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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Sindrom Metabolik di dunia menurut International Diabetes Federation 

(IDF) sebesar 20-25% yang diantaranya pria sebesar 8-24,2% dan wanita sebesar 

7-46,5% (Rahmawati dkk. 2017, hlm.11). Prevalensi Sindrom Metabolik 

meningkat seiring dengan pertambahan usia, yaitu 7% pada kelompok usia 20 

tahun dan 44% pada kelompok usia 60 tahun (Hidayati & Ahmad 2015, hlm.499). 

Indonesia memiliki prevalensi Sindrom Metabolik sebesar 13,13% (Rini 2015, 

hlm.88). Sindrom Metabolik terjadi saat kondisi progresif berupa kelainan 

metabolik khusus yaitu obesitas sentral, resistensi insulin, hiperglikemia, 

dislipidemia, dan hipertensi (Srikanthan et.al 2016, p.25-26). Sindrom Metabolik 

memiliki lebih dari atau sama dengan tiga dari lima kelainan metabolik (Gill et.al 

2017, p.1).  

Sindrom Metabolik sering diawali dengan obesitas dan resistensi insulin 

(Govers 2015, p.409). Saat obesitas, terjadi peningkatan asam lemak bebas di hati 

yang akan meningkatkan glukoneogenesis, meningkatkan produksi glukosa hati, 

dan meningkatkan resistensi insulin (Rahmawati dkk. 2017, hlm.11). Resistensi 

insulin membuat glukosa tidak dapat diserap sel dan tetap berada dalam darah 

yang memicu produksi insulin berlebih (hiperinsulinemia) (Qianqian et.al 2013, 

p.207). Produksi insulin yang meningkat akan melemahkan sel β pankreas hingga 

mengalami kerusakan yang memicu terjadinya peningkatan glukosa darah 

(hiperglikemia) (Gandhi 2017, p.410). Tatalaksana nonfarmakologis membantu 

menurunkan kadar glukosa darah dan komplikasi Sindrom Metabolik dengan 

memanfaatkan pangan fungsional seperti probiotik dan prebiotik (Bustam 2014, 

hlm.46). 

Probiotik merupakan mikroorganisme pada epitel usus yang memberikan 

manfaat bagi kesehatan (Rashid & Sultana 2016, p.1). Produk probiotik salah 

satunya adalah kefir (Nurliyani & Sunarti 2015, p.848). Kefir susu kambing 

merupakan produk fermentasi dengan penambahan bakteri dan khamir 
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(Martharini & Indratiningsih 2017, hlm.23). Khamir memberikan kontribusi 

dalam menyediakan faktor pertumbuhan bakteri (Yurliasni & Zakaria 2013, 

hlm.54). Bakteri berperan dalam memelihara mikroflora usus untuk memperbaiki 

sensitivitas insulin sehingga kadar glukosa darah dapat terkontrol (Yuting et.al 

2015, p.8-9). Penelitian pada tikus yang diinduksi aloksan menunjukkan 

penurunan kadar glukosa darah dari 190,69 ± 13,8 mg/dl pada hari ke 20 menjadi 

182,84 ± 15,02 mg/dl pada hari ke 40 setelah pemberian probiotik 3,6ml/200g BB 

tikus/hari (Shemmari et.al 2018, p.84-85). Pertumbuhan probiotik dipengaruhi 

oleh prebiotik yang menyediakan substrat spesifik untuk proses fermentasi 

(Moroti et.al 2012, p.2).  

Prebiotik merupakan serat pangan terfermentasi yang memberikan 

perubahan pada komposisi atau aktivitas mikroflora usus (Karlin & Arintina 2014, 

hlm.17). Pisang memiliki kandungan prebiotik yang mudah ditemui di Indonesia 

(Hardisari & Nur 2016, hlm.65). Pisang batu (Musa balbisiana) merupakan jenis 

pisang dengan pemanfaatan yang kurang optimal (Musita 2014, hlm.172). Pisang 

batu (Musa balbisiana) sebagai jenis pisang plantain lebih baik untuk dijadikan 

tepung dibandingkan jenis banana (Putri dkk. 2015, hlm.64). Pisang batu (Musa 

balbisiana) memiliki kandungan prebiotik Fruktooligosakarida (FOS) sebanyak 

427,03 mg/ml (Musita 2012, hlm.469), pati resisten sebesar 39,35 % (Nurdjanah 

dkk. 2011, hlm.51), dan inulin sebanyak 1 g/100g pisang (Wahyuni & Ahmad 

2015, hlm.548). Penambahan prebiotik dapat meningkatkan kandungan serat 

pangan dalam kefir yang berperan dalam menekan produksi glukosa di dalam 

saluran pencernaan (Wahyuni & Ahmad 2015, hlm.554). Serat pangan juga 

menurunkan waktu transit makanan sehingga dapat menghambat pengosongan 

lambung (Rahmawati dkk. 2017, hlm.15). Penelitian pada lansia yang mengalami 

Diabetes Mellitus Tipe 2 menunjukkan penurunan kadar glukosa darah dari 131 

mg/dl menjadi 120 mg/dl selama 28 hari setelah pemberian prebiotik 250g/hari 

(Cressey et.al 2014, p.1178). 

