
 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

1.  Isolasi dan Seleksi Bakteri Penghasil Amilase 

 

Isolasi bakteri penghasil amilase pada beberapa saluran pencernaan ayam 

kampung (tembolok, ampela, proventrikulus, usus halus dan usus besar) 

telah dilakukan.  Bakteri- bakteri tersebut dibiakkan dalam media pati, 

agar, dan nutrien broth.  Setelah 24 jam, ditemukan ada 92 isolat bakteri 

yang mempunyai indeks amilolitik yang berbeda- beda. Perbedaan indeks 

amilolitik yang dihasilkan oleh isolat bakteri dari macam- macam saluran 

pencernaan ayam kampung secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Indeks amilolitik isolat bakteri yang diperoleh dari saluran 

pencernaaan ayam kampung. 

 

  
No Nama Organ Kode Indeks 

amilolitik 

1 Tembolok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATA-1 62,89 

2 ATA-2 12,64 

3 ATA-3 11,40 

4 ATA-4 3,79 

5 ATA-5 47,16 

6 ATA-6 12,25 

7 ATA-7 2,77 

8 ATA-8 14,54 

9 ATA-9 16,54 

10 ATA-10 23,06 

11 ATA-11 58,24 

12 ATA-12 5,76 
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Tabel 1. Lanjutan Indeks amilolitik isolat bakteri yang diperoleh dari 

saluran pencernaaan ayam kampung. 

 
No 

 
Nama Organ Kode Indeks 

amilolitik 

13 Tembolok 
 
 
 
 

ATA-13 9,68 

14 ATA-14 23,76 

15 ATA-15 24,17 

16 ATA-16 33,76 

17 ATA-17 4,37 

18 Proventrikulus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APA-1 39,51 

19 APA-2 9,99 

20 APA-3 10,00 

21 APA-4 37,15 

22 APA-5 44,04 

23 APA-6 11,75 

24 APA-7 36,99 

25 APA-8 35,09 

26 APA-9 4,99 

27 APA-10 9 

28 APA-11 9 

29 APA-12 37,95 

30 APA-13 1217,3 

31 APA-14 51,36 

32 APA-15 38,94 

33 APA-16 8,06 

34 APA-17 23,04 

35 APA-18 2,36 

36 APA-19 21,78 

37 APA-20 32,32 

38 A PA-21 32,65 

39 APA-22 17,36 

40 APA-23 18,68 

42 
Ampela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAA-2 16,01 

43 AAA-3 16 

44 AAA-4 1,84 

45 AAA-5 23,05 

46 AAA-6 10,24 

47 AAA-7 14,75 

48 AAA-8 11,76 

49 AAA-9 21,07 

50 AAA-10 9,87 

51 AAA-11 15,27 

52 AAA-12 6,70 

53 AAA-13 17,44 

54 AAA-14 71,38 

55 AAA-15 11,45 

56 AAA-16 11,45 

57 AAA-17 24,03 

58 AAA-18 3,62 

59 AAA-19 24,12 
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Tabel 1. Lanjutan Indeks amilolitik isolat bakteri yang diperoleh dari 

saluran pencernaaan ayam kampung. 

 

 
No 

 
Nama Organ Kode Indeks 

amilolitik 

60 

Ampela 
  

AAA-20 25,04 

61 AAA-21 22,37 

62 AAA-22 20,99 

63 AAA-23 19,06 

64 AAA-24 15,48 

65 Usus Halus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIA-1 9,64 

66 AIA-2 7,22 

67 AIA -3 6,18 

68 AIA-4 9,83 

69 AIA-5 8,47 

70 AIA-6 16,01 

71 AIA-7 5,22 

72 AIA-8 10,38 

73 AIA-9 15,28 

74 AIA-10 7,61 

75 AIA-11 11,46 

76 AIA-12 8,22 

77 AIA-13 20,91 

78 AIA-14 7,40 

79 AIA-15 14,27 

80 Usus Besar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACA-1 2,05 

81 ACA-2 4,57 

82 ACA-3 31,01 

83 ACA-4 10,47 

84 ACA-5 4,76 

85 ACA-6 5,75 

86 ACA-7 5,06 

87 ACA-8 2,81 

88 ACA-9 3,51 

89 ACA-10 16,67 

90 ACA-11 21,30 

91 ACA-12 11,28 

92 ACA-13 16 

 

