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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki berbagai jenis kacang-kacangan yang kandungan 

gizinya bermanfaat bagi kesehatan, namun masih terbatas pengembangannya 

(Haliza et al., 2010). Salah satu kacang-kacangan yang tumbuh di wilayah 

Indonesia adalah kacang merah (Phaseolus vulgaris L.). Jumlah konsumsi kacang 

merah di Indonesia cukup besar, terbukti pada tahun 2010 konsumsi kacang 

merah mencapai angka 116,58 ton/tahun yang meningkat dari tahun sebelumnya 

yaitu sebesar 110 ton/tahun (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2012). 

Kacang merah merupakan bahan pangan dengan kandungan protein dan 

serat yang tinggi. Protein yang dikandung oleh kacang merah adalah sebesar 

23,63%, sedangkan serat yang dikandung kacang merah sebesar 4,0% (Chaudary 

dan Sharma, 2013). Protein dari kacang-kacangan mengandung asam amino 

esensial seperti lisin yang dibutuhkan oleh tubuh (Haliza et al., 2010). Konsumsi 

serat pangan yang tinggi dapat menurunkan tekanan darah dan tingkat serum 

kolesterol (Anderson et al., 2009). Komponen bioaktif yang dikandung kacang 

Phaseolus vulgaris L. adalah alkaloid, saponin, glikosida, gula pereduksi, tanin, 

flavonoid dan karbohidrat. Kandungan fitokimia yang terdapat pada kacang merah 

tersebut dapat menimbulkan efek penurunan kolesterol (Njoku et al., 2013).  

Kolesterol merupakan zat lemak yang beredar di dalam darah, diproduksi 

oleh hati dan sangat dibutuhkan oleh tubuh (Rohman, 2010). Akan tetapi 

tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat menyebabkan timbulnya penyakit 

kardiovaskuler seperti penyakit jantung melalui pengaruh diet terhadap LDL 
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serum (Dhesti dan Widyaningsih, 2014; Aurora et al., 2012). Penyakit 

kardiovaskuler merupakan penyebab kematian utama di dunia dengan angka 

mencapai 17,5 juta, kematian sebanyak 7,4 juta disebabkan oleh penyakit jantung 

koroner (World Health Organization, 2012). Angka kematian ini dapat terus 

meningkat apabila tidak ada penanganan lanjut terhadap potensi penyakit 

kardiovaskuler.  

Kini telah dilakukan banyak eksplorasi produk pangan nabati yang dapat 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah (Priya et al., 2013). Kacang merah 

merupakan bahan pangan nabati yang dapat dimanfaatkan sebagai minuman 

fermentasi. Produk minuman fermentasi dapat dijadikan produk kesehatan yang 

memiliki manfaat untuk memelihara kesehatan usus manusia (Rahman et al., 

2012). Proses fermentasi yang dilakukan ada penelitian ini menggunakan dua 

bakteri asam laktat, yaitu L. acidophilus dan S. thermophilus. Bakteri asam laktat 

memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol (Naim, 2011). 

Pada penelitian ini akan dilakukan aplikasi produk minuman fermentasi 

kacang merah dalam menurunkan total kolesterol, kadar kolesterol LDL, dan total 

trigliserida serta menaikkan kadar kolesterol HDL pada tikus normal dan tikus 

yang diberikan pakan kolesterol. Selain itu dilakukan pula pengaruh pemberian 

minuman fermentasi kacang merah terhadap kondisi fisik, berat badan, kondisi 

organ tikus, jumlah bakteri asam laktat dan jumlah total bakteri pada usus tikus. 

1.2 Perumusan Masalah 

Penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh 

tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Salah satu penyebab tingginya kadar 

kolesterol di dalam darah adalah pola makan tidak sehat seperti asupan makanan 
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berlemak secara berlebihan. Pola makan tidak sehat yang dianut oleh masyarakat 

masa kini memberikan peluang besar untuk timbulnya penyakit kardiovaskuler.  

Saat ini sudah banyak produk makanan dan minuman yang beredar di 

pasaran dengan klaim kesehatan. Pengembangan produk berbasis bahan nabati 

juga mulai digemari. Pembuatan minuman fermentasi kacang merah dapat 

menjadi salah satu alternatif pengembangan bahan pangan nabati sekaligus 

memanfaatkan sumber daya pangan lokal untuk diolah menjadi produk yang 

memiliki sifat fungsional.  

Kacang merah memiliki kandungan nutrisi yang berguna untuk 

memelihara kesehatan manusia. Pemanfaatan kacang merah ini dapat 

dioptimalkan dengan mengolahnya menjadi produk fermentasi yang 

menggunakan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat memiliki beberapa manfaat 

yang salah satu diantaranya adalah menurunkan kadar kolesterol dalam darah.  

Kandungan serat yang dikandung kacang merah cukup tinggi, sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk menurunkan kolesterol. Selain itu kandungan senyawa 

fitokimia seperti fenolik pada kacang merah dapat menurunkan kadar kolesterol. 

Pada penelitian ini akan diuji kemampuan minuman fermentasi kacang 

merah terhadap total kolesterol, LDL,  HDL, dan total trigliserida darah tikus 

yang akan membandingkan antara perlakuan normal dan perlakuan tinggi 

kolesterol dengan kontrol positif dan kontrol negatif. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi  menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian minuman fermentasi kacang merah formulasi terpilih terhadap kadar 

total kolesterol, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan total trigliserida tikus. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan waktu pertumbuhan optimum bakteri asam laktat yang 

digunakan dalam pembuatan minuman fermentasi kacang merah. 

2. Menentukan formulasi terpilih dari penambahan konsentrasi gula dan 

konsentrasi susu skim yang menghasilkan minuman fermentasi 

kacang merah terpilih berdasarkan standar minuman fermentasi. 

3. Menganalisis fitokimia, kadar serat pangan dan toksisitas dari 

minuman fermentasi kacang merah terpilih. 

4. Mempelajari pengaruh pemberian minuman fermentasi kacang merah 

terhadap berat badan, ketahanan, dan keadaan fisik tikus dengan 

pengujian dan pengamatan visual. 

5. Menganalisis pengaruh pemberian minuman fermentasi kacang 

merah terhadap kadar total kolesterol, LDL, HDL, dan trigliserida 

darah tikus. 

6. Mempelajari kondisi organ tikus setelah pemberian minuman 

fermentasi kacang merah. 

7. Menentukan jumlah bakteri asam laktat pada usus tikus yang telah 

diberikan minuman fermentasi.  


