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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. BAKTERI ASAM LAKTAT 

 

Bakteri asam laktat (BAL) adalah bakteri gram positif berbentuk batang, tidak 

membentuk spora, bersifat anaerob, pada umumnya tidak motil, katalase 

negatif dan oksidase positif, dengan asam laktat sebagai produk utama 

fermentasi karbohidrat, dan suhu optimum ± 40
o
C.  Sifat-sifat khusus bakteri 

asam laktat yaitu mampu tumbuh pada kadar gula, alkohol, dan garam yang 

tinggi, juga mampu memfermentasikan monosakarida dan disakarida (Adams 

and Maurice, 2008). 

 

Menurut Suardana (2007) BAL dapat dibedakan menjadi 2 kelompok 

berdasarkan hasil fermentasinya, yaitu:  

1. Bakteri homofermentatif, dimana glukosa difermentasi menghasilkan asam 

laktat sebagai satu-satunya produk. Contohnya yaitu Streptococus, 

Pediococcus, dan beberapa Lactobacillus.  

2. Bakteri heterofermentatif, dimana glukosa difermentasikan selain 

menghasilkan asam laktat juga memproduksi senyawa-senyawa lainnya 

yaitu etanol, asam asetat dan CO2. Contohnya yaitu Leuconostoc, dan 

beberapa spesies Lactobacillus.  
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Menurut Suardana (2007) Lactobacillus lactis, Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus delbrueckii 

adalah bakteri berbentuk batang, gram positif dan sering berbentuk pasangan 

dan rantai dari sel-selnya.  Jenis ini umumnya lebih tahan terhadap keadaan 

asam dan lebih banyak terdapat pada sayuran.  Lactobacillus lactis dan 

Lactobacillus brevis merupakan contoh BAL yang dapat ditemukan pada 

hewan ternak yaitu sapi bali. 

 

Klasifikasi BAL menurut Holt et al. (2000) adalah sebagai berikut:  

Kingdom    : Bacteria  

Divisi   : Firmicutes  

Class   : Bacilli  

Ordo   : Lactobacillales  

Family   : Lactobacillaceae  

Genus   : Lactobacillus  

 

BAL merupakan jenis bakteri yang mampu menghasilkan asam 

laktat, hidrogen peroksida, antimikroba, dan hasil metabolisme lainnya. BAL 

diisolasi untuk menghasilkan antimikroba yang dapat digunakan sebagai 

probiotik.  Manfaat bagi kesehatan yang berkaitan dengan BAL diantaranya 

memperbaiki daya cerna laktosa, mengendalikan bakteri patogen dalam 

saluran pencernaan, penurunan serum kolesterol, menghambat tumor, 

antimutagenik dan antikarsionogenik, menstimulir sistem imun, pencegahan 

sembelit, produksi vitamin B, produksi bakteriosin, dan inaktivasi berbagai 

senyawa beracun (Bachrudin et al., 2000). 
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B. VIABILITAS BAKTERI 

 

 

Menurut Nurkartika dkk (2001) viabilitas adalah kemampuan hidup dari suatu 

individu untuk mempertahankan hidupnya dalam persaingan antar individu 

maupun terhadap alam (survival of the foetus). 

 

Pelczar and Chan (2005) menjelaskan bahwa bertahan hidupnya suatu spesies 

dan kelangsungan pertumbuhannya diperlukan kemampuan untuk 

menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan lingkungan.  Adaptasi 

fenotipik merupakan respon mikroba terhadap perubahan terbatas yang 

bersifat sementara.  Misalnya, banyak spesies mikroba dapat tumbuh dalam 

interval suhu yang luas, namun aktivitas metaboliknya tidak selalu sama pada 

suhu - suhu ekstrim di dalam interval tersebut.  Bacillus akan membentuk 

endospora sehingga resisten terhadap suhu yang tinggi dan menyebabkan 

dapat bertahan hidup lama.  Mikroba akan tumbuh dengan baik di 

lingkungannya selama kondisinya menguntungkan bagi pertumbuhan dan 

untuk mempertahankan dirinya.   

