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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.1 Latar Belakang 

Penelitian mengenai efektivitas dari bahan aktif hingga probiotik yang 

dilakukan secara in vivo pada hewan model seperti mencit semakin berkembang. 

Oleh karena itu, metode pemberian bahan tersebut berperan penting di dalam 

suatu penelitian, terutama karena perlakuan umumnya dilakukan secara berulang 

kali dan berkala. Metode yang umum digunakan dalam pemberian probiotik 

adalah menggunakan metode sonde. Namun, metode sonde dapat menyebabkan 

stres, karena pemaksaan pemberian makanan, yang berpotensi menganggu 

fisiologis dari hewan model tersebut (Walker et al, 2012). Oleh karena itu, 

dibutuhkan alternatif dalam pemberian probiotik yang tidak menyebabkan stress 

pada mencit. Salah satu metode alternatif yang dapat dilakukan adalah 

penambahan probiotik yang sudah dimikroenkapsulasi ke dalam matriks pakan. 

Studi mengenai penambahan probiotik pada produk pakan ikan yang dilakukan 

oleh Navarrete & Tovar-Ramrez (2014) menunjukan bahwa viabilitas probiotik 

pada pakan yang telah direformulasi masih dalam rentang dosis yang 

direkomendasikan yaitu 109 CFU/mL (Cruz et al, 2012). Perkembangan teknik 

penambahan nutrisi pada pakan mencit sudah umum dilakukan, akan tetapi belum 

diketahui penambahan probiotik yang dimikroenkapsulasi pada produk pakan 

mencit.  

 Probiotik berdasarkan definisi dari World Health Organization (2001) 

merupakan mikroorganisme hidup, yang jika dikonsumsi dalam dosis yang tepat 



 

2 

dapat memberikan manfaat seperti meningkatan sistem pertahanan tubuh, 

meningkatkan pencernaan, mengurangi resiko terkena infeksi penyakit pada 

saluran pencernaan, dan menekan pertumbuhan kanker. Bakteri asam laktat 

merupakan genera bakteri yang umum digunakan sebagai probiotik, sebagian 

besar bakteri tersebut berasal Lactobacillus, dan Bifidobacterium. (Neal-

Mckinney et al, 2012).  Dalam mengkonsumsi probiotik menurut Lee & Salminen 

(2009), jumlah sel probiotik yang dikonsumsi dan viabilitas probiotik selama 

penyimpanan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Jumlah sel 

probiotik yang dikonsumsi harus berkisar antara 107 hingga 1010 sel bakteri 

hidup/gram produk tersebut pada saat dikonsumsi sehingga dapat memberikan 

manfaatnya.  

Oleh karena itu dibutuhkan penanganan khusus dalam meningkatkan stabilitas 

viabilitas produk probiotik yaitu dengan proses mikroenkapsulasi. Menurut 

Holkem et al (2016) mikroenkapsulasi dapat meningkatkan viabilitas dan 

stabilitas selama penyimpanan dikarenakan mikroenkapsulasi memberikan 

proteksi terhadap sel probiotik. Mikroenkapsulasi merupakan teknik melapisi 

suatu materi dengan membran protektif. Membran yang umum digunakan dalam 

teknik mikroenkapsulasi ini adalah ethyl cellulose, gelatin, natrium alginat, gum 

Arabic, karaginan, kitosan, dan polyvinyl alkohol. Penelitian yang dilakukan 

Corona-Hernandez et al (2013) menunjukan bahwa probiotik yang 

dimikroenkapsulasi memiliki viabilitas yang lebih tinggi pada kondisi in vivo 

dibandingkan dengan bakteri sejenis yang tidak dimikroenkapsulasi.  
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Dalam teknik mikroenkapsulasi dibutuhkan proses pengeringan yang 

berfungsi untuk menghilangkan konten air yang terdapat pada mikrokapsul yang 

terbentuk. Pada umumnya teknik pengeringan yang digunakan pada proses 

mikroenkapsulasi adalah dengan spray drying yang memanfaatkan suhu tinggi, 

dan juga freeze drying dengan suhu rendah (Kos et al, 2008; Jalali, 2012). 

Liofilisasi (freeze drying) merupakan teknik yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan stabilitas dari produk probiotik dengan mengurangi kadar air pada 

produk probiotik tersebut. Pemilihan teknik freeze drying dikarenakan relatif 

mudah, dan lebih aman bagi bakteri (Dianawati et al, 2015) Dalam aplikasi dari 

penggunaan teknik liofilisasi pada probiotik, dibutuhkan cryo-protectant yang 

berfungsi untuk membantu probiotik dapat bertahan pada suhu yang rendah 

selama proses liofilisasi dikarenakan selama proses liofilisasi dapat merusak 

membran bakteri yang dapat menuju pada kematian bakteri, Berbagai cryo-

protectant yang umum digunakan adalah ethylene glycol, propylene glycol, 

glycerol, sukrosa, dan kitosan (Best, 2015).  

Pada penelitian ini dilakukan reformulasi pakan mencit dengan 

penambahan Lactobacillus fermentum E5 yang dimikroenkapsulasi dengan 

natrium alginat-kitosan, sebagai alternatif dalam proses pemberian probiotik pada 

mencit. Lactobacillus fermentum E5 yang dimikkroenkapsulasi akan dievaluasi 

viabilitasnya selama 28 hari penyimpanan di suhu 4oC dan suhu ruang. Dalam 

penambahan produk bakteri Lactobacillus fermentum E5 yang telah 

dimikroenkapsulai ke dalam matriks pakan, dilakukan evaluasi viabilitas selama 

28 hari penyimpanan pada suhu ruang, 
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1.2 Rumusan Masalah  

Perkembangan penelitian mengenai probiotik pada mencit secara in vivo 

semakin pesat, namun metode pemberian probiotik tersebut dapat menyebabkan 

stres akibat penanganan yang kurang profesional. Oleh karena itu, dilakukan 

penelitian untuk mereformulasi pakan mencit dengan probiotik Lactobacillus 

fermentum E5 dari koleksi Laboratorium Biologi Universitas Pelita Harapan 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suplementasi pakan mencit 

dengan Lactobacillus fermentum E5 yang dimikroenkapsulasi dengan natrium 

alginat-kitosan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

	 Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk: 

1. Melakukan optimasi kombinasi konsentrasi komponen mikroenkapsulasi 

menggunakan alginat-kitosan 

2. Melakukan enkaspulasi L. fermentum E5 menggunakan alginat-kitosan 

3. Melakukan analisis viabilitas L. fermentum E5 sebelum dan sesudah 

mikroenkapsulasi, sesudah dan sebelum freeze drying, dan selama 

penyimpanan 

4. Melakukan reformulasi pakan mencit dengan penambahan mikrokapsul L. 

fermentum E5 

5. Melakukan analisis viabilitas mikrokapsul L. fermentum E5 pada matriks 

pakan selama penyimpanan 




