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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan kelompok bakteri yang mampu

mengubah glukosa menjadi asam laktat (Konig dan Frohlich, 2009).  Menurut

Yansen (2012) asam laktat dapat menyebabkan saluran  pencernaan menjadi

lebih asam dan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Bakteri Asam Laktat

dapat menghasilkan enzim Bile Salt Hydrolase yang dapat menurunkan kadar

kolesterol dan enzim lipase. Hal ini dapat menurunkan trigliserida karena

kemampuannya dalam memutuskan asam lemak rantai panjang menjadi asam

lemak rantai sedang dan rantai pendek sehingga mudah diserap dalam usus

(Kusumawati et al., 2003 ). Bakteri Asam Laktat juga menghasilkaan

antimikroba seperti bacteriocin yang dapat mengeliminasi bakteri  patogen dan

meningkatkan kesehatan serta daya imunitas ternak (Anonim, 2001), oleh

sebab itu BAL dapat digunakan sebagai bakteri probiotik.

Bakteri probiotik tidak hanya mampu bertahan melewati saluran pencernaan

tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak di dalam saluran

pencernaan, tahan terhadap cairan lambung dan cairan empedu.  Selain itu,

probiotik juga harus mampu menempel pada sel epitel usus manusia, mampu
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membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat

antimikroba dan memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi kesehatan

inang.  Syarat lainnya adalah harus dapat bertahan selama proses penyimpanan

(Prado et al., 2008).  Mendukung viabilitas bakteri probiotik selama proses

penyimpanan ini diperlukan suatu media yang dapat menstimulasi bakteri

probiotik, kemudian harus mengandung semua unsur yang diperlukan untuk

hidup diantaranya sumber karbon (Murdiyatmo, 2003). Molasis dapat

digunakan sebagai sumber karbon karena mengandung sukrosa 30-40%,

glukosa 4-9%, dan fruktosa 5-12 % (Hidayat dan Suhartini, 2006).

Bakteri asam laktat berada dalam saluran pencernaan ternak, terdapat hampir di

sepanjang usus, tembolok, dan ceca (Sjofjan et.al, 2003). Salah satu sumber

isolat bakteri asam laktat yaitu berasal dari usus itik. Penelitian Rahmawati

(2012 ) bahwa dari 13 isolat yang diisolasi dari usus itik diketahui 5 jenis isolat

asam laktat mampu menghambat pertumbuhan Eschercia coli yaitu dengan

kode B1, B2, B3, B4 dan B5. Kelima isolat B1, B3, dan B4 mempunyai daya

hambat terbesar terhadap Eschercia coli (Sutrisna, 2013).

Hasil penelitian Lestari (2014) akuades, air kelapa, dan garam fisiologis

mampu menjaga viabilitas bakteri asam laktat. Hermawati (2013)

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi molasis berpengaruh dalam

meningkatkan viabilitas bakteri asam laktat yang berasal dari rumen sapi.

Molasis 2% dan molasis 1,5% merupakan konsentrasi paling optimal dalam

meningkatkan daya simpan terhadap viabilitas bakteri asam laktat. Sejauh ini

ketiga isolat bakteri asam laktat yang diisolasi dari usus itik B1, B3, dan B4



3

belum diketahui daya hidup  pada media tumbuh dengan penambahan molasis,

untuk itu perlu dilakukan penelitian uji daya hidup Bakteri Asam Laktat pada

media tumbuh dengan penambahan variasi konsentrasi molasis .

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan daya hidup isolat Bakteri

Asam Laktat pada media MRS yang ditambah molasis dengan variasi

konsentrasi.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti

dan masyarakat pada umumnya mengenai molasis yang ditambahkan pada

media tumbuh mampu menjaga viabilitas BAL yang dapat digunakan sebagai

probiotik dalam pengembangan usaha pakan ternak.

D. Kerangka Pikir

Mikroba memerlukan nutrisi yang berupa unsur-unsur : karbon, nitrogen,

hidrogen, oksigen, sulfur, zat besi dan sejumlah kecil logam lainnya.  Apabila

kekurangan sumber-sumber nutrisi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan

mikroba (Hajoeningtijas, 2012).  Pertumbuhan dan perkembangan BAL

membutuhkan nutrisi seperti asam amino, vitamin (B1, B6, B12 dan Biotin),

purin dan pirimidin.  Sebagai sumber karbon salah satunya molasis (Surono,

2004).  Molasis diperlukan karena mengandung gula yang terdiri dari



4

sukrosa 30-40%, glukosa 4-9%, dan fruktosa 5-12%.  Selain itu, molasis juga

mengandung biotin, asam pantotenat, tiamin, fosfor, dan sulfur (Hidayat dan

Suhartini, 2006).

Kadar molasis yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan, karena bentuk

molasis yang kental akan meningkatkan tekanan osmosis pada substrat.

Apabila tekanan osmotik tinggi akan menyebabkan sel bakteri lisis dan

pertumbuhan akan terhenti (Campbell et al., 2010). Untuk itu digunakan

variasi konsentrasi molasis yang relatif rendah dengan kadar di bawah 5%

yaitu 1%, 2%, dan 3% sebagai formulasi perlakuan. Hasil penelitian

Supriyanto et al., (2010) , konsentrasi molasis 2%  adalah konsentrasi terbaik

untuk pertumbuhan Lactobacillus plantarum.

E. Hipotesis

Variasi konsentrasi molasis pada media MRS dapat memberikan daya hidup

yang berbeda bagi BAL