Prebiotik dan probiotik secara sinergis berkombinasi membentuk sinbiotik 

(Markowiak & Katarzyna 2017, p.7). Kefir tepung pisang batu (Musa balbisiana) 

merupakan sinbiotik. Kombinasi prebiotik dan probiotik berperan dalam 

metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin pada hiperglikemia (Markowiak & 
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Katarzyna 2017, p.7). Menurut Verbeke et.al (2015, p.46), prebiotik FOS 

difermentasi mikroflora usus menghasilkan Short Chain Fatty Acid (SCFA) yang 

menekan produksi glukosa dan memperbaiki sensitivitas insulin. Pati resisten 

(Setiarto dkk. 2015, hlm.192) dan inulin juga menghasilkan SCFA (Wahyuni & 

Ahmad 2015, hlm.548). Penelitian Bomhof et.al (2014, p.763) menunjukkan 

pemberian sinbiotik 4g/tikus/hari selama 8 minggu dapat menurunkan kadar 

glukosa darah sebesar 36,8% pada tikus Sprague Dawley yang diinduksi High Fat 

Sucrose Diet. Tikus Sprague Dawley dipilih karena memiliki metabolisme yang 

mirip dengan manusia dan lebih sensitif terhadap diet tinggi lemak (Wahyuni & 

Ahmad 2015, hlm.545). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuktikan 

pengaruh sinbiotik kefir tepung pisang batu (Musa balbisiana) dalam membantu 

menurunkan kadar glukosa darah tikus model Sindrom Metabolik yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Sindrom Metabolik di dunia terus mengalami peningkatan dan dapat 

menyebabkan berbagai komplikasi metabolik yang dapat meningkatkan risiko 

kesakitan dan kematian. Sindrom Metabolik sering diawali dengan obesitas yang 

menyebabkan peningkatan asam lemak bebas di hati yang meningkatkan 

glukoneogenesis, meningkatkan produksi glukosa hati, dan meningkatkan 

resistensi insulin. Resistensi insulin membuat glukosa tidak dapat diserap sel dan 

tetap berada dalam darah yang memicu hiperinsulinemia. Produksi insulin yang 

meningkat akan melemahkan sel β pankreas hingga mengalami kerusakan yang 

memicu terjadinya hiperglikemia. Kondisi Sindrom Metabolik dapat dipengaruhi 

oleh proses fermentasi prebiotik FOS, pati resisten, dan inulin oleh bakteri 

probiotik pada pembuatan sinbiotik kefir tepung pisang batu (Musa balbisiana). 

Pangan fungsional tersebut meningkatkan SCFA khususnya asam propionat yang 

akan menghambat glukoneogenesis di hati dan meningkatkan glucose transporter 

4 (GLUT-4) sehingga terjadi penurunan kadar glukosa darah pada Sindrom 

Metabolik. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melihat “Bagaimana 

pengaruh sinbiotik kefir tepung pisang batu (Musa balbisiana) terhadap kadar 

glukosa darah tikus model Sindrom Metabolik?” 
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I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1  Tujuan Umum  

Menganalisis pengaruh sinbiotik kefir tepung pisang batu (Musa balbisiana) 

terhadap kadar glukosa darah tikus model Sindrom Metabolik. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Menganalisis kondisi Sindrom Metabolik subjek 

b. Menganalisis perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan setelah 

pemberian sinbiotik kefir tepung pisang batu (Musa balbisiana) 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam 

meningkatkan pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat dijadikan studi 

pendahuluan untuk menjalankan penelitian selanjutnya. 

 

I.4.2 Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, 

yaitu inovasi produk sinbiotik yang berpengaruh terhadap kadar glukosa darah 

pada Sindrom Metabolik dan memberikan sumbangsih pengembangan keilmuan 

untuk tindak lanjut program kesehatan. 

 

I.4.3 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

pengetahuan sehingga dapat dijadikan acuan dalam menjalankan penelitian 

khususnya yang berhubungan dengan pengaruh sinbiotik kefir tepung pisang batu 

(Musa balbisiana) terhadap kadar glukosa darah tikus model Sindrom Metabolik. 
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