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ABSTRAK

PEMANFAATAN EKSTRAK BIOFLOK SEBAGAI ANTIBAKTERI
UNTUK MENANGGULANGI INFEKSI Aeromonas hydrophilla

Oleh

Ristiani

Bioflok merupakan salah satu bahan alami yang terdiri dari kumpulan berbagai
jenis mikroorganisme seperti bakteri pembentuk flok, bakteri filament, fungi, dan
partikel tersuspensi lainnya. Bioflok menghasilkan senyawa PHB
(polyhydroxybutyrate) yang digunakan sebagai antibakteri dalam menganggulangi
penyakit bakteri Aeromonas hydrophilla yang merugikan pembudidaya ikan air
tawar. Penelitian dilakukan dengan mengunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan empat perlakuan (ekstrak bioflok dengan sumber bakteri yang
berbeda) dan tiga ulangan. Metode yang digunakan untuk mengekstrak bioflok
yaitu metode maserasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ekstrak bioflok
dengan menggunakan 3 sumber bakteri dapat digunakan sebagai anti bakteri.
Sumber bakteri yang menunjukkan nilai terbaik dalam menghambat pertumbuhan
bakteri A. hydrophilla adalah biakan Bacillus sp. Uji Sensitivitas yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa panjang zona hambat ekstrak bioflok dengan
inokulum Bacillus sp memiliki nilai rata-rata sebesar 12,85 mm, uji zona hambat
nilai rata-rata sebesar 1,57 mm berada pada konsentrasi 250 mg/L, uji MIC dan
MBC menunjukkan tanda negatif yang berarti bakteri tidak tumbuh.

Kata kunci : bakteri Aeromonas hydrophila, bakteri Bacillus sp, Bioflok,maserasi,
PHB (polyhydroxybutyrate).



ABSTRACT

UTILIZATION OF BIOFLOC EXTRACT AS ANTIBACTERIAL FOR
INFECTION Aeromonas hydrophila

By

Ristiani1), Supono2) and Siti Hudaidah3)

Biofloc is one natural substance that consists of a collection of various types of
microorganisms such as bacteria floc-forming, filament bacteria, fungi, and other
suspended particles. Biofloc compounds produced PHB (polyhydroxybutyrate) is
used as an antibacterial in tackling diseases harmful bacteria Aeromonas
hydrophilla freshwater fish farmers. The study was conducted by using a
completely randomized design (CRD) with four treatments (extract bioflok with
different bacterial sources) and three replications. The method used to extract
bioflok is maceration method. The results showed that the extract bioflok by using
three sources of bacteria can be used as an anti-bacterial. The source of the
bacteria that showed the best value in inhibiting the growth of bacteria A.
hydrophilla is Bacillus sp. Sensitivity Test have shown that long bioflok extract
inhibitory zone with an inoculum of Bacillus sp has an average value of 12.85
mm, test the inhibitory zone average value of 1.57 mm is a concentration of 250
mg / L, and the MIC test MBC showed negative sign means that the bacteria do
not growt.

Keywords: Aeromonas hydrophilla, bacterium Bacillus sp, Biofloc, maceration,
PHB (polyhydroxybutyrate).
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan budidaya ikan terkait dengan pemeliharaan lingkungan dan daya

tahan organisme budidaya terhadap serangan bakteri patogen. Bakteri Aeromonas

hydrophilla bersifat patogen pada ikan air tawar seperti ikan nila pada kondisi

kualitas air yang buruk. Bakteri A.hydrophilla memiliki kemampuan osmoregulasi

yang tinggi, mampu bertahan hidup pada perairan tawar, perairan payau dan laut

yang memiliki kadar garam tinggi dengan penyebaran melalui air, kotoran burung,

saluran pencernaan hewan darat dan hewan amfibi serta reptil (Mangunwardoyo

et al., 2010).

Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya intensif adalah penyakit ikan

yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi para pembudidaya ikan. Salah satu

jenis penyakit yang sering dijumpai pada organisme budidaya adalah penyakit

bakterial yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophilla. A.hydrophilla

merupakan bakteri patogen penyebab penyakit “Motil Aeromonas Septicemia”

(MAS), terutama untuk spesies ikan air tawar di perairan tropis (Rahmaningsih,

2012).

Bakteri Aeromonas hydrophilla merupakan salah satu bakteri penyebab penyakit

yang berbahaya pada budidaya ikan air tawar. Bakteri tersebut banyak menyerang

ikan mas yang merupakan salah satu komoditas unggulan air tawar dan dapat

menginfeksi ikan pada semua ukuran yang dapat menyebabkan kematian hingga

mencapai 80%, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik dalam

usaha budidaya ikan air tawar (Sanoesi, 2008).Penyakit ini dapat menyebabkan

gejala-gejala yang menimbulkan kematian ikan yang tinggi, menyerang ikan-ikan

budidaya dan dalam waktu singkat menyebar ke daerah lain (Lukistyowati dan

Kurniasih, 2011).
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Penyakit yang disebabkan oleh bakteri umumnya bersifat oportunis artinya akan

menyerang saat ikan berada dalam kondisi stress atau terluka. Para pembudidaya

ikan air tawar menggunakan antibiotik dan bahan kimia yang dinilai ampuh

mengobati penyakit ikan. Dampak penggunaan jangka panjang dapat

menimbulkan masalah baru karena bersifat tidak ramah lingkungan serta dapat

meningkatkan resistensi penyakit ikan. Salah satu bahan kimia yang digunakan

yaitu oxytetracycline. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif lain dengan

memanfaatkan bahan alami yang aman bagi biota serta lingkungan.

Keuntungan menggunakan bahan alami dalam mengatasi masalah penyakit dalam

budidaya air tawar yaitu bahan relatif aman digunakan, harga terjangkau, tidak

bersifat resistensi, serta ramah lingkungan. Salah satu bahan alami yang dapat

dimanfaatkan adalah bahan alami yang berasal dari ekstrak bioflok. Bioflok

adalah kumpulan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri pembentuk flok,

bakteri filamen, fungi, partikel tersuspensi, berbagai koloid dan polimer organik,

berbagai kation dan sel-sel mati dengan ukuran bervariasi dengan kisaran 100 -

1000 μm (Azimet al., 2007; de Schryver et al., 2008).

Bioflok mampu menghasilkan PHB (polyhydroxybutyrate) yang dapat menjadi

antibakteri. Polyhydroxybutyrate merupakan polimer yang paling dominan dalam

budidaya perairan. Polyhydroxybutyrate merupakan produk polimer intraselular

yang dihasilkan oleh berbagai jenis mikroorganisme sebagai bentuk simpanan

energi dan karbon (Defoirdt et al., 2007). Berbagai manfaat yang dihasilkan dari

polyhydroxybutyrate antara lain sebagai cadangan energi bagi ikan, dapat terurai

dalam pencernaan, meningkatkan imunitas, serta mampu meningkatkan

pertumbuhanikan (De Schryver, 2010).

Berdasarkan penelitian Boon et al. (2010) pada beberapa penelitian menunjukan

bahwa PHB mampu menghambat patogen di usus dan berperan sebagai

antimikroba bagi Vibrio, E coli, dan Salmonella. Bakteri sebagai penyusun utama

bioflok mengandung peptidoglikan dan lipopolisakarida pada dinding selnya

(Supono et al., 2014). Kedua senyawa tersebut merupakan imunostimulan yang
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mampu meningkatkan sistem pertahanan non spesifik ikan. Oleh karena itu perlu

dilakukan penelitian mengenai ekstrak bioflok yang dapat digunakan sebagai

antibakteri alami dalam menanggulangi infeksi Aeromonas hydrophilla dalam

budidaya air tawar.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

(1) Mempelajari efektifitas ekstak bioflok dapat digunakan sebagai antibakteri

untuk menanggulangi infeksi Aeromonas hydrophilla.

