
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bakteri asam laktat adalah kelompok mikroorganisme yang sangat terkait penting dalam 

industri makanan dan minuman. Bakteri asam laktat menjadi penting dalam pengolahan makanan 

karena kemampuannya dalam memproduksi berbagai macam senyawa yang berperan penting 

terhadap flavor, warna, tekstur dan konsistensi dari makanan fermentasi. Bakteri asam laktat 

termasuk mikroorganisme yang aman jika ditambahkan dalam pangan karena sifatnya tidak toksik 

dan tidak menghasilkan toksin, maka disebut food grade microorganism atau dikenal sebagai 

mikroorganisme yang Generally Recognized As Safe (GRAS) yaitu mikroorganisme yang tidak 

beresiko terhadap kesehatan, bahkan beberapa jenis bakteri tersebut berguna bagi kesehatan 

(Kusmiati dan Malik, 2002). 

Kegunaan BAL bagi kesehatan telah banyak dikembangkan oleh para peneliti dengan 

menggali sifat probiotiknya (Surono, 2004). Menurut Widodo (2003), bakteri asam laktat (BAL) 

terutama dari kelompok Lactobacillus diketahui mempunyai peranan penting dalam menjaga 

fungsi fisiologis dan kesehatan manusia dengan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain 

dimanfaatkan sebagai suplemen manusia, probiotik juga kini banyak dijadikan suplemen ternak 

(Fuller, 1989). Dalam laporannya, Trisna (2012) menyatakan bahwa probiotik dapat meningkatkan 

kesehatan ternak, meningkatkan produksi telur, serta dapat menghilangkan sifat reservoir AI 

(Avian influenza) pada unggas. Menurut Budiansyah (2004), pemakaian probiotik ini tidak 

mempunyai pengaruh yang negatif baik kepada ternaknya sendiri maupun kepada manusia yang 

mengkonsumsi hasil ternaknya. Penelitian berbasiskan pengembangan probiotik asal saluran cerna 

hewan telah banyak dilakukan seperti Harimurti et al. (2007) yang mengembangkan agensia 



probiotik dari intestin ayam sebagai alternatif untuk menggantikan penggunaan antibiotik yang 

banyak digunakan oleh para peternak ayam. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Mutmainah 

et al., (2009) dengan isolat asal saluran cerna ayam kampung gallus domesticus. 

Secara umum bakteri probiotik hidup di dalam saluran pencernaan dan bermutualisme 

dengan tubuh inangnya, hidup pada pH 2-4, tidak mengakibatkan hal yang negatif pada tubuh, 

tidak patogen, umumnya tidak membentuk spora, saccharolytic, umumnya anaerob, tidak 

mengganggu ekosistem tubuh, hidup dan tumbuh di dalam usus (Fuller, 1989). Saluran pencernaan 

manusia ataupun hewan diperkirakan mengandung flora normal sampai 10
12 

bakteri per gram isi 

saluran cerna dan setidak-tidaknya terdiri atas 500 species yang sebagian besar merupakan bakteri 

asam laktat (Drasar dan Hill, 1974 dalam Salminen dan Wright, 1998; Gorbach, 2001).  

Menurut Bandini (2003) sapi bali merupakan salah satu jenis sapi asli Indonesia yang dapat 

hidup hanya dengan memanfaatkan hijauan yang kurang bergizi, dan memiliki daya cerna yang 

tinggi terhadap makanan berserat. Bertitik tolak dari sifat perintis dan daya cernanya yang tinggi 

terhadap makanan berserat tersebut, maka sangatlah mungkin bahwa cairan rumen sapi bali 

mengandung banyak bakteri asam laktat (Suardana et al., 2007). Isolasi dan identifikasi BAL asal 

cairan rumen sapi bali telah dilakukan oleh Suardana et al. (2009) sebagai kandidat probiotik.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk menggali potensi BAL dari kolon sapi bali adalah 

dengan melakukan serangkaian uji untuk mencari isolat BAL yang mampu memenuhi beberapa 

persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai agensia probiotik Ketahanan terhadap pH asam dan 

garam empedu merupakan karakter penting kandidat probiotik agar isolat BAL mampu bertahan 

dan tumbuh di dalam saluran pencernaan. selain karakter tersebut, dilakukan juga beberapa seleksi 

untuk mendapatkan kandidat probiotik yaitu aggregation, antibacterial effects, enzymatic 

activities, cell surface hydrophobicity, co-aggregation. (Taheri et al., 2009). Syarat penting lain 



yang menjadikan BAL sebagai kandidat yang layak dijadikan agen probiotik adalah ketahanannya 

terhadap natrium deoksikolat dan ada tidaknya transformasi asam kolat menjadi asam deoksi kolat 

oleh isolat BAL (Sujaya et al., 2008). 

Pada penelitian yang dilakukan Lindawati dan Suardana (2014) yang telah mengisolasi 

bakteri asam laktat asal kolon sapi bali kemudian dilakukan serangkaian uji yakni penanaman pada 

media MRS Broth, uji katalase, pewarnaan Gram dan uji seleksi aktivitas antimikroba diperoleh 

beberapa isolat yang berpotensi untuk kembangkan lebih lanjut sebagai kandidat probiotik. Salah 

satu isolat tersebut adalah isolat 9A dan 18A yang kemudian dalam penelitian ini akan diuji lebih 

lanjut potensi probiotiknya melalui uji konversi asam kolat menjadi asam deoksi kolat. 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penelitian mengenai bakteri asam laktat isolat 9A 

dan 18A ini menarik untuk dilakukan karena akan menggali lebih dalam mengenai potensi bakteri 

asam laktat isolat 9A dan 18A sebagai agensia probiotik asal kolon sapi bali yang nantinya dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk kepentingan kesehatan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah bakteri asam laktat isolat 9A dan 18A berpotensi aman untuk dikembangkan 

sebagai kandidat probiotik?  

2. Apakah bakteri asam laktat isolat 9A dan 18A melakukan konversi asam kolat menjadi 

asam deoksi kolat?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi bakteri asam laktat isolat 9A dan 

18A sebagai kandidat probiotik melalui uji konversi asam kolat menjadi asam deoksi kolat 



dan mengetahui apakah terjadi biotransformasi asam kolat menjadi asam deoksi kolat oleh 

BAL isolat 9A dan 18A. 

1.4 Kegunaan/manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian uji potensi probiotik ini maka BAL isolat 9A dan 18A 

dapat dikembangkan sebagai kandidat probiotik. 

 

 


