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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Diabetes Mellitus  

2.1.1 Definisi Diabetes Mellitus  

DM merupakan kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh 

hiperglikemia sebagai akibat adanya gangguan dalam sekresi insulin, kerja insulin 

atau keduanya. (American Diabetes Association, 2013). Insulin merupakan 

hormon yang diproduksi di pankreas yang menjadikan glukosa dari makanan 

dapat masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Penderita diabetes tidak dapat mengabsorbsi glukosa dengan cukup, 

sehingga glukosa menumpuk di darah menyebabkan hiperglikemia (International 

Diabetes Federation, 2013). 

Ada dua jenis utama diabetes mellitus: i. Diabetes tipe 1, juga disebut 

insulindependent diabetes mellitus (IDDM), disebabkan oleh kurangnya sekresi 

insulin oleh sel beta pankreas. ii. Diabetes tipe 2, juga disebut non-insulin 

dependentdiabetes mellitus (NIDDM), disebabkan oleh penurunan sensitivitas 

jaringan target terhadap insulin.  

Penderita DM mengalami gangguan metabolisme dari distribusi gula oleh 

tubuh sehingga tubuh tidak bisa memproduksi insulin secara efektif, akibatnya 

terjadi kelebihan glukosa di dalam darah (80-110 mg/dl) yang akan menjadi racun 

bagi tubuh. Sebagian glukosa yang tertahan dalam darah tersebut melimpah ke 

sistem urin (Wijayakusuma, 2004). 

Pada DM terdapat tanda-tanda hiperglikemi dan glukosuria, dapat disertai 

dengan atau tidaknya gejala klinik akut seperti poliuri, polidipsi, penurunan berat 

badan, ataupun gejala kronik seperti gangguan primer pada metabolisme 

karbohidrat dan sekunder pada metabolisme lemak dan protein (Tjokroprawiro, 

2007). 

2.1.2 Patofisiologi Diabetes  

Dalam patofisiologi DM tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan 

yaitu :  

1. Resistensi insulin  

2. Disfungsi sel B pankreas
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Diabetes melitus tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, 

namun karena sel sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin 

secara normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai “resistensi insulin” (Benneth, 

2008; Teixeria, 2011). Resistensi insulin banyak terjadi akibat dari obesitas dan 

kurang nya aktivitas fisik serta penuaan. Pada penderita diabetes melitus tipe 2 

dapat juga terjadi produksi glukosa hepatik yang berlebihan namun tidak terjadi 

pengrusakan sel-sel B langerhans secara autoimun seperti diabetes melitus tipe 2. 

Defisiensi fungsi insulin pada penderita diabetes melitus tipe 2 hanya 

bersifat relatif dan tidak absolut (Harding, 2003; Hastuti 2008). Pada awal 

perkembangan diabetes melitus tipe 2, sel B menunjukan gangguan pada sekresi 

insulin fase pertama, artinya sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi 

insulin. Apabila tidak ditangani dengan baik,pada perkembangan selanjutnya akan 

terjadi kerusakan sel-sel B pankreas. Kerusakan sel-sel B pankreas akan terjadi 

secara progresif seringkali akan menyebabkan defisiensi insulin sehingga 

akhirnya penderita memerlukan insulin eksogen. Pada penderita diabetes melitus 

tipe 2 memang umumnya ditemukan kedua faktor tersebut, yaitu resistensi insulin 

dan defisiensi insulin. 

2.1.3 Klasifikasi Etiologi Diabetes Mellitus  

Ada 3 (tiga) tipe DM berdasarkan etiologi yang mendasarinya, yaitu DM 

tipe 1, DM tipe 2 dan DM gestasional. Pada DM Tipe 1, tubuh tidak mampu 

memproduksi insulin sehingga dibutuhkan injeksi insulin setiap hari. DM tipe 1 

disebabkan oleh destruksi autoimun terhadap sel beta pancreas (Loghmani E, 

2005). DM gestasional terjadi pada wanita yang mengalami resistensi insulin dan 

hiperglikemia selama kehamilan. Kondisi ini dihubungkan dengan adanya 

hambatan kerja insulin akibat hormon yang diproduksi oleh plasenta 

(Internasional Diabetes Federation, 2013). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Tabel II.  1. Klasifikasi Diabetes Mellitus (ADA, 2010) 

Klasifikasi Etiologi Diabetes Mellitus  

I. Diabetes tipe 1 (destruksi sel, umumnya mengarah kepadan defisiensi 

insulin absolut  

Immune mediated 

 Idiopathik 

  

II. Diabetes tipe 2 (dari predominanresistensi insulin dengan defisiensi 

insulin relative hingga predominan defek sekresi dengan resistensi 

insulin 

 

III. Tipe lain  

 Defek genetik dari fungsi sel beta  

 Defek genetik kerja insulin  

 Penyakit eksokrine pankreas  

 Endokrinopati  

 Imbas obat atau zat kimia  

 Infeksi  

 Jenis tidak umum dari diabetes yang diperantarai imun  

 Sindrom genetik lainnya yang kadang berhubungan demgan DM 

 

IV. Diabetes Mellitus Gestasional 

 

Sesuai dengan WHO tahun 2013 klasifikasi dari etiologi penyakit diabetes 

mellitus, terdiri dari 3 macam, yaitu: 

1. Diabetes Mellitus  tipe 1 (insulin-dependent diabetes)  

Diabetes Mellitus tipe 1 terjadi karena adanya gangguan pada pankreas, 

menyebabkan pankreas tidak mampu memproduksi insulin dengan optimal. 

Pankres memproduksi insulin dengan kadar yang sedikit dan dan dapat 

berkembang menjadi tidak mampu lagi memproduksi insulin. Akibatnya, 

penderita diabetes tipe 1 harus mendapat injeksi insulin dari luar (Sutanto, 

2013). Penyebab diabetes tipe 1 tidak diketahui dan kejadian ini masih belum 

dapat dicegah dengan ilmu yang ada pada saat ini. Gejala gejalanya meliputi 

frekuensi ekskresi urin yang berlebihan (polyuria), kehausan (polydipsia), 

lapar yang terus menerus, berat badan berkurang, gangguan penglihatan, dan 

kelelahan. Gejala-gejala ini dapat muncul secara tiba-tiba (WHO, 2013). 
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2. Diabetes Mellitus tipe 2  

Diabetes Mellitus tipe 2 Merupakan penyakit diabetes yang disebabkan 

karena selsel tubuh tidak merespon insulin yang dilepaskan oleh pankreas 

(sutanto, 2013). Diabetes tipe 2 dialami hampir 90% manusia di dunia, dan 

secara umum penyakit ini adalah hasil dari berat badan berlebih dan 

kurangnya aktifitas fisik. Gejalagejala mirip dengan diabetes tipe 1, tetapi 

biasanya tidak terasa. Hasilnya, penyakit ini terdiagnosa bertahun tahun 

setelah awal mula terjadinya penyakit, ketika sudah timbul komplikasi 

(WHO, 2013).  

3. Diabetes Gestasional  

Diabetes gestational adalah diabetes yang disebabkan karena kondisi 

kehamilan (sutanto, 2013). Gejala diabetes gestational mirip dengan gejala 

diabetes tipe 2. Diabetes gestational lebih sering terdiagnosa melalui prenatal 

screening dari pada gejala yang dilaporkan (WHO, 2013). 

2.1.4 Komplikasi Diabetes Mellitus  

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit kronis yang akan diderita 

seumur hidup, sehingga progesifitas penyakit ini akan terus berjalan dan pada 

suatu saat akan menimbulkan komplikasi.Penyakit DM biasanya berjalan lambat 

dengan gejala-gejala yang ringan sampai berat, bahkan dapat menyebabkan 

kematian akibat terjadinya  komplikasi akut maupun kronis.  

Diabetes Mellitus (DM) juga mengakibatkan peningkatan komplikasi 

penyakit makrovaskular seperti infark miokard, stroke, dan penyakit vaskulae 

perifer (Smeltzer & Bare, 2002). Sementara itu , Black & Hawks (2009), 

membagi komplikasi DM menjadi dua kelompok, yaitu: 

a. Komplikasi Akut, terdiri atas: 

1. Hiperglikemia dan ketoasidosis diabetikum 

Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya insulin atau insulin yang tersedia 

dalam darah tidak cukup untuk metabolisme karbohidrat, keadaan ini 

mengakibatkan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. 

Gejala klinis yang terlihat pada ketoasidosis, yaitu: dehidrasi, kehilangan 

elektrolit, dan asidosis.  
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2. Sindrom Hiperglikemik Hiperosmolar Nonketotik  

Kondisi dimana terjadi hiperosmolaritas dan hiperglikemia disertai 

perubahan tingkat kesadaran. Yang membedakan sindrom ini dengan 

ketoasidosis ialah tidak terdapat gejala ketosis dan asidosis. Gambaran 

klinis kondisi ini biasanya terdiri atas hipotensi, dehidrasi berat, takikardi, 

dan tanda-tanda defisit neurologis yang bervariasi (perubahan sensori, 

kejang, dan hemiparesis). 

3. Hipoglikemik  

Terjadi jika kadar glukosa darah kurang dari 50-60 mg/dl. Hal ini dapat 

terjadi karena pemberian insulin atau obat diabetes oral yang berlebihan, 

konsumsi makanan yang terlalu sedikit atau karena aktivitas fisik yang 

berat.  

b. Komplikasi Kronis, terdiri atas: 

1. Komplikasi Makrovaskular 

Komplikasi makrovaskular adalah kondisi aterosklerosis yang terjadi pada 

embuluh darah besar yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti: 

Coronary Artery Disease (CAD), penyakit serebrovaskuler, hipertensi, 

penyakit vaskuler perifer dan infeksi.  

2. Komplikasi Mikrovaskular 

Komplikasi mikrovaskular adalah komplikasi unik yang hanya terjadi pada 

penderita DM. Penyakit mikrovaskular diabetik terjadi akibat penebalan 

membran basalis pembuluh kapiler. Beberapa kondisi akibat dari 

gangguan pembuluh darah kapiler antara lain: retinopati, nefropati, ulkus 

kaki, neuropati sensorik dan neuropati otonom. 