 

               Keterangan:  APA = Ayam kampung proventrikulus amilase  

ATA = Ayam kampung tembolok amilase  

AAA = Ayam kampung ampela amilase  

AIA  = Ayam kampung intestine amilase  

ACA = Ayam kampung colon amilase  

 

 



 

 

27 

  2.   Berdasarkan tabel  di atas, isolat bakteri yang menghasilkan indeks 

amilolitik tertinggi (1271,3) adalah isolat APA-13  yang diisolasi dari 

proventrikulus, sedangkan indeks terendah (1,84) dihasilkan oleh isolat 

AAA-4  yang diisolasi dari ampela. Dari 92 isolat di atas terpilih 4 isolat 

yang memiliki indeks amilolitik tertinggi yaitu APA-13 

 (1217,3), AAA-14 (71,38), ATA-1 (62,89) dan ATA-11 (58,24).  

Setelah pemurnian pada hari ke-20 diketahui bahwa isolat yang tetap 

menghasilkan indeks amilolitik tertinggi yaitu isolat APA-13 dari 

proventrikulus.   

 

B.  Pembahasan 

 

 1.  Isolasi dan Seleksi Bakteri Penghasil Amilase 

 

Untuk menghasilkan banyak sedikitnya enzim dipengaruhi beberapa 

faktor yaitu suhu, pH dan substrat.  Dalam penelitian ini faktor suhu, 

pH dan substrat dalam media uji sama yaitu suhu 40
0 

C, pH 7, dengan 

substrat media pati agar.  Berdasarkan hasil penelitian di atas 

ditemukan ada 92 isolat bakteri amilolitik.  Aktivitas enzim amilase 

dari 92 isolat bakteri yang diperoleh dari beberapa saluran pencernaan 

ayam kampung berbeda-beda.  Kemampuan amilolitik yang berbeda 

disebabkan karena masing-masing spesies mikroba membutuhkan 

kultur optimum seperti pH, suhu dan nutrisi yang berbeda untuk 

memproduksi enzim dalam jumlah maksimal (Tillman, 1998: 76).  

Selain itu, faktor genetik juga  mempengaruhi besarnya produksi 

enzim.  Gen menentukan suatu pembentukan enzim yang berperan 
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dalam rangkaian reaksi kimia pada saat berlangsungnya metabolisme 

sel yaitu anabolisme dan katabolisme.  Gen setiap mikroorganisme 

berbeda- beda sehingga masing- masing mikroorganisme memiliki 

sifat yang berbeda.  Dari tiap gen memiliki sifat yang spesifik untuk 

mengkode enzim- enzim tertentu. Beberapa jenis gen menurut 

fungsinya yaitu gen pengatur dan gen struktural.  Gen struktural 

menentukan struktur enzim yaitu urutan asam aminonya sedangkan 

gen pengatur mengarahkan laju sintesis enzim (Pelczar, 1986). 

 

Dari ke 92 isolat tersebut, bakteri yang diisolasi dari proventrikulus 

(isolat APA-13) memiliki indeks amilolitik tertinggi, hal ini 

disebabkan karena proventrikulus merupakan tempat memulai 

terjadinya pencernaan protein dan nutrisi lain diantaranya adalah pati 

(Rasyaf, 2000: 20).  Dengan demikian, bakteri harus mensintesis 

enzim amilase dalam jumlah yang banyak agar proses pencernaan pati 

dapat lebih maksimal.  Selain menghasilkan enzim amilase isolat 

APA-13 juga menghasilkan enzim lipase, selulase dan protease.  Hal 

ini dapat dilihat dari kemampuan isolat APA-13  untuk hidup dalam 

media yang mengandung substrat minyak zaitun dan Rhodamin-B, 

CMC serta skim milk. 
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Tabel 2. Kemampuan Bakteri dalam Menghasilkan Enzim Hidrolase 

