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1.1 Latar Belakang

Tomat merupakan jenis tanaman yang umum dan banyak ditemukan.

Tanaman ini dapat tumbuh pada iklim tropis dan subtropis. Kondisi iklim

Indonesia yang tropis memungkinkan tanaman tomat untuk tumbuh. Tomat sejauh

ini hanya dimanfaatkan sebagai hiasan pada makanan dan dibuat sari buah. Dalam

penelitian ini, sari tomat dioptimalkan pemanfaatannya dengan cara dijadikan

minuman fermentasi.

Pemanfaatan minuman fermentasi sari tomat dimaksudkan agar dapat

meningkatkan nilai gizi dan memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh.

Fermentasi sari tomat dalam penelitian ini menggunakan tiga bakteri asam laktat

yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan produk fermentasi. Bakteri asam

laktat yang digunakan adalah Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, dan

Streptococcus thermophilus.

Produk fermentasi sari tomat diketahui mengandung bakteri asam laktat

sebanyak 2,2 x 109 cfu/ml (Visanty, 2012). Probiotik merupakan jenis bakteri baik

yang akan memberikan dampak baik bagi kesehatan terutama untuk saluran

pencernaan apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Bahan makanan yang

mengandung probiotik dapat memperbaiki sistem pencernaan. Bakteri probiotik

yang telah dikonsumsi dan hidup di dalam saluran pencernaan juga dapat

membantu mengatasi intoleransi terhadap laktosa, mencegah diare, sembelit,

 



kanker, hipertensi, menurunkan kolestrol, serta meningkatkan sistem kekebalan

tubuh (Kusharto, 2006).

Pemanfaatan fermentasi sari tomat dalam penelitian ini akan diuji secara in

vivo kepada mencit. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui pengaruh pemberian

produk fermentasi sari tomat terhadap mikroflora usus dengan mempelajari

aktivitas dan keadaan fisik mencit, pakan dan air serta bobot tubuh mencit,

kondisi jaringan epitel usus mencit, serta jenis dan jumlah mikroorganisme dalam

usus mencit. Pada penelitian ini, juga mempelajari pengaruh kontrol positif

dengan menggunakan produk fermentasi komersil secara in vivo.

1.2 Perumusan Masalah

Buah tomat diketahui memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan begitu

pula dengan probiotik. Oleh karena itu, pemanfaatan sari buah tomat dioptimalkan

dengan cara difermentasi menggunakan bakteri probiotik. Bakteri probiotik

diketahui dapat menjaga keseimbangan mikroflora usus. Keseimbangan jumlah

mikroflora di dalam usus penting agar tetap seimbang. Hal ini dikarenakan jumlah

mikroflora di dalam usus berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan tubuh

terutama saluran pencernaan. Pengaruh fermentasi sari tomat terhadap

pertumbuhan mikroflora usus selama ini belum pernah dilakukan secara in vivo.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini diuji pengaruh produk hasil fermentasi sari

tomat terhadap mikroflora usus dengan cara identifikasi jenis dan jumlah

mikroflora usus mencit serta dipelajari pengaruhnya terhadap aktivitas, kondisi

fisik, bobot tubuh, pakan, dan kondisi vili usus pada hewan coba.

 



1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh

pemberian produk fermentasi sari tomat terhadap mikroflora usus mencit.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. mempelajari pengaruh minuman fermentasi terhadap aktivitas dan keadaan

fisik mencit;

2. mempelajari pengaruh minuman fermentasi terhadap konsumsi pakan

standar dan air serta bobot tubuh mencit;

3. mempelajari pengaruh minuman fermentasi terhadap mikroflora yang

terdapat pada usus mencit;

4. mempelajari pengaruh minuman fermentasi terhadap jaringan epitel pada

usus mencit.

 