2.1.5 Terapi Diabetes Mellitus  

Menurut Konsensus Pengendalian dan Pencegahan DM Tipe 2 di 

Indonesia 2011. PERKENI, terapi Diabetes Mellitus yaitu: 

1. Terapi Farmakologi  

Terapi farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan 

jasmani (gaya hidup sehat). Terapi farmakologis terdiri atas obat oral dan dalam 

bentuk suntikan. 
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a. Obat Hiperglikemik Oral (OHO) 

Berdasarkan cara kerjanya, OHO dibagi menjadi 5 golongan: pemicu 

sekresi insulin (insulin secretagogue): sulfonilurea dan glinid, peningkat 

sensitivitas terhadap insulin: metformin dan tiazolidindion, penghambat 

glukoneogenesis (metformin) dan DPP-IV inhibitor.  

Salah satu obat yang termasuk golongan sulfonilurea adalah glibenklamid. 

Glibenklamid merupakan antidiabetik oral derivat sulfonilurea generasi kedua, 

dimana rantai samping alifatik digantikan oleh cyclohexyl group dan mempunyai 

struktur lebih kompleks dibandingkan dengan generasi pertama (Setiawan, 2010). 

Penurunan kadar glukosa darah yang terjadi setelah pemberian sulfonilurea 

disebabkan oleh perangsangan skresi insulin  dari pankreas. Sifat perangsangan 

ini berbeda dengan perangsangan oleh glukosa karena ternyata pada saat 

hiperglikemia gagap merangsang sekresi insulin dalm jumlah yang cukup, obat-

obat tersebut masih mampu merangsang sekresi insulin pada dosis tinggi. 

Mekanisme kerja sulfonilurea termasuk menurunkan kadar glukagon dalam 

serum, meningkatkan peningkatan insulin pada jaringan target dan reseptor, dan 

menghambat menghancuran insulin oleh hati (Setiawan, 2010). 

Dosis glibenklamid 5 mg, dosis total 15 mg/hari, dosis tunggal maksimal 

10 mg (Ikatan Apoteker Indonesia, 20210). Waktu pencapaian konsentrasi 

maksimal dalam darah (T max) glibenklamid adalah 3 jam (Prashanth, 2011). 

Untuk mencapai kadar optimal diplasma, glibenklamid akan lebih efektif bila 

diminum 30 menit sebelum makan. Dalam plasma, sekitar 90-99% terikat pada 

protein plasma, terutama albumin. Meskipun waktu paruhnya pendek, namun efek 

hipoglikemiknya berlangsung selama 12-24 jam sehingga cukup diberikan satu 

kali sehari. Metabolisme terjadi di hepar, pada pemberian dosis tunggal hanya 

25% metabolitnya yang dieksresikan melalui urin, sisanya melalui empedu. Bila 

pemberian dihentikan, obat akan bersih dari serum sesudah 36 jam (Soegondo, 

2005). Pada penelitian kali ini digunakan dosis glibenklamid 5 mg/kg BB.  
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Gambar 2. 1. Struktur Kimia Glibenklamid (Rana et al, 2016). 

 

b. Obat suntikan  

Obat suntukan terdiri dari 2 yaitu insulin dan agonis GLP-1/incretin 

mimetic. Insulin diperlukan pada keadaan: penurunan berat badan yang cepat, 

hiperglikemia berat disertai kotosis, ketoasidosis diabetik, hiperglikemia 

hiperosmolar non ketotik, hiperglikeia dengan asidosis laktat, gagal dengan 

kombinasi OHO dosis optimal, stres berat (infeksi sistemik, operasi besar, IMA, 

stroke), kehamilan dengan DM gestasional yang tidak terkendali dengan 

perencanaan makan, gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat dan 

kontraindikasi dan atau alergi tehadap OHO.  

Jenis dan lama kerja insulin berdasarkan lama kerja, insulin terbagi 

menjadi empat jenis, yaitu: insulin kerja cepat (rapid acting insulin), insulin kerja 

pendek (short acting insulin), insulin kerja menengah (intermediate acting 

insulin) dan insulin kerja panjang (long acting insulin).  

2. Terapi Non Farmakologi  

Terapi non farmakologi yaitu diet dan olahraga. Prinsip pengatran makan atau 

diet pada penyandang diabetes hampir sama dengan anjuran makan untuk 

masyarakat umum yaitu makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan 

kalori dan zat gizi masing-masing individu. Pada penyandang diabetes perlu 

gditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal jadwal makan, jenis dan 

jumlah makanan, terutama pada mereka yang menggunakan obat penururn 

glukosa darah dan insulin. Standar yang dianjurkan adalah makanan dengan 

komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat 60-70%, lemak 20-25%, dan 

protein 10-15% (Restyana Noor F., 2015).  
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Penderita DM dianjurkan berolahraga atau latihan secara teratur (3-4 kali 

seminggu) selama kurang lebih 30 menit, yang sifatnya sesuai dengan Continous, 

Rhythmical, Interval, Progresive, Endurance (CRIPE). Training sesusai dengan 

kemampuan pasien. Sebagi contoh olahraga ringan jalan kaki biasa selama 30 

ment. Hindarkan kebiasaan hidup yang kurang gerak atau bermalas-malasan 

(Restyana Noor F., 2015). 

2.1.6 Pengaruh Mikrobiota Usus pada Pasien DM 

Sistem gastrointestinal manusia adalah rumah dari sebagian besar mikroba 

seperti mikrobiota usus. Usus manusia memiliki sekitar 100 triliun sel-sel 

mikrobiota yang terdiri dari 1.000 spesies yang berbeda. Mikrobiota merupakan 

suatu kumpulan yang kompleks dari bakteri, archae, virus, dan jamur yang pada 

umumnya hidup di setiap bagian tubuh manusia seperi kulit, vagina, hidung dan 

mulut. Mikrobioma yang berasosiasi dengan manusia disebut mikrobiota, namun 

penggunaan kata “mikrobioma” dan “mikrobiota” sering digunakan bersamaan. 

Jumlah mikrobioma pada manusia paling banyak terdapat di usus (Dietert, 2015). 

Dalam saluran gastrointestinal juga ditemukan sejumlah besar 

mikroorganisme (mikroflora) yang dalam keadaan eubiosis (status seimbang antar 

populasi bakteri di dalam saluran gastrointestinal) mampu menjalankan berbagai 

fungsi penting yang bermuara pada menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. 

Dalam kondisi disbiosis (kondisi ketidakseimbangan antar populasi mikroflora 

dalam saluran gastrointestinal, kondisi disfungsi mikroflora gastrointestinal), 

mikroflora tersebut dapat menyebabkan munculnya berbagai gangguan kesehatan 

(Rolfe, 2000). Ini berarti, agar tetap sehat maka keseimbangan populasi 

mikroflora gastrointestinal harus terjaga. 

Populasi mikrobiota usus didominasi oleh lima filum bakteri yaitu 

Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, dan Verrucomicrobia, 

dan satu Archae,yaituEuryarchaeota(Sekinov I et al, 2010). Mikrobiota usus 

memiliki keragaman 500 hingga 15.000 spesies, selebihnya sekitar 80% belum 

berhasil dikultur dan teridentifikasi (Gillilland MG, 2012). Pemakaian obat 

hipoglikemik oral (OHO) seperti metforminmdan acarbose,dapat meningkatkan 

jumlah Akkermansiamuciniphila pada pasien DM tipe 2 (Delzenne Nm, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

2015).Faktor utama yang mempengaruhi komposisi mikrobiota usus adalah faktor 

diet (Lozupone CA, 2012). 

Diet mempengaruhi lingkungan saluran cerna, termasuk waktu transit dan 

pH saluran cerna. Selain itu, asupan makronutien berupa karbohidrat, protein, 

lemak dan serat dapat mempengaruhi komposisi mikrobiota usus secara bermakna 

(Scoot KP et al, 2013). Diet tinggi serat dan rendah lemak pada umumnya 

meningkatkan jumlah Bacteroidetes serta menurunkan Firmicutes dan 

Proteobacteria (Kabeerdoss J et al, 2012). 

Pada penyandang Diabetes Mellitus, mikrobiota usus dapat mempengaruhi 

integritas barier epitel yang menjaga permeabilitas usus. Perubahan komposisi dan 

fungsi mikrobiota usus (disbiosis) menyebabkan terjadinya gangguan 

permeabilitas usus, sehingga lipopolisakarida (LPS) penyusun dinding sel bakteri 

yang seharusnya berada dalam saluran cerna, masuk ke sirkulasi dan mencetus 

systemic low grade inflammation. Keadaan ini mendasari terjadinya perubahan 

metabolik dan resistensi insulin pada DM tipe 2 (D’Vrieze A, 2010).  

Disbiosis mikrobiota usus yang terjadi pada DM tipe 2, sering diawali 

dengan obesitas akibat konsumsi diet tinggi lemak. Konsumsi diet tinggi lemak, 

juga menyebabkan penurunan fungsi enzim intestinal alkaline phospatase (IAP), 

yang berfungsi dalam proses detoksifikasi LPS dinding bakteri gram negatif. 

Beberapa hal tersebut menyebabkan infiltasi LPS bakteri gram negatif (terutama 

dari filum Firmicutes) dan mencetus terjadinya endotoksemia metabolik dan 

menyebabkan sistemik low grade inflammation dan penurunan sensitivitas insulin 

pada hati, otot, dan jaringan adiposa, yang berakhir dengan resistensi insulin (Cani 

PD et al, 2012). 