 

Adapun faktor - faktor lingkungan yang mempengaruhi viabilitas mikroba 

menurut Pelczar and Chan (2005) antara lain:  

1. Suhu  

Semua proses pertumbuhan bergantung pada reaksi kimiawi dan laju 

reaksi -reaksi ini dipengaruhi oleh suhu.  Suhu mempengaruhi laju 

pertumbuhan dan jumlah total pertumbuhan mikroba.   

Keragaman suhu dapat juga mengubah proses-proses metabolik tertentu 

serta morfologi sel.  
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2. Aerasi 

Gas-gas utama yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ialah oksigen 

dan karbon dioksida.  Bakteri memperlihatkan keragaman yang luas 

dalam hal respons terhadap oksigen bebas, dan atas dasar ini bakteri 

dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu : aerobik, anaerobik, 

anaerobik fakultatif, dan mikroaerofilik.  

3. pH 

pH optimum pertumbuhan bagi kebanyakan bakteri terletak antara 6,5 dan 

7,5.  Namun beberapa spesies dapat tumbuh dalam keadaan sangat masam 

atau sangat alkalin.  Bagi kebanyakan spesies, dengan nilai pH minimum 

untuk tetap hidup yaitu 4 dan nilai pH maksimum ialah 9.  

 

Penentuan viabilitas mikroorganisme dapat dihitung dari jumlah generasi dan 

waktu generasi dari isolat.  Jumlah generasi dan waktu generasi dihitung 

berdasarkan jumlah koloni awal dan jumlah koloni akhir masing – masing 

isolat. Jumlah koloni awal dan jumlah koloni akhir dihitung dengan 

menggunakan metode penentuan angka lempeng total.  Menurut Badan 

Standardisasi Nasional (SNI 01-2332.3-2006), penentuan angka lempeng 

total (ALT) dihitung dengan menggunakan rumus :  

 

N =  
ΣC

 n1 x 1 +  n2 x 0,1 
 x d 

 

Keterangan : 

N  :  Jumlah koloni/gram 

∑C  :  Total koloni yang dapat dihitung 

n1  :  Jumlah cawan petri pada pengenceran pertama yang dihitung 

n2  :  Jumlah cawan petri pada pengenceran kedua yang dihitung 

d  :  Pengenceran pertama yang dihitung 
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Pertumbuhan pada mikroorganisme diartikan sebagai penambahan jumlah 

atau total massa sel yang melebihi inokulum asalnya.  Pembelahan sel 

bakteri terjadi secara pembelahan biner.  Satu sel membelah diri menjadi 2 

sel anakan yang identik dan terpisah.  Selang waktu yang dibutuhkan bagi 

sel untuk membelah diri menjadi dua kali lipat disebut sebagai waktu 

generasi.  Waktu generasi pada setiap bakteri tidak sama.  Ada yang hanya 

memerlukan 20 menit namun ada pula yang memerlukan sampai berjam-

jam atau berhari-hari.  Kurva pertumbuhan mikroorganisme terdiri atas 

empat fase yaitu fase penyesuaian (lag phase), fase eksponensial atau fase 

logaritmik, fase stasioner dan fase kematian.  Pada fase eksponensial terjadi 

peningkatan jumlah sel dan digunakan untuk untuk menentukan waktu 

generasi (Waluyo, 2007).   

 

Menurut Sumarsih (2003) jumlah generasi dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

n = 
Log  N−Log  No

Log  2
      

Keterangan : 

n :  Jumlah generasi 

N  :  Jumlah koloni akhir/gram 

No :  Jumlah koloni awal/gram 
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Sumarsih (2003) menyatakan bahwa waktu generasi dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

G = 
t

n
           

 

Keterangan: 

G :  Waktu generasi (jam) 

t  :  Waktu inkubasi (jam) 

n :  Jumlah generasi 

 

 

C.   MEDIA TUMBUH BAKTERI ASAM LAKTAT (BAL) 

 

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 seperti Streptococcus, Pediococcus, dan Leuconostoc.  Komposisi 

nutrisi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan bakteri ini dalam suatu medium 

standar MRS disajikan pada  tabel 1. 
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Tabel 1.  Komposisi Nutrisi dalam Medium MRS (gram/100 ml)  

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 hydrogen sitrat 0,2 

(Sumber : Atlas dan Bartha, 1997)  
 
 
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 
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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. 