(2) Mempelajari konsentrasi terbaik untuk menanggulangi infeksi A. hydrophilla.
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1.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.Kerangka Pikir Penelitian

Bacillus sp Air BudidayaEM4

Pembentukan Bioflok

Bioflok Kering

Bioflok Kering
Diekstrak

Uji sensitivitas

Hasil

Uji MIC (Minimum Inhibitory
Concentration)

Uji zona hambat Bakteri
Aeromonas hydrophilla

Uji MBC (Minimum Bacterial
Concentration)
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1.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H0 ; µ0 = 0 : Diduga ekstrak bioflok tidak dapat digunakan sebagai antibakteri

untuk menanggulangi infeksi Aeromonas hydrophilla.

H1 ; µ0 ≠ 0 : Diduga ekstrak bioflok dapat digunakan sebagai antibakteri untuk

menanggulangi infeksi Aeromonas hydrophilla

H0 ; µ0 = 0 : Diduga tidak ada konsentrasi ekstrak bioflok yang optimal  untuk

menghambat infeksi Aeromonas hydrophilla.

H1 ; µ0 ≠ 0 : Diduga ada konsentrasi ekstrak bioflok yang optimal

untuk menghambat infeksi Aeromonas hydrophilla.

.
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II. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu pada bulan Juni-Agustus 2015,

bertempat di Laboratorium Program Studi Budidaya Perairan dan Laboratorium

Teknik Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain aerator, timbangan digital,

kolam semen, autoklaf, erlenmeyer, vacum evaporator, tabung reaksi, jarum ose,

spreader, cawan petri, bunsen, mikropipette, vortex, alumunium foil, plastik tahan

panas, kertas kopi, kapas steril, masker, karet gelang, sarung tangan, kertas

cakram, saringan,  blender, tisu, corong, kamera digital, alat tulis, penggaris, dan

kertas label.

Sedangkan bahan yang digunakan adalah biakan bakteri Bacillus sp., probiotik

komersil, air limbah budidaya, ait tawar, molase, media TSA (Tripticase Soy

Agar), akuades, alkohol 70%, bakteri Aeromonas hydrophilla, media TSB

(Tripticase Soy Broth), media MHB (Mueller-Hilton Broth) dan etil asetat.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Tahap persiapan

2.3.1.1 Strerilisasi alat dan bahan

Sterilisasi merupakan usaha yang dilakukan untuk membebaskan alat dan bahan

dari berbagai mikroorganisme kontaminan. Sterilisasi dilakukan dengan cara

mencuci alat menggunakan air bersih,kemudian alat dan bahan dikeringkan dan

dibungkus menggunakan kertas kopi, untuk mencegah alat-alat terkena air.

Selanjutnya memasukan alat-alat ke dalam autoklaf dengan suhu 121oC dengan

tekanan 1 atm selama 15-20 menit.
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2.3.1.2 Pembuatan Bioflok

Pembuatan bioflok menggunakan3 komposisi yang berbeda, yaitu :

(1) Perlakuan A: 150 gram  pakan + 150 gram molase + 100 ml air budidaya +

300 liter air

(2) Perlakuan B : 150 gram pakan + 150 gram molase + 30 ml probiotik komersil

+ 300 liter air

(3) Perlakuan C : 150 gram pakan + 150 gram molase + 30 ml bakteri

Bacillus sp + 300 liter air

Tahap pembuatan bioflok sebagai berikut:

(1) Pakan difermentasi selama 2 hari dan dihaluskan,

(2) Kemudian pakan, molase dan sumber bakteri dicampur menjadi satu di

dalam kolam yang telah diisi air yang telah diaerasi sehari sebelumnya.

(3) Pembuatan bioflok dilakukan pada kolam semen berukuran 2 m x 2 m.

(4) Bioflok akan terbentuk setelah 3 hari yang ditandai dengan adanya lendir-

lendir di dasar kolam.

(5) Proses pembentukan bioflok berlangsung sekitar 15 hari.