Jenis bakteri yang mendominasi mikrobiota usus pada DM tipe 2 adalah 

bakteri gram negatif yang berasal dari filum Bacteroidetes dan Actinobacteria. Hal 

inilah yang menjelaskan terjadinya peningkatan LPS bakteri gram negatif dan 

mencetus adanya low grade inflammation sistemik (Lansen N et al, 

2010).Enterotipe yang mendominasi mikrobiota usus DM tipe 2 pada tingkat 

genus adalah Bacteroides, Prevotella, Bifidobacterium, dan Ruminococcus. 
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2.2 Tinjauan tentang Probiotik  

Probiotik adalah persiapan produk atau produk yang mengandung 

mikroorganisme dalam jumlah cukup yang mengubah mikroflora dengan 18 

implantasi atau kolonisasidalam sebuah kompartemen inang dan pengaruh 

menguntungkan kesehatan di host (Schrezenmeir, 2001 ; Anandharaj et al, 2014). 

Saat ini probiotik diartikan sebagai konsumsi mikrobia hidup sebagai 

aditif makanan untuk kesehatan (Gibson, 1999).  

Ciri-ciri bakteri yang diklasifikasikan sebagai probiotik (Sudarmo, 2003) adalah :  

1. Berasal dari manusia  

2. Secara alami tidak patogen  

3. Tahan terhadap kerusakan waktu processing  

4. Tahan terhadap asam lambung dan empedu  

5. Dapat melekat pada epitel usus  

6. Mampu melakukan kolonisasi pada saluran gastrointestinal  

7. Produksi substansi antimikrobial  

8. Memodulasi respon imun terutama mukosa  

9. Mempengaruhi aktifitas metabolik. 

Probiotik memiliki multiperan dan multifungsi. Diantaranya: memiliki 

aktivitas antimikroba, yaitu: menurunkan pH luminal, mensekresikan peptida 

antimikroba, menghambat invasi bakteri, menghalangi pelekatan bakteri di sel-sel 

epitel. Penguatan fungsi barier, berupa: peningkatan produksi mukus dan 

meninggikan integritas barier. Imunomodulasi, maksudnya probiotik memiliki 

efek pada sel-sel epitel, sel-sel dendrit, monosit atau makrofag, limfosit (limfosit 

B, sel-sel Natural Killer, sel-sel T, redistribusi sel T) (Ng Sc et al, 2009). 
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Gambar 2. 2 Mekanisme aksi probiotik yang disederhanakan. (Ng SC et al, 

2009). 

Manfaat kesehatan dikaitkan dengan penggunaan probiotik.Hasil sebagai 

berikut yang didokumentasikan: frekuensi yang lebih rendah dan durasi diare 

yang berhubungan dengan antibiotik (Clostridium difficile), infeksi rotavirus, 

kemoterapi, dan, pada tingkat lebih rendah,diare perjalanan, stimulasi imunitas 

humoral dan selular dan penurunan metabolit yang tidak menguntungkan, 

misalnya, amonium dan enzim procancerogenic di usus besar. Ada beberapa bukti 

dari manfaat kesehatan melalui penggunaan probiotik sebagai berikut: 

pengurangan infeksi Helicobacter pylori, pengurangan gejala alergi, mengurangi 

konstipasi, mengurangi sindrom iritasi usus besar, efek menguntungkan pada 

metabolisme mineral, terutama tulangdensity dan stabilitas, pencegahan kanker 

dan pengurangan kolesterol dan triasilgliserol konsentrasi plasma (Schrezenmeir, 

2001).  

2.2.1 Definisi Yogurt  

Yoghurt merupakan hasil olahan susu yang diproses melalui proses 

fermentasi dengan penambahan kultur organism yang baik, salah satunya yaitu 

bakteri asam laktat(sebagai starter). Dalam aksinya, bakteri ini akan mengubah 

laktosa (gula susu) menjadi asam laktat. (Purwiyanto, Haryadi, 2005). 

Bahan dasar pembuatan yoghurt dapat berasal dari susu sapi segar atau 

susu kambing (susu segar dan susu pasteurisasi). Bahan tambahan yoghurt berupa 

susu skim dan rim untuk meningkatkan nilai gizi, pemanis, stabilizer, flavour, 

serta pewarna untuk menarik minat konsumen (Tri Eko, Manik, 2006). 
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Tabel II.  2 Syarat Mutu Yogurt (Badan Standarisasi Nasional, 2009) 

Kriteria Uji Satuan Spesifikasi 

Keadaan  

- Penampakan  

- Bau 

- Rasa  

- Konsentrasi 

 

- 

- 

- 

- 

 

Cairan kental-semi padat 

Normal/ khas 

Asam/ khas 

Homogen 

Kadar lemak (b/b) % Min. 3,0 

Total padatan susu bukan 

lemak  

% Min. 8,2 

Protein (Nx6,38) (b/b) % Min. 2,7 

Kadar abu % Maks. 1.0 

Keasaman (dihitung sebagai 

asam laktat) (b/b) 

% 0,5-2,0 

Cemaran logam  

- Timbal (Pb) 

- Tembaga (Cu) 

- Seng (Zn) 

- Timah (Sn) 

- Raksa (Hg) 

- Arsen (As) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 0,3 

Maks. 20,0 

Maks. 40,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,03 

Maks. 0,1 

Cemaran mikroba  

- Bakteri coliform 

 

 

- Salmonella  

- Listeria monocytogenes 

 

APM/g atau 

koloni/g 

 

APM/g 

APM/g 

 

Maks. 10 

 

 

Negatif/25 g 

Negatif/25 g 

Jumlah bakteri starter Koloni/g Min. 107 

 

Low-fat yogurt adalah yogurt dengan kandungan lemak susu kurang dari 

1% (Tamime, 1999). Sedangkanmenurut Food and DrugAdministration (1996), 

low-fat yogurt adalah yogurt yang mengandung 0,5-2% lemak susu. Menurut 

American Diabetes Association (2014), yogurt yang baik dikonsumsi untuk 

penderita diabetes adalah dengan kandungan tidak lebih dari 15 gram karbohidrat 

dan 100 kalori per 6 oz kemasan atau sekitar 177,44 mL.  

2.2.2 Cara Pembuatan Yogurt  

Proses pembuatan yoghurt sangat bervariasi, tapi pada dasarnya sama, 

yaitu memfermentasi susu dengan menggunakan biakan Lactobacillus bulgaricus 

dan Streptococcus thermophilus. Secara skematis proses pembuatan yogurt dapay 

dilihat pada gambar 2.3.   
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Gambar 2. 3 Skema proses pembuatan yogurt 

 

Susu yang akan difermentasi dipanaskan terlebih dulu dan pemanasan ini 

sangat bervariasi, baik dalam penggunaan susu maupun lama pema nasannya. 

Tapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menurunkan populasi 

mikroba dalam susu dan memberikan kondisi yang baik bagi pertumbuhan biakan 

yogurt. Selain itu, pemanasan susu sebelum dibuat yoghurt juga bertujuan untuk 

mengurangi airnya, sehingga akan diperoleh yoghurt yang lebih padat (Foster, 

1957). 

Menurut Foster (1957), pemanasan susu dilakukan sampai 850-900C 

selama 10-15 menit, atau 800-850C selama 15-20 menit, ke mudian didinginkan 

sampai 48°C, selanjutnya diinokulasi biakan ("starter") sebanyak 2-3 persen dan 

diinkubasikan pada suhu 450C sampai keasaman mencapai 0,85-0,90 persen asam 

laktat . 

Namun kelemahan produk yogurtyaitu pada proses pembuatan terjadi 

penurunan daya ikat air (whey off ), hal ini disebabkan pH yogurt berada di 

kisaran titik isoelektrik kasein. Gel kasein yang berada pada lingkungan pH 

isoelektrik mempunyai daya pengikatan molekul air yang relatif lemah, 

mendorong pelepasan molekul air pada permukaan gel atau sineresis dan 

penurunan viskosita/kekentalan (Alakali, Okonkwo, and Iordye, 2008).Penurunan 

daya ikat air ini dapat mempengaruhi kualitas produk akhir yogurt. Alternatif 

SUSU DIPANASKAN SEHINGGA 1/3 BAGIAN MENGUAP 

DIDINGINKAN  

INOKULASI BIAKAN  

MASUKKAN DALAM CUP 

INKUBASI YOGHUR
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untuk mengantisipasi masalah ini dengan cara menambahkan stabilizer (Agarwal 

and Prasad, 2013). Selain mampu untuk mengikat air yang merupakan media 

pertumbuhan bakteri, fungsi stabilizer yang lain yaitu dapat meningkatkan masa 

simpan yogurt dengan menekan pertumbuhan bakteri pembusuk (Utomo, 

Purwadi, dan Thohari, 2013). 

2.2.3 Manfaat Yogurt  

Yogurt dapat dikategorikan salah satu makanan yang multifungsional, 

yaitu makanan yang berfungsi untuk mengatasi berbagai penyakit sehingga dapat 

mendongkrak kesehatan dan kebugaran tubuh (Iwasaki, 1994). Manfaat yogurt 

berdasarkan (Trachoo, 2002) yaitu menurunkan serum kolesterol, merangsang 

sistem kekebalan tubuh, mengurangi faktor risiko untuk kanker usus besar, 

mengurangi intoleransi laktosa, meningkatkan penyerapan kalsium, mensintesis 

vitamin dan protein predigest, menormalkan mikroflora usus (misalnya, 

membantu dengan sindrom iritasi usus, radang penyakit usus, ketahanan terhadap 

kolonisasi patogen), meningkatkan keteraturan pencernaan. 

2.3 Tinjauan tentang Prebiotik  

Prebiotik merupakan bahan makanan yang secara selektif menstimulasi 

pertumbuhan dan aktivitas spesies bakteri tertentu dalam usus, biasanya 

bifidobacteria dan lactobacilli, yang menguntungkan bagi kesehatan. Secara 

singkat, prebiotik merupakan karbohidrat rantai pendek yang tidak tercerna oleh 

enzim pencernaan manusia sehingga disebut karbohidrat rantai pendek tahan 

cerna (Quigley, et al., 1999 dalam Cummings, et al., 2001). 

