, terjadi kematian 

(pertumbuhan menurun). Pada pH 3 Suhu 37oC fase adaptasi berlangsung selama 16 jam, kemudian fase 

pertumbuhan jam ke 18 sampai jam ke 20 selanjutnya stationer, sedangkan pada suhu 4oC dan suhu 

kamar terjadi kematian. 

Untuk tetap bertahan hidup pada lingkungan yang bervariasi, suatu spesies harus secara 

fenotip fleksibel , dimana individu tersebut dapat bertahan hidup dan berproduksi pada 

lingkungan yang bervariasi dengan cara merubah fenotipnya (Scheiner dan Goodnight, 1984).  

 Berdasarkan hasil pengamatan pada berbagai kondisi lingkungan diatas Streptococcus lactis 

masih dapat bertahan hidup dan bereproduksi pada lingkungan dengan suhu 4oC, suhu kamar dan 37oC 

pada pH media 6, sedangkan pada kondisi pH 3 hanya pada suhu 37oC.  Pada lingkungan dengan kadar 

garam tinggi hanya bertahan hidup pada suhu 37oC. 

  

KESIMPULAN 
Dari hasil diatas dapat disimpulkan : 

1. Penambahan NaCl sebanyak 9% dan pH awal media 3  menimbulkan stress pada pertumbuhan 

Streptococcus lactis  . 

2. Streptococcus lactis  secara fenotip lebih lentur terhadap perubahan suhu dibandingkan dengan 

terhadap perubahan pH maupun kadar garam. 

  

 

DAFTAR PUSTAKA 

   

Axelsson L.T.  1993.  Lactic Acid Bacteria : Classification and Physiology in    
          Lactic Acid Bacteria  edited by S Salminen an Atte von Wright 
 
Jay, J.M.  1997.  Modern Food Microbiology. 5th ed. Chapman & Hall.   
         International Thomson Publishing. 
 
Makinen, A.M. and M Birget.  1993.  Industrial Use and Production of  
         Lactic Acid  Bacteria  in  Lactic Acid Bacteria  edited by S Salminen   



         and Atte von Wright. 
 
Sandine, W.E., 1986.  The Streptococci : Milk Products  in Bacterial Starter  
         Cultures for Foods.  Editor Gilliland, S.E.  CRC Press Inc. Boca Raton   
         Florida 
 
Scheiner, S.M, and R.F. Goodnight. 1984. The comparison of phenotypic  
        plasticity and genetic variation in population of the Danthonia  
        spicata. Evolution 38:845-855 

 
Sultan, S.E. 1987. Evolutionary implication of phenotypic plasticity in   
        plants.  Evol Bio. 20:127-178 
 
Noor, R.R.  2002.  Genetika Ekologi. Lab. Pemuliaan dan Genetika Ternak.  
        Fakultas Peternakan IPB 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


