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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minuman probiotik merupakan minuman fermentasi yang mengandung 

bakteri asam laktat yang memiliki dampak positif bagi kesehatan manusia (Ziska et 

al., 2017). Minuman probiotik berdasarkan bahan dasarnya dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu minuman probiotik berbasis hewani dan nabati. Minuman probiotik 

berbasis hewani biasanya terbuat dari susu. Konsumsi minuman probiotik berbasis 

hewani memiliki efek samping berupa lactose intolerance, tinggi akan lemak dan 

kolesterol, menyebabkan alergi susu, serta adanya perkembangan penganut 

vegetarian. Hal ini menyebabkan terjadinya perkembangan minuman probiotik 

berbasis nabati (Kandylis et al., 2015). Minuman probiotik berbasis nabati yang 

telah dikembangkan oleh Suraja (2016) adalah minuman fermentasi dari ekstrak 

kulit melinjo merah.  

Pada penelitian ini, digunakan ekstrak etil asetat kulit melinjo merah sebagai 

bahan baku pembuatan minuman fermentasi. Berdasarkan penelitian Angel (2019), 

ekstrak etil asetat kulit melinjo merah memiliki kandungan fenolik dan flavonoid. 

Rendemen ekstrak kulit melinjo merah yang diekstraksi dengan etanol memiliki 

rendemen yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan etil asetat. Menurut 

Dewi et al., (2012), total fenolik ekstrak etanol melinjo berkisar 5,97-9,91 mg gallic 

acid equivalent (GAE) g-1 dan total flavonoid berkisar 0,85-3,14 mg quercetin 



 

2 
 

equivalent (QE) g/sampel. Total fenolik dan flavonoid pada ekstrak etil asetat kulit 

melinjo merah akan diuji secara kuantitatif pada penelitian ini. 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Riset Kesehatan Dasar (2013), 

prevalensi penyakit sendi di Indonesia adalah sebesar 11,9%. Peningkatan kadar 

asam urat dapat menyebabkan penyakit gout yang menyerang bagian persendian 

(Ndede et al., 2019). Senyawa yang berperan dalam proses terbentuknya asam urat 

yang berlebih adalah enzim xantin oksidase. Enzim ini dapat direduksi oleh 

senyawa bioaktif, yaitu flavonoid dan fenolik (Putri et al., 2016). Berdasarkan 

penelitian Parhusip dan Suraja (2019), minuman fermentasi kulit melinjo merah 

mampu menurunkan kadar asam urat pada tikus wistar. Pada penelitian ini dibuat 

minuman fermentasi antihiperurisemia berbahan dasar ekstrak etil asetat kulit 

melinjo merah. 

Ekstrak etil asetat kulit melinjo merah difermentasi dengan sinergisme tiga 

bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, dan 

Lactobacillus acidophilus. Berdasarkan penelitian Mardianto (2015), proses 

fermentasi dapat meningkatkan kandungan flavonoid dan fenolik pada ekstrak kulit 

melinjo merah. Pada penelitian ini diberi perlakuan BAL L. acidophilus, S. 

thermophilus, dan L. casei dengan rasio 1:1:1, 1:2:1, 1:1:2, dan 2:1:1. 

Pembuatan minuman fermentasi kulit melinjo merah dilakukan dengan 

menambahkan susu skim dan gula yang bertujuan untuk memberikan nutrisi bagi 

bakteri asam laktat untuk tumbuh dengan optimal (Nurainy et al., 2018). 

Konsentrasi gula sebesar 5-12% dianggap sebagai konsentrasi optimal dalam 

pembuatan minuman fermentasi terbaik (Utami dan Anjani, 2016). Konsentrasi 
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gula dan susu skim yang digunakan dalam penelitian ini masing-masing sebesar 5% 

dan 4, 6, 8, 10%. Konsentrasi ekstrak etil asetat kulit melinjo merah yang akan diuji 

sebesar 4, 6, 8, 10, dan 12%. 

Penelitian utama dalam pembuatan minuman fermentasi ekstrak etil asetat 

sebagai antihiperurisemia adalah aplikasi minuman fermentasi pada tikus wistar. 

Tujuan aplikasi minuman fermentasi kulit melinjo merah pada tikus wistar adalah 

untuk mengetahui efektivitasnya dalam menurunkan kadar asam urat. Efektivitas 

minuman fermentasi dalam menurunkan asam urat dianalisis melalui serum dan 

urine tikus wistar. Tikus wistar mendapat perlakuan dengan pemberian pakan 

standar, allopurinol, minuman fermentasi, dan ekstrak kulit melinjo merah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Minuman probiotik berbasis hewani memiliki banyak efek samping seperti 

tingginya kadar lemak dan tidak dapat dikonsumsi oleh pengidap lactose 

intolerance. Oleh karena itu, minuman probiotik berbasis hewani dapat digantikan 

oleh minuman probiotik berbasis nabati. Salah satu contoh minuman probiotik 

berbasis nabati yang telah dikembangkan adalah minuman fermentasi kulit melinjo 

merah. penelitian Kencana (2015) dan Suraja (2016) membuktikan bahwa 

minuman fermentasi kulit melinjo merah dapat berperan sebagai antihiperurisemia 

pada tikus wistar. Penelitian tersebut dilakukan dengan membandingkan minuman 

fermentasi kulit melinjo merah dengan obat anti asam urat komersial, yaitu 

allopurinol. Pada penelitian ini akan dibuat minuman fermentasi menggunakan 

ekstrak etil asetat kulit melinjo merah. Ekstrak etil asetat kulit melinjo merah akan 
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diuji komponen bioaktifnya secara kuantitatif. Selain itu, toksisitas dan efektivitas 

minuman fermentasi ekstrak etil asatet kulit melinjo merah juga akan dianalisis. 

Penambahan bakteri asam laktat, susu skim, dan gula dalam pembuatan 

minuman fermentasi bertujuan untuk menentukan formulasi terbaik. Minuman 

fermentasi dengan formulasi terbaik akan dianalisis dengan mengaplikasikan ke 

tikus wistar dengan berbagai perlakuan. Aplikasi tersebut bertujuan untuk menguji 

efektivitas minuman fermentasi terhadap kadar asam urat. Analisis in vivo yang 

akan diuji adalah kadar asam urat dalam serum dan urine, fungsi ginjal, fungsi hati, 

serta total bakteri asam laktat pada usus tikus. 

 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

minuman fermentasi kulit melinjo merah dalam menurunkan kadar asam urat tikus 

wistar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan konsentrasi susu skim, konsentrasi ekstrak etil asetat kulit 

melinjo merah, dan rasio BAL yang menghasilkan minuman fermentasi 

terbaik berdasarkan nilai pH, TAT, dan total BAL. 

2. Menganalisis pengaruh pemberian minuman fermentasi kulit melinjo merah 

dalam menurunkan kadar asam urat tikus wistar. 
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3. Mengetahui perbandingan efektivitas minuman fermentasi kulit melinjo 

merah dengan allopurinol dan ekstrak kulit melinjo merah sebagai 

antihiperurisemia pada tikus wistar. 

4. Mengetahui komponen bioaktif ekstrak etil asetat kulit melinjo merah. 

  