Prebiotik tidak hanya menstimulasi pertumbuhan bakteri probiotik, tetapi 

juga menghasilkan senyawa yang menguntungkan bagi usus. Fermentasi prebiotik 

dalam kolon menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA) dan asam laktat 

yang merupakan faktor penting yang menentukan pH lumen kolon. Prebiotik 

disebut juga nondigestible food ingredient yang menguntungkan manusia dengan 

menstimulasi pertumbuhan dan aktifitas satu atau sejumlah kecil bakteri di kolon 

(Suskovic, 2001). 

Sumber makanan tradisional prebiotik termasuk kedelai, sumber inulin, 

oat mentah, gandum tidak dimurnikan, barley dimurnikan, dan yacon. Beberapa 
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oligosakarida yang secara alamiah terjadi dalam ASI diyakini memainkan peran 

penting dalam pengembangan sehat sistem kekebalan tubuh pada bayi. Bayi 

menyusui memiliki Flora didominasi oleh Lactobacilli dan Bifidobacteria, yang 

merupakan bagian dari pertahanan bayi terhadap patogen, yang penting untuk 

sistem kekebalan tubuh (Anandharaj et al, 2014). 

2.3.1 Tinjauan tentang Umbi Konjac 

Umbi konjac (Amorphophallus konjac) merupakan salah satu kekayaan 

alam yang banyak ditemukan di Indonesia terutama di daerah hutan. Umbi konjac 

mengandung glukomanan yang tinggi. Glukomanan adalah polisakarida larut 

dalam air yang dianggap sebagai serat makanan. Umbi konjac tersebut termasuk 

contoh dari prebiotik, dimana mengandung polisakarida yang tidak dapat dicerna 

oleh tubuh manusia, namun dengan adanya bakteri yang terdapat pada probiotik 

yogurt menyebabkan polisakarida tersebut dapat dicerna dengan bantuan enzim 

yang dimiliki oleh bakteri. Glukomanan merupakan komponen hemiselulosa di 

dinding sel beberapa spesies tanaman (Irene Nindita P,dkk., 2012). 

Gambar 2. 4. Struktur Glukomannan (Dewanto and Purnomo, 2009) 

 

Di bidang kesehatan glukomanan mempunyai fungsi sebagai obat untuk 

sembelit, kolesterol, diabetes hingga menurunkan berat badan. Glukomanan 

merupakan serat larut air yang bersifat hidrokoloid kuat dan rendah kalori serta 

berindeks glikemik rendah, sering digunakan dalam industri pangan baik sebagai 

pangan fungsional maupun bahan tambahan pangan (Simon B. Widjanarko. 

2011). Glukomannan  juga dapat mengurangi kenaikan glukosa darah dan lipid 

ketika diberikan sebagai bagian dari tes pemberian makanan pada DM tipe 2 

(Supornpim Chearskult et al., 2007). 
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2.3.2 Morfologi Tanaman Umbi Konjac  

Kongdom  : Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (berpembuluh) 

Superdiviso : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisio  : Magnoliophyta (berbunga) 

Kelas : Liliopsida (berkeping satu/monokotil) 

Sub-kelas : Arecidae 

Ordo : Arales 

Famili : Araceae (suku talas-talasan) 

Genus : Amorphophallus 

Spesies : Amorphophallus oncophyllus 

(Nurmalasari, 2012). 

 

Gambar 2. 5 Umbi Amorphophallus oncophyllus (Sumarwoto, 2005). 

 

Nama lain dari tanaman Amorphophallus oncophyllus yakni 

Amorphophallus muelleri Blume (iles-iles), A. burmanicus Hook (Yuzammi, 

2009). Sedangkan untuk nama daerah dari tanaman  Amorphophallus oncophyllus 

yakni porang,  iles-iles, badur  (Jawa), porang, acung atau acoan, ileus (Sunda), 

kerubut (Sumatera) (Perhutani, 2013; Balitkabi, 2013). 

Ciri – ciri umum tanaman A. oncophyllus batang tumbuh tegak, lunak, 

halus, berwarna hijau dengan belang-belang putih tumbuh diatas umbi yang 

berada dalam tanah. Batang sekunder terdapat bintil yang disebut bubil. Bubil 

merupakan umbi vegetatif yang digunakan sebagai bibit tanaman. Daun porang 
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termasuk daun majemuk dan terbagi menjadi beberapa helai daun yang menjari 

berwarna hijau muda sampai hijau tua. Bunga tumbuh pada saat musim hujan dari 

umbi yang tidak mengalami tumbuh daun (Balitkabi, 2016;Sumarwoto, 2005). 

Umbi porang merupakan umbi tunggal karena setiap satu pohon porang hanya 

menghasilkan satu umbi. Diameter umbi porang bisa mencapai 28 cm dengan 

berat 3 kg, permukaan luar umbi berwarna coklat tua dan bagian dalam berwarna 

kuning kecoklatan. Bentuk bulat agak lonjong, berserabut akar. Bobot 8 umbi 

beragam antara 50-200 g pada satu periode tumbuh, 250-1.350 g pada dua periode 

tumbuh, dan 450-3.350 g pada tiga periode tumbuh. 

2.3.3 Kandungan Umbi Konjac  

Kandungan dari tanaman Amorphophallus oncophyllus yang banyak 

dimanfaatkan adalah glukomanan. Glukomannan yang terdapat dalam umbi 

ilesiles berbentuk polisakarida. Dalam air pada suhu ruang glukomannan akan 

memberikan kekentalan yang tinggi (Tye, 1991; Manullang, 1997). 

Polisakarida pada iles-iles ini merupakan senyawa organik metabolik yang 

rumus kimianya tidak terlalu kompleks dan dapat didegradasi menjadi senyawa 

sederhana atau perantara, sebagai energi pertumbuhan lebih lanjut. Pada iles-iles 

glukomannan terdapat dalam jumlah cukup besar, dapat didegradasi menjadi 

glukosa dan mannosa yang energinyadapat digunakan pada saat memasuki proses 

perkecambahan dan pertunasan. Diketahui juga, bahwa rumus kimianya tidak 

komplek, terlibat dalam proses kehidupan esensial bagi tanaman itu sendiri dan 

masuk dalam siklus utama. Dari tanda-tanda tersebut, dapat diduga bahwa 

senyawa ini merupakan metabolit primer (Herbert, 1989). 

Glukomannan adalah salah satu komponen kimia terpenting yang terdapat 

dalam umbi porang yang merupakan polisakarida dari jenis hemi selulosa. 

Glukomannan termasuk heteropolisakarida yang memiliki ikatan rantai utama 

glukosa dan manosa.  

KGM adalah β-1, 4 dikaitkan polisakarida terdiri dari D- glukosa dan D – 

mannose sebagai rantai utama, dengan cabang melalui β-1, 6-glucosyl. Cabang 

samping pendek pada posisi C-3 dari mannose dan kelompok asetil secara acak 

berada pada posisi C-6 dari unit gula . Kelompok-kelompok asetil sering berkisar 

dari 1 per 9 unit gula 1 per 20 unit gula. Selain itu, D-mannose D- glukosa 
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terdapat rasio yang bervariasi, tergantung pada sumber asli dari KGM (Behera and 

9 Ray, 2016). Konjak glukomanan (KGM) larut dalam air, polisakarida dengan 

berat molekul sekitar 200- 2000 kDa (Zhao and Geng, 2016). 

2.3.4 Khasiat Tanaman Umbi Konjac 

Konjac dikenal memiliki aktifitas anti-obesitas, anti-hiperglikemik, anti 

kolesterolemia, laksatif, prebiotik, dan anti-inflamasi. 

a. Anti-Obesitas  

Pada sebuah tinjauan studi (tujuh uji klinis dengan rata-rata jumlah 

sampel 39 peserta) menggunakan KGM untuk pengobatan obesitas. Studi 

terhadap mekanisme aksi menyimpulkan bahwa KGM memiliki sifat yang 

memicu penurunan berat badan bila digunakan bersama baik dengan diet 

normal kalori atau diet rendah kalori. Mekanisme aksi dari KGM untuk 

menurunkan berat badan adalah dengan meningkatkan perasaan kenyang 

melalui induksi cephalic dan gastric-phase signals, penundaan pengosongan 

lambung dan memperlambat waktu transit usus karena meningkatnya 

viskositas konten gastrointestinal, serta mengurangi tingkat penyerapan 

makanan di usus kecil yang mengarah ke penurunan glukosa postprandial dan 

lonjakaninsulin (Keithley dan Swanson, 2005; Kraemer et al.,2007). 

b. Anti-Hiperglikemia dan Anti-Hiperkolesterolemia 

Sifat reologi dari serat makanan berhubungan dengan faktor mekanisme 

penting dalam menurunkan kenaikan postprandial glukosa plasma pada 

seseorang yang normal atau dengan diabetes mellitus. KGM menghambat 

pengosongan lambung dengan memodulasi laju absorbsi terhadap nutrisi pada 

usus kecil dengan meningkatkan sensitifitas insulin (Vuksan et al., 2001) serta 

menghambat difusi glukosa pada lumen usus kecil. Efektifitas Glukomannan 

pada penderita DM tipe 2 berhubungan dengan perubahan simultan dari 

hormon ghrelin dan leptin. “Ghrelininduced feeding” dilemahkan oleh 

glukomannan (Chearskul et al., 2008). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Gallaher et al (2002), kombinasi 

KGM dengan agen penurun kolesterol menghasilkan efek hipokolesterolemia 

yang lebih besar dibandingkan KGM tunggal. Glukomannan menurunkan 

kadar kolesterol total dan kolesterol low-densitylipoprotein (LDL) dengan 
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menstimulasi eksresi fecal terhadap kolesterol dan asam empedu serta 

menurunkan absorbsi intestinal terhadap kolesterol. 

c. Efek Laksatif  

Serat makanan memiliki peran penting dalam menangani sembelit. Asupan 

rata-rata sekitar 18-27 g / hari serat terbukti efektif dalam mengobati sembelit 

(Mann and Truswell, 2007). Mekanisme yang bertanggung jawab untuk efek 

pencahar dari serat makanan yakni melalui peningkatan konten kolon yang 

mengarah ke propulsi kolon sehingga menstimulasi buang air besar; stimulasi 

motilitas kolon oleh serat dan produk akhir fermentasi serat serta peningkatan 

gerakan usus (Chen et al., 2006). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chen et al (2006), Suplemen 

KGM terbukti secara signifikan meningkatkan frekuensi rata-rata defekasi, 

berat tinja basah dan berat tinja pada orang dewasa sehat tanpa efek samping 

gastrointestinal yang dilaporkan selama periode suplementasi. 

