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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Obesitas, aktivitas fisik yang kurang, dan pola makan merupakan faktor yang beresiko 

dalam perkembangan penyakit sindrom metabolik (Wilson et al., 2005). Pencegahan 

penyakit sindrom metabolik dapat dilakukan dengan meningkatkan aktivitas fisik, serta 

konsumsi minuman fungsional diantaranya adalah susu fermentasi. Susu fermentasi 

merupakan produk olahan susu hasil dari fermentasi bakteri probiotik (Tamime & Deeth, 

1979). Probiotik merupa mikroorganisme hidup yang dikonsumsi dengan jumlah 106-108 

CFU/g dan diharapkan dapat berkembang menjadi 1012 CFU/g di dalam usus, yang 

bermanfaat bagi kesehatan tubuh (Ooi & Liong, 2010). 

 

Kandungan asam laktat sebagai metabolit BAL dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen. Produk probiotik harus mengandung bakteri probiotik dengan jumlah minimal 107 

CFU/ml. Bakteri probiotik bersifat tahan terhadap pengolahan, dan garam empedu, mampu 

melewati asam lambung pada pH sekitar 3–5, dan dapat bertahan hidup di dalam saluran 

pencernaan yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain meningkatkan kesehatan usus, 

probiotik memberikan efek sistem kekebalan tubuh, antihipertensi, penecegahan kanker, 

efek antioksidan, pengurangan gejala dermatitis, penyerapan mineral, perbaikan artitis, 

pengurangan gejala alergi, peningkatan kandidiasis vulvovaginal pada wanita dan 

menurunkan kolesterol  (Ooi & Liong, 2010). Mekanisme pengurangan kolesterol oleh 

probiotik melalui pengendalian metabolisme kolesterol seperti penghapusan kolesterol 

dengan asimilasi dengan cara probiotik di usus kecil mengurangi penyerapan kolesterol di 

usus. 

 

Konsumsi probiotik merupakan strategi terapeutik baru dalam mencegah diabetes dan 

mengurangi hipertensi. Konsumsi probiotik dapat menurunkan timbulnya resistensi insulin 

dan mengurangi hipertensi (Liong et al., 2009). Konsumsi susu rendah lemak yang 

mengandung Lactobacillus lactis sebanyak 1,5 x 1011 CFU dua kali sehari untuk jangka 

waktu enam minggu dapat meningkatkan kekebalan tubuh pada orang tua, sehingga 

mengurangi diabetes. Konsumsi harian 200 gram yoghurt yang mengandung Lactobacillus 

acidhophilus L1 memberi kontribusi pada penurunan kolesterol secara signifikan (Ooi & 

Liong, 2010). 
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Isolasi serta identifikasi BAL ditemukan BAL spesies Lactobacillus pentosus LLA8 yang 

diperoleh dari hasil fermentasi rebung ampel pada penelitian (Khuangga, 2016), 

mempunyai aktivitas penghambatan bakteriosin yang paling baik yang ditumbuhkan pada 

media whey dengan suplementasi 1% glukosa. Bakteri asam laktat dalam industri pangan 

digunakan sebagai probiotik dalam minuman dan kemampuannya hidup di saluran 

pencernaan dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen (sifat antimikrobial) sehingga 

dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh (Rolfe, 2000). Penggunaan probiotik dapat 

menghambat jalur metabolisme diabetes serta membakar kelebihan lemak dari tubuh 

pasien. Kadar glukosa darah menjadi normal karena glukosa dimanfaatkan oleh probiotik 

sebelum diserap oleh tubuh (Jayaswal & Pranav, 2017). Berdasarkan hal tersebut maka 

perlu dilakukan penelitian pembuatan susu fermentasi dengan probiotik Lactobacillus 

pentosus LLA8 yang dibuat dalam 3 dosis pengenceran yang berbeda untuk mengetahui 

dan membandingkan efek penurunan kadar glukosa darah dan kolesterol total secara 

signifikan. Penelitian ini menggunakan kultur komersil pembanding Yogourmet yang 

mengandung Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus 

acidophilus. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus dalam yoghurt 

diketahui mempunyai kemampuan survival yang rendah terhadap asam lambung sehingga 

tidak dapat mencapai usus (Lick et al, 2001), oleh karena itu probiotik pembanding dalam 

starter tersebut hanya Lactobacillus acidophilus. Karakter susu fermentasi yang diamati 

adalah pengujian mikrobiologis (Total Plate Count), karakter kimia (protein, lemak, kadar 

asam laktat), karakter fisik (pH, kekentalan) dan efek farmakologinya terhadap penurunan 

kadar gula darah dan kolesterol total pada tikus diabetes melitus type 2. 

 

1.2 Tujuan 

Untuk mengetahui pengaruh suplementasi susu fermentasi Lactobacillus pentosus LLA8 

terhadap penurunan kadar glukosa darah dan kolesterol total pada tikus Sprague dawley 

yang diinduksi streptozotocin dan nicotinamide. 

 

 

 

 

 

 

 