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. 

 

 

D. KOMPOSISI TEPUNG IKAN 

 

 

Komposisi tepung ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Tidak hanya 

dipengaruhi dari jenis ikan yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh 

bentuk dan kualitas bahan baku yang dgunakan.  Pada umumnya tepung ikan 

digunakan sebagai  makanan  hewan  dan  pupuk  tanaman.  Namun ada pula 

tepung ikan yang dibuat secara khusus untuk bahan makanan manusia yang 

disebut fish protein concentrate (FPC).  Tepung ikan mengandung protein, 

mineral, dan vitamin B.  Adapun komposisi dari tepung ikan disajikan pada 

tabel 2. 
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Tabel 2.  Persentase jumlah nutrisi dalam tepung ikan 

Komponen Nutrisi Persentase Jumlah (%) 

Protein * 60 – 75 

Lemak * 5 – 12 

Kadar air * 

Kalsium ** 

Fosfor ** 

6 – 10 

24 - 30 

12 – 15 

Kadar abu * 10 – 20 

(Sumber * : Latief, 2006., ** : Kaya dkk., 2007) 

 

 

Kegunaan utama tepung ikan yaitu sebagai bahan campuran makanan ikan 

atau ternak lain.  Tepung ikan merupakan bagian penting terutama untuk 

bidang peternakan sebagai pakan ternak karena kandungan proteinnya yang 

tinggi dan komposisi asam amino yang cukup seimbang.  Cara membuat 

tepung ikan yaitu dengan membersihkan ikan dari kotoran, kemudian ikan 

direbus selama 30 menit setelah itu ditiriskan.  Setelah ditiriskan, dilanjutkan 

dengan proses pengepresan untuk memisahkan cairan lemak dari ikan 

tersebut.  Ampas dari hasil pengepresan kemudian dijemur sampai kering.  

Setelah kering, ampas digiling sampai halus dan diayak (Afriyanto, E dan E. 

Liviawaty, 1989). 

 

Tepung ikan mengandung protein yang cukup tinggi, sehingga sering 

digunakan sebagai sumber utama protein pada pakan unggas disamping 

pakan lainnya.  Tepung ikan juga dapat digunakan sebagai sumber kalsium.  

Tepung ikan yang baik mempunyai kandungan protein kasar 58-68%, air 5,5-

8,5%, serta garam 0,5-3,0%. (Murtidjo, 2001).  Kandungan proteinnya relatif 

tinggi tersusun oleh asam-asam amino esensial yang kompleks (methionin 

dan lysin) dan mineral (Ca dan P, serta vitamin B12). 
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E. KOMPOSISI NASI 

Komponen terbesar dari beras adalah pati yaitu sekitar 80 - 85%. Beras juga 

mengandung protein, vitamin (terutama pada bagian aleuron), mineral, dan 

air.  Pati beras tersusun dari dua polimer karbohidrat yaitu amilosa (pati 

dengan struktur tidak bercabang) dan amilopektin (pati dengan struktur 

bercabang dan cenderung bersifat lengket) (Simanjuntak, 2006).  Nilai gizi 

beras putih yang terdapat dalam 100 gram nasi disajikan pada tabel 3 berikut : 

 

Tabel 3. Persentase kandungan nutrisi dalam beras putih 

Komponen Nutrisi Persentase Jumlah (%) 

Protein * 7,06 

Zat tepung * 80,27 

Lemak * 0,60 

Bahan serat *  0,51 

Abu * 

Vitamin B * 

Kalsium ** 

Magnesium ** 

Iron ** 

Kalium ** 

1,50 

0,12 

1 

3 

1 

1 

Air * 10,90 

(Sumber * : Simanjuntak, 2006., **: Luh, 1980) 