Selain itu, peningkatan berat tinja basah (per gram serat yang dikonsumsi) 

adalah 12,7 g selama suplementasi KGM yang lebih besar dibandingkan serat 

gandum (4,8-5,4 g), serat oat (3,4-4,5 g), oligofructose (2,0-3,4 g) dan 

isomalto-oligosakarida (3,3 g) (Chen et al., 2006). Untuk sembelit pada orang 

dewasa, suplemen KGM secara signifikan meningkatkan frekuensi buang air 

besar mingguan sampai 30% (4,1-5,3 per minggu) dan berat feses kering (3,7 g 

/ hari) serta mengurangi keparahan angin perut (Chen et al., 2008). 

Berdasarkan dua penelitian tersebut, para penulis menyimpulkan bahwa 1,5 g 

tepung KGM per konsumsi bisa menjadi suplemen yang optimal untuk 

menstimulasi buang air besar dan peningkatan curah tinja (Chen et al., 2006, 

2008). 

d. Aktivitas Prebiotik 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chen et al (2005), efek dari 

KGM dan KGM oligosakarida (KGMO) meningkatkan secara signifikan 

jumlah Bifidobacteria pada minggu ke 2 dan 4, masing-masing dibandingkan 

dengan selulosa (kontrol). Sebaliknya, KGM dan KGMO secara signifikan 

menurunkan Clostridium perfringens sekum dalam 4 minggu. Pada data 

menunjukkan bahwa suplementasi diet dengan 5% (b / b) KGM atau KGMO 
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selama 4 minggu cukup untuk meningkatkan populasi Bifidobacteria, terkait 

dengan penurunan C. Perfringens dan Escherchia coli. Pengamatan serupa 

telah dilaporkan oleh Elamir et al (2008) dalam studi tentang efek KGMO pada 

mikroflora usus mencit. Mereka melaporkan bahwa KGMO mampu secara 

signifikan mengurangi C. perfringens dan jumlah E. coli pada feses. 

Efek prebiotik dari KGM juga telah dibuktikan pada manusia dalam studi 

terkait efek suplemen KGM pada dua kondisi yakni orang dewasa sehat (Chen 

et al., 2006) dan orang dewasa sembelit ringan (Chen et al., 2008). Temuan 

dalam kedua studi sesuai dengan pengamatan pada mencit, di mana 

suplementasi KGM meningkatkan secara signifikan konsentrasi Bifidobacteria 

dan Lactobacilli feses, berhubungan dengan penurunan Clostridia terhadap 

total bakteri feses. Hal ini dapat terjadi karena aksi dari Bifidobacteria melalui 

peningkatan produk fermentasi asam (terutama asetat dan laktosa) dan sekresi 

zat anti-mikroba, atau mungkin disebabkan sifat anti-mikroba KGM. Penelitian 

lain dibuktikan oleh sebuah studi invitro yang menunjukkan bahwa KGM dan 

KGM hidrolisat mencegah pertumbuhan C. perfringens dan E. coli pada 

makanan (Al-Ghazzewi et al., 2007;. Elamir et al., 2008). 

e. Anti-Inflamasi  

Selain efek terapeutik seperti yang disebutkan sebelumnya dari KGM, 

penelitian terbaru juga telah difokuskan pada efek terapi dari KGM untuk 

pengobatan penyakit atopik seperti dermatitis atopik, asma dan rhinitis alergi. 

KGM secara signifikan menghambat lesi kulit eczematous termasuk 

hiperkeratosis, mastositosis dermal dan eosinofilia. Produksi berlebihan 

substansi P, IL-10, IL-4, dan TNF pada kulit semua ditekan pada  tikus yang 

diberi tepung KGM (Onishi et al, 2007). Namun, mekanisme spesifik yang 

mendasari tindakan anti-inflamasi oleh tepung KGM dan dampaknya pada 

respon kulit masih dalam penelitian lebih lanjut. 

2.3.5 Tinjauan Konjac Flour  

Tepung konjac berwarna putih susu atau krem, sampai coklat kekuningan. 

Tepung konjac atau tepung porang merupakan hidrokoloidal polisakarida yang 

berasal dari umbi berbagai spesies Amorphophallus. Pada tepung konjac kadar 

glukomannan dapat mencapai 70-90% (Widjanarko et al., 2011; Thomas, 1997). 
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Umbi porang (Amorphophallus oncophyllus) kaya akan serat larut 

glukomanan. Kadar glukomanan dalam bentuk tepung konjac  dapat mencapai 70- 

90%. Tepung konjac berwarna putih susu atau krem sampai kuning kecoklatan. 

Tepung konjac kasar memiliki warna coklat gelap dan sangat gatal. Dilakukan 

proses permurnian menggunakan etanol dan hidrogen piroksida. Tujuan ini untuk 

menurunkan kadar kalsium oksalat, sekaligus meningkatkan kadar glukomanan 

dan viskositas, serta menghasilkan tepung konjac yang berwarna putih 

(Widjanarko et al., 2011).  Penyimpanan: Simpan pada tempat sejuk dan kering 

dalam wadah tertutup yang jauh dari panas dan sinar matahari langsung. 

Konjac dimanfaatkan sebagai bahan  pembuat konyaku (sejenis tahu) dan 

shirataki (sejenis mie) untuk masakan Jepang atau juga dapat digunakan sebagai 

pengganti agar-agar dan gelatin (Sumarwoto, 2005). Komposisi kimia umbi segar 

dan tepung porang dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel II.  3 Komposisi Kimia Umbi Segar dan Tepung Porang (Arifin, 2011) 

Analisis Kandungan per 100 g contoh (bobot basah) 

Umbi segar (%) Tepung (%) 

Glukomannan 3,58 6,8 

Kalsium Oksalat 83,3 64,98 

Pati 7,65 10,24 

Protein 0,92 3,42 

Lemak 0,02 - 

Serat berat 2,5 5,9 

Kalsium Oksalat 0,19 - 

Abu 1,22 7,88 

Logam berat (Cu) 0,09 0,13 

 

Tepung konjac sangat dikenal dengan sifatnya yang mudah membentuk 

gel (gelling agent)  yang baik. Sifat ini digunakan untuk membuat berbagai 

macam makanan sehat/makanan diet di Asia seperti mie, makanan imitasi untuk 

vegetarian (udang, ham, steak), roti, kue, edible film, pengganti lemak di ham, 

sosis dan bakso. Gel reversible digunakan untuk soft candy, jeli, selai, yogurt, 

puding, es krim, makanan hewan. 
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Glukomanan membentuk gel yang bersifat tahan panas di dalam  koagulan 

basa seperti Na2CO3 dengan adanya pemanasan. Hasil penelitian Maekaji (1974) 

menyatakan bahwa glukomanan kehilangan gugus asetilnya pada keadaan basa, 

dan glukomanan yang kehilangan gugus asetilnya kemudian berkumpul satu 

dengan yang lain bergabung dengan ikatan hidrogen, sehingga rantai glukomanan 

akan membentuk ikatan yang baru. Dengan cara demikian, gugus asetil inilah 

yang pada akhirnya berperan utama untuk membentuk gel. Dampak dari 

penambahan alkali/basa ini memudahkan deasetilasi dari rantai-rantai 

glukomanan. Hal tersebut telah diterima secara luas bahwa deasetilasi Syang 

menyebabkan pembentukan jel oleh glukomanan (Maekaji, 1974). 

2.3.6 Pengaruh Tepung Konjac terhadap Kadar Glukosa Darah  

Tepung dari umbi konjac mengandung serat larut glukomanan cukup 

tinggi (15-64% basis kering). Glukomanan memiliki kelebihan antara lain untuk 

meningkatkan fungsi pencernaan dan sistem imun, menurunkan kadar kolesterol 

dan gula darah, serta membantu menurunkan berat badan (Natalia, dkk., 2014). 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanti (2015), 

menunjukkan bahwa tikus putih jantan Rattus norvegicus diabetes mellitus yang 

diberi perlakuan dengan pemberian tepung umbi porang (konjac flour) dengan 

dosis 100 mg/kg BB, 200 mg/kg BB, 400 mg/kg BB selama 4 minggu diperoleh 

hasil penurunan glukosa darah puasa secara signifikan masing-masing sebesar 

56%, 55%, dan 50% dibandingkan dengan kontrol negatif yang mengalami 

kenaikan kadar glukosa darah puasa lebih besar 2,7 kali lipat. Selain itu, konjac 

flour juga menyebabkan penurunan resistensi insulin. Index HOMA-IR rendah 

secara signifikan dibandingkan dengan DM group. Pl3K level lebih tinggi 

dibandingkan dengan kontrol negatif yaitu 40, 31, dan 25%.  

2.4 Tinjauan tentang Sinbiotik  

Sinbiotik adalah kombinasi sinergis antara pro- dan prebiotik (Vrese and 

Schrezenmeir, 2001). Sinbiotik dapat memperbaki kehidupan bakteri dan 

menyediakan substrat yang spesifik untuk fermentasi. Adanya sinbiotik tersebut 

sangat membantu sebagai antimikroba, antikarsinogenik, antidiare, dan 

antiosteoporosis (Gibson, 1999). Sinbiotik merupakan gabungan konsep probiotik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

dan prebiotik. Jadi sinbiotik mengandung mikrobia hidup yang distimulasi oleh 

adanya prebiotik. Keuntungan selain efek kesehatan dari probiotik komersial, juga 

adanya prebiotik yang mendorong pertumbuhan organisme probiotik pada 

kompleks kolon (Gibson, 1999). 

