
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap

kesehatan menyebabkan berkembangnya produk pangan yang dapat memberikan

manfaat bagi kesehatan. Di samping itu juga terjadi peningkatan pemanfaatan

bahan baku alami sebagai bahan baku makanan maupun minuman. Keadaan ini

berpengaruh terhadap perkembangan berbagai jenis produk pangan yang diklaim

mampu memberikan manfaat kesehatan, salah satunya adalah minuman probiotik.

Konsumsi minuman probiotik dipercaya mampu memberikan pengaruh

baik terhadap kesehatan terutama pada saluran pencernaan. Menurut Huffnagle

dan Noverr (2008), minuman probiotik didefinisikan sebagai minuman suplemen

yang mengandung kultur hidup dan memberikan keuntungan bagi inang karena

memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan jumlah mikroflora didalam usus.

Pembuatan minuman probiotik pada umumnya memanfaatkan fermentasi yang

dilakukan oleh bakteri asam laktat (BAL).

Mentimun merupakan jenis sayuran yang banyak terdapat di dunia,

termasuk di Indonesia. Produksi mentimun di Indonesia mencapai 547.141 ton

pada tahun 2010. Produksi mentimun yang tinggi tidak didukung dengan

konsumsi dan pemanfaatan yang tinggi. Pemanfaatan mentimun sekarang ini

masih terbatas untuk bahan baku pembuatan acar, lalapan, asinan, dan pikel.

Mentimun mengandung riboflavin, asam folat, dan niasin yang diperlukan oleh

bakteri asam laktat untuk hidup (Charalamopopoulos dan Rastall, 2009). Menurut
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Gopalakrishnan (2007), buah mentimun digunakan untuk mengobati sakit kuning

dan meringankan konstipasi dan gangguan perncernaan. Mentimun juga

mengandung flavonoid dan polifenol sebagai anti radang. Selain itu, mentimun

mengandung vitamin E yang berperan sebagai antioksidan dalam tubuh.

Kandungan fosfor dalam mentimun juga dapat menghilangkan ketegangan.

Melihat hal tersebut, maka pada penelitian ini akan dilakukan fermentasi sari

mentimun menjadi minuman probiotik yang diharapkan mampu meningkatkan

nilai ekonomis mentimun.

Bagian tanaman mentimun yang digunakan pada penelitian ini adalah

buah mentimun yang selanjutnya akan dibuat menjadi sari mentimun. Sari

mentimun akan diberi penambahan sukrosa (2%, 4%, dan 6%) dan susu skim

(3%, 6%, dan 9%) sebelum dipasteurisasi pada suhu 85ºC selama 15 menit.

Starter bakteri asam laktat yang digunakan pada penelitian ini adalah

Lactobacillus acidophilus,Lactobacillus casei, dan Streptococcus thermophilus.

Kultur bakteri asam laktat yang diinokulasikan ke dalam sari mentimun adalah

kultur yang telah memasuki fase eksponensial dan hal ini diketahui dengan

membuat kurva pertumbuhan bakteri. Fermentasi sari mentimun oleh BAL

berlangsung selama 48 jam pada suhu 42ºC karena suhu tersebut merupakan suhu

optimal bagi fermentasi dengan starter bakteri asam laktat.

Penentuan minuman probiotik terpilih didasarkan oleh standar yang

dikeluarkan oleh CODEX (2003), yang meliputi beberapa parameter, yaitu nilai

pH, nilai total asam tertitrasi, total BAL, dan jumlah koliform. Minuman probiotik

yang dipilih adalah minuman yang memiliki nilai pH antara 3,40 sampai dengan
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3,90, nilai TAT minimal 0,6%, mengandung total BAL minimal 106 cfu/ml, dan

tidak mengandung koliform lebih dari 10 cfu/ml.

Penentuan minuman probiotik terpilih dilakukan dengan cara melakukan

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui konsentrasi sukrosa terpilih,

konsentrasi susu skim terpilih, jenis starterterbaik, dan hasil kombinasi

starteryang terbaik.Penentuan konsentrasi sukrosa dan susu skim terpilih

dilakukan dengan melakukan pengujian total asam tertitrasi, pH, total BAL, dan

total koliform. Pada penelitian ini juga akan dilakukan analisa total padatan

terlarut, uji sensori, uji viabilitas sel pada penyimpanan suhu rendah, analisis

proksimat, dan identifikasi menggunakan instrumen HPLC sebagai pengujian

tambahan untuk mempelajari karakteristik minuman probiotik yang dihasilkan.

1.2 Perumusan Masalah

Mentimun merupakan sayuran yang memiliki jumlah produksi tinggi di

dunia dan memiliki efek menyehatkan bagi tubuh. Produksi mentimun Indonesia

mencapai 547.141 ton pada tahun 2010 dan mentimun diketahui memiliki fungsi

sebagai antioksidan, anti radang, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Pemanfaatan mentimun yang masih minim dan kurangnya pengetahuan

masyarakat mengenai efek menyehatkan dari mentimun menyebabkan konsumsi

mentimun oleh masyarakat masih tergolong rendah.

Tingginya jumlah penyakit dan jumlah kematian di dunia menyebabkan

terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Hal ini

menyebabkan berkembangnya produk pangan yang dapat memberikan manfaat

bagi kesehatan dan salah satu contohnya adalah minuman probiotik. Melihat
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tingginya permintaan minuman probiotik oleh masyarakat dan rendahnya

pemanfaatan mentimun mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai

pemanfaatan sari mentimun (Cucumis sativus L.) sebagai minuman probiotik.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi pembuatan minuman

probiotik dari sari mentimun.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) menentukan kurva pertumbuhan bakteri asam laktat;

2) menentukan penggunaan konsentrasi susu skim terbaik dalam pembuatan

minuman probiotik sari mentimun;

3) menentukan penggunaan konsentrasi sukrosa terbaik dalam pembuatan

minuman probiotik sari mentimun;

4) menentukan kombinasi starter terbaik yang digunakan dalam pembuatan

minuman probiotik sari mentimun.

5) menganalisis karakteristik minuman probiotik sari mentimun.

 