(Amilase, Selulase, Protease dan Lipase) 

 

 

Bakteri Protease Amilase Selulase Lipase 

APA-13 

AAA-14 

ATA-1 

ATA-11 

+ 

+ 

+ 

+ 

1217,3 

71,38 

62,89 

58,24 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

Selain itu, tingginya indeks amilolitik isolat APA-13 menunjukkan 

isolat tersebut memiliki kemampuan yang cepat dalam mensintesis dan 

mendegradasi pati.  Menurut Nurhalim (1992, dalam Nadeak, 2005) 

jumlah enzim di dalam sel sangat bergantung pada kecepatan 

mensintesis dan mendegradasi asam amino, karena pada dasarnya 

dalam semua bentuk kehidupan, enzim disintesis dari asam amino dan 

didegradasi menjadi asam amino. 

  

Setiap spesies bakteri memiliki batas toleransi tertentu pada parameter 

lingkungan tertentu.  Fleksibilitas mikroba dalam menyesuaikan diri 

pada lingkungan yang berbeda nampak pada perubahan ekspresi 

genetik (Atlas, 1995: 296).  Bakteri amilolitik yang paling mampu 

bertoleransi dengan lingkungan akan menghasilkan enzim amilase 

dengan indeks tertinggi.  Kemungkinan lain yang menyebabkan isolat 

APA-13 memiliki indeks amilolitik tertinggi adalah karena subsrat 

yang digunakan dalam media uji merupakan substrat yang sesuai bagi 

enzim yang dihasilkan oleh isolat APA-13.  Enzim tersebut 

mendegradasi amilum menjadi dekstrin, kemudian dipecah lagi 
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menjadi gula yang lebih sederhana yaitu maltosa yang langsung 

digunakan oleh bakteri (Kurniati, 2006: 29).   

 

C.  Aplikasi Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

 

 Hasil penelitian mengenai isolasi bakteri kandidat probiotik penghasil 

amilase dari saluran pencernaan ayam kampung dapat diaplikasikan 

sebagai bahan pembelajaran Biologi SMA kelas XII semester 1 pada 

materi pokok Metabolisme.   

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam saluran pencernaan ayam 

kampung terdapat bakteri probiotik sebagai penghasil amilase dengan 

menumbuhkannya pada media yang mengandung pati dan agar. Dalam 

kajian sains Biologi, materi mengenai enzim dipelajari di SMA kelas 

XII semester 1 pada materi pokok Metabolisme.  Standar kompetensi 

dari materi pokok Metabolisme yang ingin dicapai adalah memahami 

pentingnya proses metabolisme pada organisme.  Kompetensi dasar 

dari materi ini adalah mendeskripsikan fungsi enzim dalam 

metabolisme. Untuk mencapai kompetensi dasar di atas, maka 

indikator yang harus dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran 

adalah menjelaskan pengertian metabolisme, menemukan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kerja enzim, menceritakan kembali cara menguji 

kerja enzim, dan menjelaskan fungsi enzim dalam metabolisme.  

  

 Pembelajaran biologi merupakan wahana untuk meningkatkan 

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai.  Biologi berkaitan dengan 
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cara mencari tahu dan memahami alam secara sistematis, sehingga 

biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga suatu 

proses penemuan.  Pendidikan biologi diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi siswa untuk mempelajarinya sendiri dan alam sekitar.  

Pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman belajar 

secara langsung.  Karena itu, guru perlu membantu siswa untuk 

mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya siswa mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar.  Dengan demikian siswa 

dapat merasakan manfaat pembelajaran biologi tersebut bagi diri serta 

masyarakatnya (Depdiknas, 2003:6). 

 

Dengan demikian untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator di 

atas, maka harus digunakan metode pembelajaran yang sesuai.  

Pembelajaran yang dapat dipilih yaitu pembelajaran kooperatif.  

Dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang 

sederajat namun heterogen (Trianto, 2007: 41).  Selama bekerja dalam 

kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi 

yang disajikan guru dan saling membantu di antara teman sekelompok 

untuk mencapai ketuntasan materi.  Belajar belum selesai jika salah 

satu anggota kelompok ada yang belum menguasai materi pelajaran 

(Trianto, 2007: 42). 