Mengkonsumsi probiotik, prebiotik dan sinbiotik berpengaruh terhadap 

komposisi mikroflora yaitu mengembalikan keseimbangan mikroba, sehingga 

asupan ini sangat berpotensi untuk kesehatan. Sebuah penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian asupan probiotik (L. paracasei) yang diatur dengan prebiotik, 

20 menunjukkan adanya peningkatan kemampuan L. paracasei yang hidup selama 

beberapa hari dalam saluran pencernaan (Morelli, 2003). 

Makanan fungsional seperti prebiotik dan probiotik dapat meningkatkan 

pertahanan mukosa sehingga mencegah infeksi usus halus dengan cara (Tensiska, 

2008) :  

1. Mengatur respon imun inang melawan patogen dengan meningkatkan produksi 

antibodi dan mengaktifkan makrofag, limfosit, dan sel-sel sistem lainnya.  

2. Memodifikasi komposisi dan aktivitas metabolik mikrobia dalam usus halus 

sehingga dapat melawan patogen lebih baik. 

2.5 Tinjauan tentang Bakteri Asam Laktat  

2.5.1 Jenis Bakteri Asam Laktat  

Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri gram positif yang tidak 

membentuk spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan 

asam laktat (Seppo, 2004). Berdasarkan taksonomi, terdapat sekitar 20 genus 

bakteri yang termasuk BAL. Beberapa BAL yang sering digunakan dalam 

pengolahan pangan adalah Aerococcus, Bifidobacterium, Carnobacterium, 

Enterobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Oenococcus, 

Pediococcus, Streptococcus, Tetreagenococcus, Vagococcus, dan Weisella 

(Seppo, 2004). 

a. Bifidobacterium bifidum 

Bakteri Bifidobacterium merupakan gram positif, tersusun satu-satu, kadang-

kadang tersusun dalam bentuk rantai dan sel parallel. Kadang-kadang 

memperlihatkan bentuk bulat besar (gembung), tidak mortail, tidak berspora, 

anaerob (Holt,1994).  
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1. Sebagian kecil sprsies dapat tumbuh di udara dengan CO2 10%, tidak 

tumbuh dibawah pH 4,5 atau diatas pH 8,5 aktif memfermentasi 

karbohidrat. 

2. Bifidobacteria mampu mensintesa enzim-enzim pencernaan (kasein-

fosfatase), vitamin-vitamin (B-kompleks), dan menghasilkan SCFA sebagai 

sumber energi bagi fungsi fisiologis dan interigertias sel kolon. 

3. Komponen seluler tertentu dari Bifidobacteria bertindak sebagai 

imunomodulator yang merangsang serangan terhadap sel-sel maligna 

(antitumor atau antikarsiogenik), maupun sebagai aktivator sistem imun 

yang meningkatkan resistensi terhadap patogen. 

4. Bifidobacteria mempunyai efek mengubah amoniak yang potensial toksik 

menjadi NH+ yang non-diffusable, sehingga menurunkan kadar amoniak 

darah. 

5. Bifidobacteria menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida darah. 

6. Bifidobacteria memulihkan mikroflora usus yang normal setelah terapi 

antibiotik. 

Penampakan koloni kultur Bifidobacterium pada medium agar di bawah 

kondisi anaerobik bisa bervariasi tergantung fungsi medium dan spesies yang 

digunakan. Secara umum, bentuk koloni adalah bulat, buram atau mengkilap dan 

mempunyai diameter yang bervariasi. Tetapi Scardovi dan Boventer membedakan 

dua tipe yang berbeda dari koloni berbentuk halus, konveks, putih, dan 

mengkilap. Tetapi koloni lainnya terlihat kasar dengan tepian yang tidak beraturan 

(Matteruzi, 2003). Bifidobacterium hidup pada lapisan lumen kolon dan lebih 

spesifik lagi nenbentuk koloni dalam jumlah banyak, menyerap nutrisi, 

mensekresikan asam laktat, asam asetat dan senyawa antimikroba (Wahyudi, 

2008). 

b. Lactobacillus acidophilus 

L. acidophilus umumnya ditemukan di dalam usus halus. L. acidophilus 

termasuk ke dalam family Lactobacillaceae. L. acidophilus merupakan bakteri 

paling umum dikenal sebagai bakteri probiotik. Karakteristik Lactobacillus 

diantaranya: 

1. Tidak tumbuh pada suhu 150 °C dan tidak memfermentasi ribose. 
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2. Optimum tumbuh pada suhu 35-380 °C dan optimum pH 5.5-6.0 

3. Dapat menggunakan komponen nutrisi, yaitu asetat (asam mevalonat), 

riboflavin asam pantothenat, kalsium, niasin dan asam folat.  

Lactobacillus mempunyai ketahanan terhadap asam lambung buatan dengan 

pH 2,5 selama 3 jam dan bakteriosin yang dihasilkan tetap aktif pada pH 3 sampai 

pH 10. Secara fisiologis L. acidophilus dapat hidup di usus. L. acidophillus 

mensekresikan senyawa metabolit biosurfaktan, bakteriosin, asam organik dan 

H2O2 yang dapat menghambat pelekatan dan pertumbuhan bakteri patogen, serta 

molekul koagregasi yang menghambat penyebaran bakteri patogen (Tamime, 

1999). 

c. Streptococcus thermophilus 

Streptococcus merupakan bagian dari flora normal yang berada pada 

manusia, hewan, dan makanan, namun juga terdapat beberapa jenis yang bersifat 

patogen terhadap hewan (Wahyudi, 2008). Sifat – sifat Streptococcus 

thermophilus adalah:  

1. Bersifat anaerob fakultatif  

2. Homofermentatif, sebagian besar memproduksi L(+) asam laktat 

3. Memfermentasikan laktosa, sukrosa, glukosa dan fruktosa, umumnya tidak 

memfermentasi galaktosa 

4. pH akhir kultur antara 4.0-4.5  

5. Tumbuh pada suhu optimum 40-45 °C  

6. Termotoleran, bertahan pada pemanasan selama 30 menit pada suhu 60 °C 

Bakteri Asam laktat (BAL) yaitu kelompok bakteri gram positif, katalase 

negatif yang dapat memproduksi asam laktat dengan cara memfermentasi 

karbohidrat, selnya berbentuk kokus, tersusun berpasangan atau berbentuk rantai, 

tidak bergerak, tidak berspora, anaerob fakultatif, bersifat non motil dan mesofil 

(Ray, 2004). Bakteri Asam Laktat (BAL) menghasilkan antibakteri berupa asam 

organik, bakteriosin, metabolit primer, hidrogen peroksida, diasetil, 

karbondioksida, asetaldehid dan menurunkan pH lingkungannya dengan 

mengeksresikan senyawa yang mampu menghambat bakteri patogen (Usmiati, 

2012).  
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Hampir semua BAL dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang 

mengandung dan tidak mengandung O2 (tidak sensitif terhadap O2), sehingga 

termasuk anaerob aerotoleran. BAL memiliki sifat katalase negatif, tidak memiliki 

porfirin dan sitokrom, tidak melakukan fosforilasi transpor elektron, dan hanya 

mendapatkan energi dari fosforilasi substrat. Sebagian besar BAL mendapat 

energi dari metabolisme gula sehingga habitat pertumbuhannya terbatas hanya 

pada lingkungan yang menyediakan cukup gula (Madigan dan 7 Martinko, 2006). 

Suhu optimum bagi pertumbuhan BAL adalah 10°-45°C sedangkan pH 

optimumnya 5,5 – 5,8 (Khalid, 2011). 

Beberapa BAL dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan, yaitu 

merangsang respon imun lokal dan sistemik untuk melawan bakteri patogen 

(Herich dan Levkut, 2002). BAL biasa digunakan sebagai probiotik untuk 

meminimalisir penyakit dalam usus seperti intoleran laktosa, gastroenteritis akut, 

konstipasi, dan radang usus besar (Halász, 2011). Dalam produk fermentasi, BAL 

menambah cita rasa dan nilai gizi makanan dengan meningkatkan ketersediaan 

protein dan vitamin (Chelule et al, 2010). 

2.5.2 Media Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat  

Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran nutrisi atau zat hara 

yang digunakan untuk menumbuhkan, mengisolasi, dan menguji sifat- sifat 

bakteri (Waluyo, 2008).Media yang digunakan dalam menumbuhkan bakteri 

terdiri dari media cair dan media padat. Media cair (broth) berisi nutrisi 

pertumbuhan yang larut dalam air sedangkan media padat (solid) terdiri dari 

media cair yang diberi agar (Jeffrey dan Pommerville, 2010). 

Media pertumbuhan harus memenuhi persyaratan nutrisi yang dibutuhkan 

oleh suatu mikroorganisme (Atlas, 2004). Nutrisi yang dibutuhkan 

mikroorganisme untuk pertumbuhannya meliputi karbon, nitrogen, unsur non 

logam seperti sulfur dan fosfor, unsur logam seperti Ca, Zn, Na, K, Cu, Mn, Mg, 

dan Fe, vitamin, air, dan energi (Cappucino, 2014). 

Medium untuk pertumbuhan BAL yang umum digunakan yaitu medium 

MRS yang dikembangkan oleh de Man, Rogossa, dan Sharpe. Medium tersebut 

dibuat untuk menunjang pertumbuhan BAL genus Lactobacillus secara umum, 

namun media ini dapat pula digunakan untuk pertumbuhan seluruh BAL lain 
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seperti Streptococcus, Pediococcus, dan Leuconostoc. Komposisi nutrisi yang 

dibutuhkan oleh pertumbuhan bakteri ini dalam suatu medium standar MRS 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel II.  4 Komposisi Nutrisi dalam Medium MRS (gram/100ml) (Atlas dan 

Bartha, 1997) 

Komponen Nutrisi Jumlah (gram) 

Pepton   1 

Meat Extract 0,5 

Yeast Extract 0,5 

Glukosa  2 

K2HPO4 0,2 

Larutan Tween 80 0,1 ml 

Sodium Acetate 0,5 

MgSO4.7H2O 0,01 

MnSO4 0,005 

Diamonium hygrogen sitrat 0,2 

 

Dalam media tumbuh bakteri asam laktat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi 

(Sneath et al., 1986), antara lain, yaitu : 

1. Nutrisi  

Lactobacillus membutuhkan nutrisi kompleks seperti asam amino, peptida, 

derivat asam nukleat, vitamin, garam, asam lemak, serta unsur 

pertumbuhandasar bakteri seperti karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, fosfor, 

magnesium, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Karbon dan sumber 

energi untuk mikroorganisme dapat diperoleh dari berbagai jenis gula 

karbohidrat sederhana, sedangkan kebutuhan nitrogen dapat diperoleh dari 

sumber anorganik berupa garam ammonium atau garam fosfat.  

