
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kacang tolo (Vigna unguiculata (L.) Walp) yang biasa disebut juga dengan

kacang dadap, adalah komoditas yang berasal dari Afrika yang kemudian tersebar

ke Asia (Sunarjono dan Irfan, 2008). Tanaman kacang tolo memiliki pertumbuhan

tercepat diantara tanaman kacang-kacangan lainnya, karena itu sering digunakan

sebagai tanaman penutup tanah. Menurut Haliza2 et al. (2010) tanaman kacang

tolo dapat tumbuh pada daerah dengan curah hujan yang cukup tinggi maupun

lahan kering. Tanaman kacang tolo memiliki kemampuan untuk dapat

mentoleransi kekeringan.

Pemanfaatan kacang tolo sebagai bahan dasar berbagai pembuatan produk

pangan mendukung diversifikasi pangan. Kacang tolo telah diteliti dan

dieksplorasi penggunaanya, selain sebagai bahan dasar tempe atau tahu, kacang

tolo juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan dasar minuman fermentasi.

Minuman fermentasi merupakan salah satu jenis produk pangan yang telah lama

dikenal manusia membawa mikroorganisme probiotik seperti Lactobacillus

acidophilus dan Streptococcus thermophilus. Menurut Silalahi (2006) probiotik

merupakan mikroorganisme hidup yang dapat memberikan manfaat dan efek yang

baik bagi kesehatan tubuh, terutama mikroorganisme penghasil asam laktat

(Tabbers et al., 2011). Minuman fermentasi berbasis susu merupakan produk yang

dihasilkan dari proses fermentasi bakteri asam laktat.

 



Menurut Usmiati dan Tyas (2008) beberapa bakteri asam laktat diteliti

memiliki manfaat yang baik, karena merupakan mikroflora alami saluran

pencernaan. Berbagai manfaat yang diberikan bagi manusia adalah meningkatkan

sistem kekebalan tubuh, mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen pada

saluran pencernaan, menstabilkan mikroflora pada saluran pencernaan,

menurunkan tekanan darah, menurunkan resiko kanker, dan menghambat kerja

enzim pembentuk kolesterol sehingga menurunkan kadar kolesterol (Ng et al.,

2011). Bakteri asam laktat juga bermanfaat bagi produk karena berperan

mengawetkan dan memproduksi senyawa antimikroba (Nakazato et al., 2011).

Bakteri asam laktat juga bertangung jawab atas peningkatan nilai sensori dan nilai

gizi produk hasil fermentasi.

Minuman fermentasi merupakan produk yang dikenal baik bagi kesehatan

tubuh dan manfaatnya di dalam usus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Sylvia (2011) minuman fermentasi kacang tolo mengandung bakteri asam laktat

yang cukup tinggi sebesar 108- 109 cfu/ml. Produk dengan jumlah bakteri asam

laktat yang tinggi jika dikonsumsi dapat memberikan efek yang baik pencernaan

khususnya di dalam usus. Efek yang diberikan antara lain, memberikan nutrisi

yang lebih baik, menggantikan mikroorganisme alami usus yang berkurang

seiring berjalannya waktu, dan menghasilkan asam-asam organik yang baik bagi

kesehatan tubuh. Berdasarkan Yuwerissa (2012) produk fermentasi asam laktat

juga dapat menurunkan resiko kanker dengan menekan jumlah dan ukuran

inflamasi, menghambat kerusakan sel dan jaringan pada usus mencit, juga

meningkatkan imunitas mencit. Produk minuman fermentasi berpengaruh sangat

besar terhadap kesehatan tubuh. Menurut Cedgard dan Anna (2011) konsumsi

 



produk fermentasi diperlukan karena pengaruh gaya hidup modern yang

menyebabkan penurunan asupan bakteri baik di dalam usus. Pengaruh konsumsi

minuman fermentasi terhadap tubuh belum banyak dibuktikan dengan penelitian

secara in vivo. Oleh karena itu pengaruh konsumsi minuman fermentasi dapat

terlihat dengan mengidentifikasi mikroflora pada usus mencit.

1.2 Perumusan Masalah

Mempertahankan jumlah mikroflora di dalam usus agar tetap seimbang

merupakan hal yang penting karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan

tubuh khususnya saluran pencernaan. Seiring berjalannya waktu dan

berkembangnya gaya hidup masyarakat yang kurang sehat, hal ini menjadi

sesuatu yang dianggap kurang penting dan diabaikan. Mikroflora di dalam usus

membantu sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi ke dalam tubuh. Menurut

Rambaud et al. (2006) keadaan mikroflora yang tidak seimbang di dalam usus

dapat memicu timbulnya penyakit-penyakit pencernaan seperti luka-luka pada

usus besar, inflamasi, dan diare. Mikroflora usus juga berperan penting di dalam

sistem imun tubuh, khususnya di pencernaan. Hal ini dapat ditanggulangi dengan

mengkonsumsi produk minuman fermentasi yang mengandung banyak bakteri

baik yang dapat menggantikan jumlah populasi mikroflora yang semakin

berkurang sehingga keseimbangan mikroflora usus terjaga. Menurut Kim et al.

(2011), produk fermentasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesehatan

dan menurunkan resiko penyakit pada usus

Pengembangan dan pemanfaatan kacang tolo sebagai bahan dasar minuman

fermentasi belum banyak diteliti. Penelitian terhadap minuman fermentasi kacang

tolo hanya sebatas pada diversifikasi produk pangan dan penggunaannya seperti

 



yang telah diteliti oleh Haliza2 et al. (2010). Konsumsi produk minuman

fermentasi secara rutin belum banyak diteliti pengaruhnya terhadap tubuh secara

langsung. Analisis dan evaluasi produk pangan dengan menggunakan hewan

sebagai alat analisis sudah berkembang sejak lama dengan tujuan mengetahui

pengaruh produk pangan terhadap tubuh hewan. Respon dan perubahan dari tubuh

hewan akibat asupan produk pangan diteliti dengan melihat pemberian asupan

produk minuman fermentasi. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meneliti lebih

lanjut pengaruh produk hasil fermentasi sari kacang tolo sebagai minuman

fermentasi terhadap kesehatan usus dengan identifikasi jenis dan jumlah

mikroflora usus mencit.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh minuman

fermentasi sari kacang tolo (Vigna unguiculata (L.) Walp.) terhadap mikroflora

usus mencit.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi fisik dan aktivitas mencit yang telah diberi

perlakuan dengan pengamatan visual

2. Identifikasi jumlah dan jenis mikroorganisme pada usus mencit yang

telah diberi perlakuan

3. Mengetahui keadaan jaringan pada usus mencit yang telah diberi

perlakuan

 