(6) Setelah bioflok terbentuk, air bioflok tersebut kemudian disaring

menggunakan saringan dan dikering anginkan lalu dilanjutkan dengan

pembuatan ekstrak bioflok.

2.3.2.3 Pembuatan Ekstrak Bioflok

Pembuatan ekstrak biofok dilakukan dengan metode maserasi. Bioflok yang telah

terbentuk kemudian diambil dengan menggunakan saringan teh/santan, kemudian

dijemur sampai kering.

Tahap pembuatan ekstrak bioflok sebagai berikut:

(1) Proses ekstraksi dilakukan dengan melarutkan 18 gram tepung bioflok

yang berasal dari air limbah dengan larutan etil asetat sebanyak90 ml, 27

gram tepung bioflok yang berasal dari probiotik komersil (EM4) dengan
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larutan etil asetat sebanyak 135 ml dan 18 gram tepung bioflok yang

berasal dari bakteri Bacillus sp dengan larutan etil asetat sebanyak  90 ml.

(2) Kemudian diinkubasi selama 2x24 jam.

(3) Setelah itu disaring dengan menggunakan kertas saring.

(4) Lalu dievaporasi menggunakan vacum evaporator selama 30 menit dan

didapatkan ekstrak bioflok dari 3 sumber isolat bakteri.

2.3.2 Tahap Pelaksanaan

2.3.2.1 Uji Sensitivitas

Uji sensitivitas bertujuan untuk mengetahui potensi antibakteri yang terkandung

dalam ekstrak bioflok dengan konsentrasi 100% yang dilarutkan menggunakan

pelarut etil asetat terhadap bakteri A. hydrohilla. Uji sensitivitas dilakukan dengan

metode difusi (Diffusion Test) menggunakan kertas cakram. Hasil uji aktivitas

antibakteri dengan metode kertas cakram ditunjukkan dengan adanya zona bening

di sekitar kertas cakram.

Tahap pelaksanaan uji sensitivitas sebagai berikut:

(1) Sebanyak 20µl isolat cair bakteri uji dengan kepadatan 107CFU/ml

diinokulasi pada media TSA dan diratakan dengan spreader.

(2) Kertas cakram dengan diameter 6 mm yang telah direndam di dalam

ekstrak bioflok yang dilarutkan dengan pelarut etil asetat selama 15 menit.

(3) Kemudian diletakkan pada permukaan media TSA, lalu media TSA

diinkubasi selama 18-24 jam.

(4) Lalu dilihat zona hambat yang terbentuk dari 3 sumber bakteri.

Pengamatan Uji Sensitivitas dilakukan dengan melihat zona hambat ekstrak

bioflok dari 3 sumber isolat bakteri yang terbentuk terhadap bakteri A.

hydrophilla. Hasil uji sensitivitas yang menunjukkan diameter terbesar dari 3

sumber isolat bakteri yang akan digunakan dalam uji zona hambat.
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2.3.2.2 Uji Zona Hambat

Uji zona hambat dilakukan dengan metode difusi (Diffusion Test) menggunakan

kertas cakram. Uji zona hambat dilakukan berdasarkan hasil uji sensitivitas

ekstrak bioflok yang menunjukkan potensi antibakteri.

Tahap pembuatan ekstrak bioflok sebagai berikut:

Tahap pelaksanaan uji zona hambat sebagai berikut:

(1) Sebanyak 20 µl isolat A. hydrophilla cair masing-masing dengan

kepadatan 107 CFU/ml diteteskan pada media TSA lalu diratakan dengan

spreader.

(2) Kertas cakram dengan diameter 6 mm yang telah direndam dalam ekstrak

bioflok dengan konsentrasi 50,150 dan 250 mg/L selama 15 menit

kemudian diletakkan pada permukaan media TSA.

(3) Untuk kontrol positif dilakukan dengan kertas cakram berisi antibiotik

oxytetracyline sedangkan kontrol negatif menggunakan kertas cakram

netral (hanya diberi akuades).

(4) Kemudian diinkubasi selama 18-24 jam.

