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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Bifidobacterium merupakan genus bakteri anaerobik, gram positif, dan non 

-motil. Karakteristik utama dari Bifidobacterium yang menjadi penyumbang dari 

nama genus bakteri ini adalah bentuk morfologis yang bifid (bercabang). Bakteri 

ini pertama kali ditemukan oleh Henry Tissier, seorang doctor anak di Pasteur 

Institute pada tahun 1906 saat mengisolasi feses balita yang menyusui. Penelitian 

Tissier menunjukkan bahwa balita yang tidak memiliki bakteri ini lebih rentan 

terhadap diare. Berdasarkan hasil penelitiannya, Tissier menjadikan 

Bifidobacterium sebagai obat untuk mengatasi diare pada anak dan menjadikan 

Bifidobacterium sebagai probiotik. (Butta et al., 2017; Lee & O’Sullivan, 2010; 

Kenyon College, 2010). 

Gambar 1.1 Morfologi Bifidobacterium 

Sumber: Kenyon College, 2010 

Karena kemampuan Bifidobacterium sebagai probiotik, bakteri ini sering 

ditambahkan ke dalam starter culture yoghurt oleh pihak industri . Produk-produk 
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lain juga ditambahkan Bifidobacteria untuk mendapatkan efek probiotik dari 

bakteri ini. Produk ini dapat berupa suplemen dan susu formula bayi. (Kabeerdoss 

et al., 2011; Lee & O’Sullivan, 2010). 

 Bifidobacterium memiliki beberapa peranan penting dalam tubuh. 

Bifidobacterium dapat menghasilkan bakteriosin yang dapat membunuh bakteri 

lain, melapisi sel epitel rongga pencernaan, dan mengikat zat besi yang dapat 

dipakai patogen. Bifidobacterium juga dapat berperan sebagai immunomodulator 

dengan menurunkan reaksi inflammasi tubuh dan menstimulasi system imun untuk 

melawan patogen (Tan & Sanjaya, 2012).  

Melihat pentingnya Bifidobacterium di dalam dunia mikroorganisme dan 

peranan Bifidobacterium dalam industri minuman fermentasi dan suplemen, maka 

penelitian tentang Bifidobacterium di Indonesia menjadi salah satu hal yang 

penting. Akan tetapi penelitian Bifidobacterium di Indonesia sangatlah minim 

karena keterbatasan dalam menumbuhkan Bifidobacterium dalam kondisi anaerob 

total yang membutuhkan peralatan khusus. Untuk itu penelitian akan 

Bifidobacterium di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dilakukan. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Mengingat manfaat Bifidobacterium sebagai probiotik, keterbatasan 

kemampuan pertumbuhan Bifidobacterium sebagai bakteri anaerob obligat serta 

terbatasnya explorasi Bifidobacterium menjadi alasan yang kuat untuk 

dilaksanakannya penelitian ini.  
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah melakukan explorasi bakteri 

anaerob obligat Bifidobacterium sp.  

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan isolasi Bifidobacterium sp. dari starter culture yoghurt dan 

suplemen Bion 3  

2. Melakukan karakterisasi isolat Bifidobacterium sp. dari starter culture 

yoghurt dan suplemen Bion 3 

3. Melakuan evaluasi potensi isolat Bifidobacterium sp. sebagai kandidat 

probiotik  

4. Melakukan identifikasi isolat bakteri Bifidobacterium sp. secara molekuler 

berdasarkan analisis 16s-rRNA 

 

 