Batas konsentrasi untuk nutrisi yang diperbolehkan agar tidak 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme adalah ion ammonium 5 g/L, 

garam fosfat 10 g/L, nitrat 5 g/L, etanol 100 g/L, dan glukosa (10-18%) 100 

g/L. Jika konsentrasi glukosa terlalu tinggi maka kecepatan 14 fermentasi akan 

menurun dan akan menghambat aktivitas yeast sehingga waktu fermentasi 

berjalan lebih lama. Hal ini disebabkan oleh terjadinya plasmolisis pada 

dinding sel mikroorganisme yang mengakibatkan dinding selnya pecah. Jika 

konsentrasi lebih kecil dari 10%, produk yang dihasilkan lebih sedikit karena 

nutrisi dan medianya terlalu sedikit. 
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2. pH Media  

Setiap mikroorganisme memiliki karakteristik pH masing-masing didalam 

kisaran derajat keasaman optimal untuk perkembangannya. Lactobacillus casei 

dapat tumbuh optimal pada pH 5,5–6,2 dan laju pertumbuhannya menurun 

pada media dengan kondisi awal basa. 

2.5.3 Metode Perhitungan Bakteri (TPC) 

Prinsip dari metode hitungan cawan atau Total Plate Count (TPC) adalah 

menumbuhkan sel mikroorganisme yang masih hidup pada media agar, sehingga 

mikroorganisme akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat 

langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Metode ini 

merupakan metode yang paling sensitif untuk menentukan jumlah 

mikroorganisme. Dengan metode ini, kita dapat menghitung sel yang masih 

hidup, menentukan jenis mikroba yang tumbuh dalam media tersebut serta dapat 

mengisolasi dan mengidentifikasi jenis koloni mikroba tersebut (Fardiaz, 2012).  

Pada metode ini, teknik pengenceran merupakan hal yang harus dikuasai. 

Sebelum mikroorganisme ditumbuhkan dalam media, terlebih dahulu dilakukan 

pengenceran sampel menggunakan larutan fisiologis.Tujuan dari pengenceran 

sampel yaitu mengurangi jumlah kandungan mikroba dalam sampel sehingga 

nantinya dapat diamati dan diketahui jumlah mikroorganisme secara spesifik 

sehingga didapatkan perhitungan yang tepat. Pengenceran memudahkan dalam 

perhitungan koloni (Fardiaz, 2012). 

Menurut Waluyo (2010), tahapan pengenceran dimulai dari membuat 

larutan sampel sebanyak 10 ml (campuran 1 ml/1gr sampel dengan 9 ml larutan 

fisiologis). Dari larutan tersebut diambil sebanyak 1 ml dan masukkan kedalam 9 

ml larutan fisiologis sehingga didapatkan pengenceran 10-2. Dari pengenceran 10- 

2 diambil lagi 1 ml dan dimasukkan kedalam tabung reaksi berisi 9 ml larutan 

fisiologis sehingga didapatkan pengenceran 10-3, begitu seterusnya sampai 

mencapai pengenceran yang diharapkan. Secara keseluruhan, tahap pengenceran 

dijelaskan dalam gambar 2.8. Setelah dilakukan pengenceran, kemudian 

dilakukan penanaman pada media lempeng agar.Setelah diinkubasi, jumlah koloni 

masing-masing cawan diamati dan dihitung.Koloni merupakan sekumpulan 
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mikroorganisme yang memiliki kesamaan sifat seperti bentuk, susunan, 

permukaan, dan sebagainya. 

 

Gambar 2. 6 Teknik Total Plate Count (TPC) (Waluyo, 2010). 

 

Perhitungan dilakukan terhadap cawan petri dengan jumlah koloni bakteri 

antara 30-300.Perhitungan Total Plate Count (TPC) dinyatakan sebagai jumlah 

koloni bakteri hasil perhitungan dikalikan faktor pengencer. Keuntungan dari 

metode TPC adalah dapat mengetahui jumlah mikroba yang dominan. 

Keuntungan lainnya dapat diketahui adanya mikroba jenis lain yang terdapat 

dalam contoh. Adapun kelemahan dari metode ini salah satunya adalah 

memungkinkan ini akan 0,1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi aquades 

steril 9,9 ml. Di homogenkan larutan tersebut dimasukkan ke dalam 2 cawan petri 

sebanyak 1 ml. Di inkubasi selama 24 jam, dan dihitung jumlah bakteri 

Ditambahkan media NA, kemudian homogenkan secara pour plate Larutan pada 

tabung reaksi pengenceran 10-2 dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 

aquades steril 9ml. Di homogenkan larutan tersebut dimasukkan ke dalam 2 
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cawan petri sebanyak 0,1 ml. Di inkubasi selama 24 jam, dan dihitung jumlah 

bakteri. Ditambahkan media NA, kemudian homogenkan secara pour plate 

memperkecil jumlah sel mikroba yang sebenarnya. Kemungkinan adanya jenis 

mikroba yang tidak dapat tumbuh karena penggunaan jenis media agar, suhu, pH, 

atau kandungan oksigen selama masa inkubasi (Waluyo, 2010). 

Perhitungan dilakukan pada media agar yang jumlah populasi mikrobanya 

antara 30 – 300 koloni. Bila jumlah populasi kurang dari 30 koloni akan 

menghasilkan penghitungan yang kurang teliti secara statistik, namun bila lebih 

dari 300 koloni akan menghasilkan hal yang sama karena terjadi persaingan 

diantara koloni. Penghitungan populasi mikroba dapat dilakukan setelah masa 

inkubasi yang umumnya membutuhkan waktu 24 jam atau lebih (Waluyo, 2010).  

2.6 Tinjauan tentang Rattus norvegicus 

Hewan laboratorium atau hewan percobaan adalah hewan yang sengaja 

dipelihara dann diternakkan untuk dipakai sebagai hewan model guna 

mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala 

penelitian atau pengamatan laboratorik (Larasaty, 2013). Hewan model (hewan 

coba) sangat diperlukan dalam penelitian in vivo di bidang biomedik (Hewitt et 

al., 1989; Iheidioha et al., 2012), terutama untuk kajian imunologi, onkologi, 

fisiologi, patologi, toksikologi, farmakologi, dan neurosains (Johnson, 

2012;Iheidioha et al., 2012). 

Sebelum diaplikasikan kepada manusia atau primata lainnya, serangkaian 

percobaan menggunakan hewan model harus dilakukan terlebih dahulu (disebut 

penelitian praklinik). Anggota Rodentia seperti tikus (Rattus norvegicus) dan 

mencit (Mus musculus) sering dijadikan hewan model karena memiliki sistem faal 

yang mirip dengan manusia (Smith and Mangkoewidjojo, 1988; Johnson, 2012). 

 Percobaan ini menggunakan tikus putih jantan sebagai binatang 

percobaan karena tikus putih jantan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih 

stabil 32 karena tidak dipengaruhi oleh adanya siklus menstruasi dan kehamilan 

seperti pada tikus putih betina. Tikus putih jantan juga mempunyai kecepatan 

metabolisme obat yang lebih cepat dan kondisi biologis tubuh yang lebih stabil 

dibanding tikus betina (Setiawan, 2010). 
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Tikus Wistar adalah salah satu hewan coba yang paling banyak digunakan 

sebagai model dalam penelitian biomedik (Johnson, 2012). Tikus Wistar (albino) 

dikembangkan pertama kali di Wistar Institute (Philadelphia, PA) pada tahun 

1906 dengan nama katalog WISTARAT® (Clause BT, 1998; Wistar Institute, 

2014). Galur ini terus dibiakkan hingga kini karena ideal sebagai hewan model 

untuk berbagai tujuan penelitian (River, 1998). 

Tikus putih dalam sistematika hewan percobaan diklasifikasikan sebagai 

berikut (Setiawan, 2010): 

Filum : Chordata  

Subfilum : Vertebrata  

Kelas  : Mamalia  

Subkelas  : Plancetalia 

Ordo  : Rodentia 

Famili : Muridae 

Genus : Rattus 

Spesies  : Rattus norvegicus  

Tabel II.  5 Parameter Normal Tikus Dewasa (Van Zutphen et al., 2001) 

Faktor lingkungan (unit)  Nilai  

Temperature (oC)  20-24o 

Kelembapan relatif   55 ± 10 

Ventilasi (aliran udara/ jam)  10-20 

Nomor kromosom (diploid)  42 

Cahaya/gelap (jam)  12-14 / 12-10 

Minimum luas permukaan kandang (cm2)  800 

Minimum luas permukaan kandang/hewan  

(cm2) 

 200 (0-200mg) 

250 (200-300mg) 

350 (300-400mg) 

450 (400-600mg) 

600 (>600mg) 

Minimum tinggi kandang (cm)  18 

Maksimum intensitas cahaya (diukur sesuai 

lever landang/hewan) 

 60 

   

Parameter fisiologis (unit)  Nilai  

Berat dewasa (g)  300-500 (jantan) 

250-300 (betina) 

Masa hidup (tahun)  1-2 

Heart rate (per menit)  300-500 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 
 

Respiration rate (per menit)  70-110 

Suhu tubuh (oC)  37.5-38.5 

 

Faktor lingkungan (unit) 

  