(5) Setelah masa inkubasi, kemudian diamati dan diukur diameter zona

hambat yang terbentuk di sekitar ketras cakram yang berasal dari sumber

isolat bakteri terbaik dan kontrol terhadap bakteri A. hydrophilla.

2.3.2.3 Uji MIC (Minimum Inhibitory Concentration)

Uji MIC dilakukan berdasarkan hasil uji zona hambat. Uji MIC bertujuan untuk

mencari konsentrasi minimum bahan antibakteri yang dapat menghambat

pertumbuhan bakteri.

Tahap pelaksanaan uji MIC sebagai berikut:

(1) Metode penentuan MIC langkah awal yang harus dilakukan yaitu

disiapkan tabung reaksi steril dan dimasukan 4,5 ml media MBH ke dalam

masing-masing tabung reaksi.

(2) Ekstrak bioflok dengan konsentrasi 50,150, 250 mg/L dan kontrol,kontrol

positif berupa antibiotik oxytetracyline sedangkankontrol negatif hanya
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diberi bakteri, dimasukan sebanyak 0,5 ml ke dalam masing-masing

tabung reaksi.

(3) Kemudian suspensi bakteri uji dengan kepadatan 107 CFU/ml sebanyak

0,1 ml ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi dan divortek

hingga homogen.

(4) Media MHB diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam.

(5) Hasil pengamatan dibandingkan degan larutan pembanding (larutan MHB

dicampur ekstrak bioflok terbaik tanpa ditambah bakteri) sehingga dapat

diketahui adanya media yang mulai bening jernih menunjukan MIC.

Nilai-nilai MIC ditafsirkan sebagai pengenceran tertinggi dan konsentrasi

terendah (Wilson, 2005).Pengamatan Uji MIC dilakukan dengan melihat

kekeruhan media MHB yang telah diberi ekstrak bioflok terbaik.

2.3.2.4 Uji MBC (Minimum Bacterial Concentration)

Penentuan MBC dapat dilakukan setelah menginokulasi larutan dari tabung MIC

terjernih pada media.

Tahap pelaksanaan uji MBC sebagai berikut:

(1) Diambil 0,1 ml suspensi bakteri dari tabung pada perlakuan yang

menunjukan nilai MIC sampai konsentrasi terbesar 100% kemudian

ditumbuhkan dalam media TSA.

(2) Diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam.

(3) Setelah diinkubasi, dihitung jumlah koloni yang tumbuh pada media TSA.

Nilai MBC ditentukan dari konsentrasi terendah ekstrak yang menunjukan tidak

adanya pertumbuhan koloni pada cawan petri. Pengamatan uji MBC dilakukan

dengan melihat konsentrasi terendah ekstrak yang menunjukan tidak adanya

pertumbuhan koloni pada cawan petri.
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2.4 Analisis Data

Data uji Sensitivitas dan uji Zona Hambat penelitian ini dianalisis

menggunakanan alisis ragam (ANOVA) dengan selang kepercayaan 95%.Apabila

hasil uji antar perlakuan berbeda nyata maka dilakukan uji lanjut Duncan.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

(1) Ekstrak bioflok dengan berbagai sumber bakteri dapat digunakan sebagai

antibakteri untuk menanggulangi infeksi Aeromonas hydrophilla.

(2) Konsentrasi optimal ekstrak bioflok dengan sumber biakan Bacillus

sp memiliki nilai terbaik untuk menanggulagi infeksi

Aeromonas hydrophilla yaitu 250 mg/L.

4.2 Saran

(1) Perlu dilakukan uji toksisitas untuk mengetahui ada tidaknya sifat toksik pada

zat uji yang diujikan pada Artemia salina, uji Inhibition time course untuk

melihat waktu ekstrak bioflok dapat menghambat bakteri, dan uji fitokimia

untuk mengetahui kandungan bahan alami yang terdapat pada bioflok

dieksplorasi potensinya lebih jauh.

(2) Perlu dilakukan perbaikan pada proses pengeringan bahan dan metode

ekstraksi, seperti penghalusan bahan ekstraksi.
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