 



 

 

32 

Salah satu teknik pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan untuk 

mencapai kompetensi dasar di atas adalah teknik Think Pair Share 

(TPS). Think Pair Share  adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang pelaksanaannya terdiri dari presentasi kelas, kegiatan 

kelompok, melaksanakan evaluasi dan penghargaan kelompok.  

Melalui model pembelajaran ini, siswa ditempatkan dalam tim yang 

heterogen berdasarkan kinerjanya, jenis kelamin, dan suku (Trianto, 

2007: 52). Tujuan dibentuknya kelompok adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam 

proses berpikir dan kegiatan belajar (Trianto, 2007: 41). 

 

Pembelajaran kooperatif teknik Think Pair Share merupakan 

pembelajaran yang tidak berpusat pada guru, siswa secara mandiri 

menggali informasi guna memantapkan konsep yang telah diperoleh.  

Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi 

kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka 

sendiri dan mengajarkan siswa menjadi sadar dan secara sadar 

menggunakan strateginya sendiri untuk belajar (Trianto, 2007: 13). 

 

Dengan adanya kerjasama antar kelompok, siswa dapat mengetahui 

perkembangan anggota timnya.  Siswa yang terlebih dahulu 

memahami materi dapat membantu temannya yang belum memahami 

materi.  Bersama anggota kelompoknya informasi mengenai ciri-ciri 

koloni dan bentuk bakteri yang didapatnya kemudian disajikan dalam 

bentuk laporan hasil praktikum dan presentasi di depan kelas.  Untuk 
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meningkatkan kerjasama dan interaksi siswa dalam kelompoknya, 

maka guru memberikan LKS non eksperimen yang berguna untuk 

meningkatkan aktifitas siswa, dimana siswa lebih banyak berfikir 

untuk merespon dan saling membantu, siswa bertanggung jawab 

terhadap kelompoknya masing-masing, mengurangi sifat apatis siswa 

juga secara tidak langsung meningkatkan daya serap siswa terhadap 

materi yang diberikan sehingga hasil belajar yang diharapkan menjadi 

lebih bermakna bagi siswa. 

 

Sebagai aplikasi dari penelitian ini, cara-cara isolasi dan kerja enzim 

dibuat dalam bentuk LKS non eksperimen. Aplikasi hasil penelitian 

isolasi bakteri kandidat probiotik penghasil amilase dari saluran 

pencernaan ayam kampung dapat digambarkan dalam strukturisasi 

hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi siswa kelas XII 

semester 1 untuk uraian materi pokok Enzim    (gambar 2). 
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Gambar 2. Strukturisasi Konsep Isolasi Bakteri Kandidat Probiotik  

      Penghasil Amilase Dari Saluran Pencernaan Ayam Kampung.                                                                                                                                                        

SALURAN PENCERNAAN AYAM KAMPUNG 

BAKTERI YANG MENGUNTUNGKAN 

AMILASE 

PENGURAI Kurikulum 2006 (KTSP) 

STANDAR KOMPETENSI: 

Memahami pentingnya proses metabolisme pada organisme. 

KOMPETENSI DASAR : 

Mendeskripsikan fungsi enzim dalam proses metabolisme. 

KONSEP: 

Bakteri amilolitik merupakan bakteri yang dapat menghasilkan enzim 

amilase untuk menguraikan pati yang terdapat di dalam saluran pencernaan 

ayam kampung menjadi molekul sederhana sehingga dapat digunakan 

sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan bakteri dan ayam tersebut. 

METODE  

1. Mengamati hasil penelitian. 

2. Metode kooperatif teknik Think Pair Share mengenai proses dan hasil 

penelitian. 

3. Tanya jawab tentang enzim serta manfaat bakteri amilolitik.  

MANFAAT 

Bakteri amilolitik sebagai penghasil enzim amilase yang membantu dalam 

proses pencernaan pati pada pakan ayam.  


	Memahami pentingnya proses metabolisme pada organisme.

