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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rebung merupakan salah satu bahan makanan yang cukup digemari 

masyarakat di Indonesia. Rembung berasal dari tunas muda tanaman bambu. 

Rebung digemari karena memiliki rasa yang enak, gurih, kaya nutrisi serta rendah 

lemak dan rendah kalori.  

Rebung bambu tabah (Gigantochloa nigrociliata Buze-Kurz) merupakan 

salah satu varietas rebung bambu lokal yang biasa dikonsumsi dan digemari 

masyarakat. Rebung bambu tabah memiliki ciri – ciri pelepah berwarna coklat 

muda sampai hijau ke abu-abuan, warna daun pada pelepah buluh pada ujung 

rebung bambu tabah berwarna coklat sampai hijau.  

Rebung bambu tabah mengandung protein ( 2,29 % ), karbohidrat (1,53 %), 

lemak (0,22 %), serat kasar (3,14 %), vitamin C (4,65 mg) serta kadar air (92,38%). 

Dalam 100 gram rebung bambu tabah terdapat pula HCN sebanyak 0,073 mg 

(Kencana et al., 2009). Hasil penelitian Puspaningrum (2014) menunjukkan bahwa 

kandungan serat pangan tepung rebung bambu tabah seperti hemiselulosa sebesar 

30,99 % (bk), selulosa sebesar 37,55 % (bk) dan lignin sebesar 4,05 % (bk) selain 

itu pada tepung rebung bambu tabah mengandung komponen oligosakarida yaitu 

sukrosa dan rafinosa sebesar 4,55 % (bk). 

Oligosakarida adalah karbohidrat sederhana berantai pendek. Senyawa ini 

tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim pencernaan, sifatnya menyerupai serat 

pangan, sehingga tidak bisa diserap dalam usus kecil, yang akan masuk ke usus 

besar. Selanjutnya akan difermentasi oleh bakteri-bakteri yang ada dalam usus 

besar, sehingga oligosakarida sering berperan sebagai prebiotik. Oligosakarida 

dapat berperan sebagai prebiotik karena mampu menstimulasi pertumbuhan bakteri 

asam laktat seperti kelompok bakteri lactobacilli dan bifidobacteria di dalam 

saluran pencernaan. Pada hasil penelitian Robefroid (1985), oligosakarida 

(terutama fructo-oligosakarida) difermentasi oleh bifidobacteria yang tumbuh serta 

berkembang pada feses manusia.  

Prebiotik didefinisikan sebagai bahan pangan yang tidak dapat dicerna oleh 

saluran cerna dan memberikan efek yang positif terhadap mikroflora dengan secara 
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selektif menstimulasi pertumbuhan bakteri pada kolon terutama lactobacilli dan 

bifidobacteria (Roberfroid, 2000). Beberapa prebiotik yang sering ditambahkan 

pada bahan pangan adalah inulin, frukto-oligosakarida (FOS) dan galakto-

oligosakarida (GOS). Frukto-oligosakarida merupakan karbohidrat yang tidak 

dicerna dalam saluran pencernaan dan terdapat pada konsentrasi yang berbeda pada 

makanan seperti pada gandum, pisang, asparagus dan bawang putih. Frukto-

oligosakarida tidak dapat dihidrolisa oleh enzim glikosidase pada usus halus dan 

dapat mencapai usus besar. Di usus besar frukto-oligosakarida dapat menstimulasi 

pertumbuhan bifidobakteria dan lactobasilli (Bruggencate et al., 2005). 

Bruggencate et al. (2005) menyatakan bahwa frukto-oligosakarida yang 

difermentasi di usus besar meningkatkan fekal laktat. Laktat merupakan produk 

fermentasi yang secara normal dapat dimetabolisme menjadi asam lemak rantai 

pendek. Dalam tepung rebung bambu tabah terdapat oligosakarida dalam bentuk 

rafinosa, stakiosa dan sukrosa yang dapat menstimulasi bakteri asam laktat 

(Puspaningrum, 2014). 

Puspaningrum (2014) menyebutkan bahwa bakteri asam laktat yang di uji 

secara in vitro dapat tumbuh dengan baik pada media yang ditambah tepung rebung 

bambu tabah sebanyak 2 gram per 100 ml. Pertumbuhan Lactobacillus casei subsp. 

rhamnosus tumbuh dengan baik pada media termodifikasi sebanyak 3,1 x 1010 

CFU/g - 5,8 x 1010 CFU/g. Lactobacillus brevis mampu tumbuh pada media 

termodifikasi sebanyak 2,6 x 1010 CFU/g sampai 5,5 x 1010 CFU/g. Bifidobacterium 

tumbuh dengan baik pada media termodifikasi sebanyak 2,6 x 1010 CFU/g - 3,6 x 

1010 CFU/g. Lactobacillus acidophilus tumbuh cukup baik pada media 

termodifikasi sebanyak 2,5 x 1010 CFU/g - 2,8 x 1010 CFU/g.  

Hasil penelitian Subakti et al., (2015) menyimpulkan bahwa selama 

fermentasi terjadi pertumbuhan Lactobacillus casei subsp. rhamnosus yang diikuti 

oleh penurunan pH dan produksi asam lemak rantai pendek (asam laktat, asam 

asetat, asam propionat, dan asam butirat). 

Belum ada penelitian kemampuan tepung rebung bambu tabah dalam 

menstimulasi bakteri asam laktat dalam campuran bakteri saluran pencernaan dan 

asam lemak rantai pendek yang dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut dilakukan 
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penelitian lebih lanjut terhadap tepung rebung bambu tabah yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh suplementasi tepung rebung bambu tabah dan lama 

fermentasi terhadap pertumbuhan bakteri fekal dan produksi asam lemak rantai 

pendek,  dan untuk mengetahui berapa lama fermentasi media yang disuplementasi 

tepung rebung bambu tabah dapat memproduksi asam lemak rantai pendek yang 

maksimum.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah media yang disuplementasi tepung rebung bambu tabah dan 

lama fermentasi berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri saluran 

pencernaan dan produksi asam lemak rantai pendek? 

2. Berapa lama waktu fermentasi dari media yang di suplementasi 

dapat menghasilkan asam lemak rantai pendek yang maksimal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh suplementasi tepung rebung bambu 

tabah dan lama fermentasi terhadap pertumbuhan bakteri saluran 

pencernaan dan produksi asam lemak rantai pendek. 

2. Untuk mengetahui berapa lama fermentasi media yang 

disuplementasi tepung rebung bambu tabah dapat memproduksi 

asam lemak rantai pendek yang maksimum. 

1.4 Hipotesis 

1. Suplementasi tepung rebung bambu tabah dan lama fermentasi 

berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri saluran pencernaan dan 

produksi asam lemak rantai pendek. 

2. Lama fermentasi tertentu dengan media yang di suplementasi tepung 

rebung bambu tabah dapat memproduksi asam lemak rantai pendek 

yang maksimum. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat luas khususnya masyarakat industri 

adalah untuk memberikan informasi ilmiah tentang manfaat tepung rebung bambu 

tabah yang dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dan menekan 

pertumbuhan bakteri jahat dalam saluran pencernaan. 


