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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Peningkatan standar kesehatan masyarakat saat ini ikut meningkatkan 

standar kualitas makanan yang dikonsumsi. Studi pasar menunjukkan adanya 

kenaikan permintaan makanan fungsional yang mengandung kultur probiotik 

(Gardiner et al., 1999). Makanan fungsional adalah makanan yang mempunyai 

karakteristik sensori, bergizi, dan bermanfaat bagi kesehatan. Untuk menanggapi 

permintaan yang meningkat, produksi makanan probiotik saat ini sedang 

dikembangkan (Stanton et al., 1998). 

Menurut Havenaar dan Jos (1992) probiotik didefinisikan sebagai 

mikrobia hidup yang dalam jumlah tertentu dalam pencernaan, mempunyai 

manfaat kesehatan bagi inangnya dengan cara menjaga keseimbangan mikroflora 

usus. Saluran pencernaan manusia termasuk ekosistem mikrobia yang kompleks 

yang mengandung lebih dari 400 spesies bakteri yang berbeda (Bruno et al., 

2002). 

Syarat utama sebagai bakteri probiotik adalah dapat bertahan hidup sejak 

dikonsumsi hingga mencapai saluran pencernaan. Beberapa bakteri asam laktat 

yang termasuk dalam bakteri probiotik antara lain anggota Lactobacillus 

acidophilus, L. casei, L. jonsonii, L. reuteri, L. rhamnosus, L. plantarum, L. 

salvarius, dan spesies dari Bifidobacterium (Shortt and Salminen, 2001; Ray, 

1996). Sedangkan L. bulgaricus, L. helveticus, Streptococcus cremoris, S. 

thermophilus dan S. diacetylactis merupakan bakteri asam laktat yang tidak dapat 

mencapai usus manusia dalam keadaan hidup (Purwandhani, 1998). Lactobacillus 
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casei merupakan bakteri asam laktat yang umum dipergunakan dalam minuman 

probiotik (Kuswardani dan Nugerahani, 1998). Menurut Gilliand (1985), L. casei, 

L. acidophilus dan L. plantarum merupakan bakteri asam laktat homofermentatif 

yang menghasilkan asam lebih dari 85%. 

Bakteri asam laktat yang digunakan dalam produk minuman fermentasi 

mempunyai beberapa fungsi yang menguntungkan terutama terhadap kesehatan 

saluran pencernaan. Bakteri asam laktat yang masih hidup akan menetap, 

memperbanyak diri, dan memproduksi komponen metabolit seperti asam laktat 

yang dapat membunuh bakteri patogen (Gardiner et al., 1999). Dengan demikian 

peranan bakteri probiotik menjadi penting terhadap kesehatan manusia. 

Bahan-bahan makanan yang mengalami fermentasi biasanya mempunyai 

nilai gizi yang lebih tinggi daripada asalnya. Hal ini disebabkan karena mikrobia 

bersifat katabolik atau memecah komponen-komponen kompleks menjadi zat-zat 

yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna, serta mikrobia juga dapat 

mensintesis beberapa vitamin (Winarno dkk.,1980). 

Tanaman tebu terdiri dari 12,5% serat 7,5% cairan yang disebut nira 

(Supriyadi, 1992). Nira tebu mempunyai potensi yang baik untuk dibuat minuman 

fermentasi karena kandungan nutrisinya cukup lengkap. Nira mengandung sekitar 

15% sukrosa, 0,5% gula reduksi, sejumlah nitrogen dan garam-garam mineral 

yang cukup untuk pertumbuhan mikrobia (Tilbury, 1975).  

Pengolahan nira tebu menjadi minuman probiotik memerlukan 

penambahan sumber nitrogen, karena kandungan nitrogen dalam nira tebu rendah. 

Penambahan susu skim sebagai sumber nitrogen akan meningkatkan kandungan 

nitrogen dan memberi flavor pada minuman probiotik. Selain itu kandungan 
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laktosa dalam susu skim akan memacu pertumbuhan bakteri asam laktat. 

Penambahan gelatin akan membantu meningkatkan homogenitas dari minuman 

probiotik (Kuswardani dan Nugerahani, 1998). 

Selama ini pemanfaatan tebu terutama diolah menjadi gula. Sebagai 

upaya penganekaragaman produk olahan tebu adalah dengan membuat tebu 

menjadi minuman probiotik. Dari penelitian sebelumnya, nira siwalan telah 

digunakan sebagai bahan pembuatan minuman probiotik. Hasil penelitian 

menunjukkan penerimaan yang baik oleh panelis (Kuswardani dan Nugerahani, 

1998). Nira tebu mempunyai kandungan nutrisi yang hampir sama dengan nira 

siwalan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang pembuatan minuman 

probiotik dari nira tebu. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

 1. Di antara ketiga jenis inokulum (Lactobacillus casei, L. acidophilus dan L. 

plantarum), mana yang dapat menghasilkan minuman probiotik dari nira tebu 

yang memenuhi standar ditinjau dari jumlah sel bakteri viabel, kadar gula 

reduksi, total asam, pH, dan uji organoleptik? 

 2. Berapa konsentrasi inokulum yang dapat menghasilkan minuman probiotik 

dari nira tebu yang memenuhi standar ditinjau dari jumlah sel bakteri viabel, 

kadar gula reduksi, total asam, pH, dan uji organoleptik? 

3.  Bagaimana kombinasi jenis dan konsentrasi inokulum yang dapat 

menghasilkan minuman probiotik dari nira tebu yang memenuhi standar 
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ditinjau dari jumlah sel bakteri viabel, kadar gula reduksi, total asam, pH, dan 

uji organoleptik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk : 

1. Mengetahui jenis inokulum yang dapat menghasilkan minuman probiotik dari 

nira tebu yang memenuhi standar ditinjau dari jumlah sel bakteri viabel, kadar 

gula reduksi, total asam, pH, dan uji organoleptik. 

2. Mengetahui konsentrasi inokulum yang dapat menghasilkan minuman probiotik 

dari nira tebu yang memenuhi standar ditinjau dari jumlah sel bakteri viabel, 

kadar gula reduksi, total asam, pH, dan uji organoleptik. 

3. Mengetahui kombinasi jenis dan konsentrasi inokulum yang dapat 

menghasilkan minuman probiotik dari nira tebu yang memenuhi standar 

ditinjau dari jumlah sel bakteri viabel, kadar gula reduksi, total asam, pH, dan 

uji organoleptik? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan terhadap perkembangan teknologi pangan, khususnya minuman 

probiotik dalam hal variasi bahan baku dan inokulum. 
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