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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang dapat memberikan 

manfaat kesehatan bagi inangnya dalam jumlah yang sesuai (FAO/WHO, 2001). 

Probiotik digunakan sebagai tambahan pakan peternakan, akuakultur, maupun 

sebagai suplemen dan makanan fermentasi bagi manusia. Probiotik umumnya 

dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Beberapa klaim efek kesehatan dari 

probiotik, antara lain mengurangi diare terkait pemakaian antibiotik, gejala 

intoleransi laktosa, hingga alergi (De Vrese & Schrezenmeir, 2008). Bagi hewan 

ternak, pemberian suplemen probiotik merupakan tindakan pemeliharaan 

kesehatan hewan. Penggunaan probiotik diketahui dapat meningkatkan daya cerna 

terhadap pakan, menjaga keseimbangan mikrobiota saluran pencernaan, hingga 

meningkatkan pertumbuhan dan kualitas produk yang dihasilkan (Chaucheyras-

Durand & Durand, 2010). 

Mikroorganisme yang dikenal baik sebagai probiotik adalah bakteri asam 

laktat, seperti Lactobacillus sp. dan Bifidobacterium sp. Akan tetapi, terdapat juga 

bakteri lain yang memiliki potensi sebagai probiotik, salah satunya Bacillus sp. 

Ketahanan hidup Bacillus sp. pada kondisi yang ekstrim dan kemampuannya 

menghasilkan berbagai senyawa menguntungkan, seperti enzim pencerna amilase 

dan protease, senyawa antimikroba, dan vitamin, merupakan kelebihan bakteri ini 

apabila digunakan sebagai probiotik (Elshaghabee et al., 2017). Terdapat 

beberapa produk komersial yang telah menggunakan Bacillus sp. sebagai 
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probiotik, seperti Enterogermina® dari Sanofi (B. clausii) dan Biosporin dari 

Biopharma (B. subtilis & B. licheniformis). Kedua produk tersebut diaplikasikan 

untuk manusia. 

Efek probiotik menguntungkan bagi kesehatan inang. Namun, potensi 

probiotik dari bakteri bersifat strain-specific. Setiap bakteri dari genus maupun 

spesies yang sama belum tentu memiliki karakteristik probiotik yang sama 

(McFarland et al., 2018). Pada tahun 2015, dilakukan isolasi dan identifikasi 

bakteri B. subtilis dari saluran pencernaan lebah madu di UPH (Devi, 2015). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi isolat Bacillus subtilis strain 

SM10.1 koleksi Laboratorium Biologi UPH sebagai probiotik. Potensi probiotik 

diteliti dengan harapan dapat diaplikasikan kepada manusia. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Bacillus sp. diketahui memiliki potensi sebagai probiotik. Probiotik dapat 

memberikan manfaat kesehatan bagi manusia, antara mengurangi diare, gejala 

intoleransi laktosa, hingga alergi. Namun, kemampuan probiotik bersifat spesifik 

tergantung strain setiap bakteri. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

potensi B. subtilis strain SM10.1 sebagai probiotik, yang diharapkan dapat 

diaplikasikan untuk manusia. 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengevaluasi potensi B. subtilis 

SM10.1 koleksi Laboratorium Biologi UPH sebagai probiotik. 

  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis toleransi B. subtilis SM10.1 terhadap kondisi pH rendah 

dan garam empedu. 

2. Menganalisis aktivitas antimikroba B. subtilis SM10.1 terhadap 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus.  

3. Menganalisis kerentanan B. subtilis SM10.1 terhadap berbagai macam 

antibiotik. 

4. Menganalisis kemampuan koagregasi B. subtilis SM10.1 dengan kultur 

E. coli dan S. aureus 

5. Menganalisis kemampuan adhesi B. subtilis SM10.1 pada sel epitelial 

pipi. 

 

  


