
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, telah 

membawa perubahan pola hidup untuk mengkonsumsi produk-produk yang 

berpotensi meningkatkan kesehatan, salah satunya probiotik. Menurut Shin et 

al. (1992) latar belakang munculnya produk probiotik dikarenakan semakin 

meningkatnya ilmu pengetahuan tentang sistem pencernaan dan metabolisme 

dalam tubuh, munculnya beberapa gejala penyakit yang disebabkan oleh 

mikroba-mikroba yang terdapat dalam usus, dan tuntutan manusia untuk dapat 

memperoleh makanan dan minuman dengan kondisi nutrisi yang baik. 

Probiotik telah banyak di pergunakan untuk membantu meningkatkan 

kesehatan individu, menjaga keseimbangan mikroflora saluran pencernaan dan 

tidak menimbulkan residu serta resistensi. 

Probiotik adalah suplemen pangan berupa mikroba hidup yang 

bermanfaat dalam mempengaruhi induk semang (hewan dan manusia) melalui 

perbaikan keseimbangan mikroba dalam usus (Sunaryanto, 2013). Probiotik 

dapat berupa bakteri gram positif, gram negatif, khamir atau fungi (Rofle, 

2000). Mikroba yang berperan sebagai probiotik harus memenuhi beberapa 

syarat diantaranya mempunyai viabilitas yang tinggi sehingga tetap hidup, 

tumbuh, dan aktif dalam sistem pencernaan, tahan terhadap asam, garam 

empedu (bile salt), dan kondisi anaerob, mampu tumbuh dengan cepat dan 
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menempel (melakukan kolonisasi) pada dinding saluran pencernaan, dan 

mampu menghambat atau membunuh bakteri patogen (Playne et al., 1999 

dalam Widodo, 2003).  

Bakteri asam laktat merupakan salah satu mikroba yang berperan 

sebagai probiotik. Bakteri asam laktat (BAL) sering digunakan sebagai kultur 

probiotik dalam produk-produk fermentasi susu atau produk olahannya, 

fermentasi daging dan fermentasi buah atau sayuran. Menurut Sopandi (2014), 

peranan probiotik bagi kesehatan manusia dan hewan antara lain : hidrolisis 

laktosa, penurunan kadar kolestrol serum, penurunan kanker kolon, penurunan 

gangguan usus, medulasi sistem imun, penurunan penyakit alergi, dan 

beberapa keuntungan lain seperti profilaksis melawan infeksi urogenital, 

peningkatan absospsi kalsium dari usus, stimulasi sistem endoktrin, dan 

peningkatan pertumbuhan.  

Secara alami bakteri asam laktat banyak dijumpai diberbagai habitat 

seperti makanan fermentasi, buah-buahan dan saluran pencernaan manusia. 

Bakteri asam laktat dapat tumbuh dan berkembang pada substrat yang 

mengandung gula dan merombak senyawa gula tersebut menjadi asam laktat. 

Nira adalah salah satu substrat mengandung gula pada konsentrasi 7,5% 

sampai 20% (Dyanti, 2002). Badeg atau nira kelapa merupakan cairan yang 

berasal dari penyadapan pada bunga jantan maupun betina pohon kelapa 

(Cocos nucifera) Nira kelapa dapat dibuat menjadi minuman maupun 

diproduksi menjadi gula (gula merah). Nira memiliki rasa yang manis karena 

mengandung gula yaitu glukosa dan fruktosa.  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan 

untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri asam laktat dari badeg (nira 

kelapa) dan mengetahui potensi  bakteri asam laktat berpotensi yang telah 

diisolasi  sebagai probiotik.  

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah bakteri asam laktat terdapat dalam nira kelapa ? 

2. Apakah bakteri asam laktat yang telah diisolasi berpotensi sebagai 

probiotik  ? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan kegiatan penelitian yang berjudul “Isolasi dan 

Identifikasi Bakteri asam laktat yang berpotensi sebagai probiotik dari badeg 

(nira kelapa)” bertujuan untuk: 

1. Mengisolasi bakteri asam laktat dalam nira kelapa. 

2. Menganalisis kemampuan bakteri asam laktat sebagai probiotik . 

 

 

 

 

 

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI ..., LINA NUR AFIFAH , P. BIOLOGI, UMP2017.



 

4 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang berjudul “Isolasi dan identifikasi bakteri 

asam laktat yang berpotensi sebagai probiotik dari badeg (nira kelapa)” 

diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi tentang manfaat bakteri 

asam laktat dalam nira kelapa sebagai probiotik. 
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