Nilai  

Jumlah kromosom (2n)  42 

Asupan air (ml/100 g/hari)  10-12 

Luas permukaan tubuh (cm2)   

Kematangan seksual (minggu), jantan dan 

betina  

 6-8 

Masa kawin (minggu), jantan dan betina   10-12 

Siklus estrous (hari)  4-5 

Durasi estrous (hari)  14 

Kehamilan (hari)  21-23 

Berat lahir (g)  5 

   

Parameter darah (unit )  Nilai  

Volume darah (ml/kg)  60 

Hemoglobin (g/100ml)  14-20 

Hematokrit (vol %)  36-48 

Leukosit (x1000/mm3)  6-17 

Glukosa (mg/100ml)  134-219 

 

Ada dua sifat utama yang membedakan tikus dengan hewan percobaan 

lainnya, yaitu tikus tidak dapat muntah karena struktur anatomi yang tidak lazim 

pada tempat bermuara esofagus ke dalam lambung sehingga mempermudah 

proses pencekokan perlakuan menggunakan sonde lambung, dan tidak 

mempunyai kandung empedu (Smith dan Mangkoewidjojo 1988). Selain itu, tikus 

hanya mempunyai kelenjar keringat di telapak kaki. Ekor tikus menjadi bagian 

badan yang paling penting untuk mengurangi panas tubuh. Mekanisme 

perlindungan lain adalah tikus akan mengeluarkan banyak ludah dan menutupi 

bulunya dengan ludah tersebut (Sirois 2005). Skematis sistem saluran pencernaan 

tikus dapat dilihat pada Gambar 2.7.  
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Gambar 2. 7 Sistem Saluran Pencernaan Tikus (Anonim, 2010). 

Pertumbuhan dan perkembangan tubuh tikus tergantung pada efisiensi 

makanan yang diberikan dan juga sangat dipengaruhi oleh metabolisme basal 

tubuh tikus itu sendiri (Robinson 1972). Beberapa faktor penting yang dapat 

meningkatkan metabolisme basal tubuh hewan adalah suhu lingkungan, jenis 

kelamin, umur, keadaan psikologis hewan, dan suhu badan (Ganong 1999). 

2.6.1 Tinjauan Saluran Pencernaan  

Sistem pencernaan adalah suatu sistem menerima makanan, mencernanya 

untuk dijadikan energi dan nutrien. Secara umum, sistem pencernaan bisa 

digambarkan sebagai struktur yang memanjang dan berkelok-kelok, dimana 

makanan dimasukan melalui mulut serta mengeluarkan sisa zat yang tidak 

diperlukan oleh tubuh melalui fases ( Saefudin dkk., 2015).  

Saluran perncernaan manusia memiliki banyak persamaan morfologi 

dengan beberapa banyak spesies, terutama pada tingkat pengamatan mikroskopik 

(Iatropaulos, 1986). Hewan percobaan lain yang memiliki karakter fisiologis 

mirip dengan manusia maupun mamalia lain adalah tikus. (Malole & Pramono 

1989). 

Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas beberapa organ, diantaranya 

mulut, kerongkongan,  lambung, usus halus dan usus besar. Usus halus: terdiri 

atas tiga bagian, yaitu usus dua belas jari (duodenum), usus kosong (jejunum), dan 
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usus penyerapan (ileum). Sedangkan pada usus besar terjadi penyerapan air dan 

pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri pembusuk (Karim, 2008). 

Skematis sistem saluran pencernaan tikus, seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini:  

 

Gambar 2. 8 Sistem Saluran Pencernaan Tikus (Anonim, diakses tahun 2018) 

 

Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum pada 

manusia memiliki panjang sekitar 25 cm terikat erat pada dinding dorsal abdomen 

dan sebagian besar terlatak retroperitoneal. Jalannya berbentuk seperti huruf C 

yang mengitari pankreas dan ujung distalnya menyatu dengan jejunum yang 

terikat pada dinding dorsal rongga melalui mesenterium. Jejunum dapat bergerak 

bebas pada mesenteriumnya dan merupakan dua-perlima bagian proksimal usus 

halus. Sedangkan ileum merupakan sisa tiga-perlimanya. Dinding usus halus 

terdiri atas empat lapis konsentris yaitu mukosa, submukosa, muskularis, dan 

serosa (Leeson et al. 1996) (Gambar 2.5). 
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Lapisan mukosa terdiri dari lamina epitel, lamina propia, dan muskularis 

mukosa. Bentuk mukosa tersusun dari tonjolan berbentuk jari yang disebut vili 7 

yang digunakan untuk memperluas permukaan. Pada permukaan epitel vili 

terdapat mikrovili yang dapat meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi. Pada 

usus halus juga terdapat sel goblet yang menghasilkan mukus sebagai pelindung 

mukosa usus (Colville dan Joanna 2002).  

Membran mukosa adalah lingkungan yang unik dimana banyak spesies 

mikroorganisme yang berbeda dapat hidup dan berekspresi. Terdapat 1014 

mikroorganisme dari 200 spesies, 40-50 genus hidup pada permukaan tersebut, 

dan 99% dari populasi mikroorganisme pada membran mukosa terjadi di bagian 

distal usus halus dan di bagian proksimal kolon (Herich dan Levkut 2002). 

Membran mukosa dalam suatu tubuh berkontak langsung dengan 

lingkungan luar dan membran mukosa juga terkolonisasi oleh mikroorganisme 

yang berbeda dalam jumlah yang besar. Permukaan mukosa dilindungi oleh 

banyak mekanisme pertahanan yang memastikan perlindungan yang efektif 

dengan memproduksi imunoglobulin A (IgA), mukus, dan kriptoprotektif peptida. 

Mikroorganisme dapat mempengaruhi struktur mukosa, fungsi, dan 

perkembangan sistem imun (Herich dan Levkut 2002). 

Fungsional epitel usus tergantung pada populasi mikroorganisme di dalam 

usus, masuknya mikroorganisme patogen, penyusun yang merugikan dalam lumen 

usus, dan mukosa usus yang terpapar antigen. Secara fisiologis bahwa populasi 

mikroorganisme normal terdapat dalam usus. Pada manusia sehat, berisi 0-103 

cfu/ml dalam perut, 0-105 cfu/ml pada jejunum, 103 -109 cfu/ml pada ileum, dan 

1010-1012 cfu/ml di usus (Hao dan Lee 2004).  

Mikroorganisme usus berfungsi sebagai aktivitas metabolik yang mampu 

menyimpan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh epitel usus, serta 

perlindungan terhadap serangan mikroorganisme yang merugikan. 

Mikroorganisme normal yang ada di saluran pencernaan dapat mencegah 

pertumbuhan yang berlebihan dari mikroorganisme patogen dalam saluran 

pencernaan (Harish dan Varghese 2006). Kemampuan saluran pencernaan untuk 

mencerna makanan tergantung pada aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme 
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indigenus suatu waktu akan menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan (Berg 

1996).  

Apabila aktivitas mikroorganisme dalam usus halus berubah akibat 

hadirnya mikroorganisme patogen seperti E. coli dan Sallmonela sp., sehingga 

proses pencernaan menjadi terganggu (Berg 1996). Hal ini karena keseimbangan 

jumlah dan jenis mikroorganisme pada usus halus sangat mempengaruhi 

kesehatan. Lactobacillus dan Bifidobacterium secara umum merupakan 

mikroorganisme non patogen yang secara alami ada di dalam usus (Weizman et 

al. 2005). 

 

Gambar 2. 9 Histologi usus halus yang menunjukkan vili dan lapisan mukosa  

(Sahaja, 2008). 

2.7 Pengujian Aktivitas Anti-Hiperglikemia secara In Vivo 

2.7.1 Zat Penginduksi Diabetogenik  

Gambar 2. 10 Struktur Kimia Aloksan (Nugroho, 2006) 
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Aloksan (2,4,5,6-tetraoksipirimidin; 5,6-dioksiurasil) merupakan senyawa 

hidrofilik dan tidak stabil. Waktu paro pada suhu 37°C dan pH netral adalah 1,5 

menit dan bisa lebih lama pada suhu yang lebih rendah. Sebagai diabetogenik, 

aloksan dapat digunakan secara intravena, intraperitoneal dan subkutan. 

Aloksan secara cepat dapat mencapai pankreas, aksinya diawali oleh 

pengambilan yang cepat oleh sel β Langerhans. Pembentukan oksigen reaktif 

merupakan faktor utama pada kerusakan sel tersebut. Pembentukan oksigen 

reaktif diawali dengan proses reduksi aloksan dalam sel β Langerhans. Aloksan 

mempunyai aktivitas tinggi terhadap senyawa seluler yang mengandung gugus 

SH, glutation tereduksi (GSH), sistein dan senyawa sulfhidril terikat protein 

(misalnya SH-containing enzyme) (Wilson etal., 1984; Szkudelski, 2001; Walde et 

al., 2002). 

Hasil dari proses reduksi aloksan adalah asam dialurat, yang kemudian 

mengalami reoksidasi menjadi aloksan, menentukan siklus redoks untuk 

membangkitkan radikal superoksida. Reaksi antara aloksan dengan asam dialurat 

merupakan proses yang diperantarai oleh radikal aloksan intermediet (HA˙) dan 

pembentukan “compound 305”. Radikal superoksida dapat membebaskan ion ferri 

dari ferinitin, dan mereduksi menjadi ion ferro. Selain itu, ion ferri juga dapat 

direduksi oleh radikal aloksan. Radikal superoksida mengalami dismutasi menjadi 

hidrogen peroksida, berjalan spontan dan kemungkinan dikatalisis oleh 

superoksida dismutase. Salah satu target dari oksigen reaktif adalah DNA pulau 

Langerhans pankreas. Kerusakan DNA tersebut menstimulasi poly ADP-

ribosylation, proses yang terlibat pada DNA repair. Adanya ion ferro dan 

hidrogen peroksida membentuk radikal hidroksi yang sangat reaktif melalui reaksi 

fenton (Wilson etal., 1984; Szkudelski, 2001; Walde et al., 2002). 
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