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ABSTRAK

Bakteri asam laktat dapat ditemukan pada saluran pencernaan unggas antara lain
pada tembolok, sekum, dan usus. Kemampuan BAL dalam menghasilkan asam laktat
dan antibakteri, BAL dapat dimanfaatkan sebagai probiotik untuk meningkatkan
kesehatan dan produktivitas ternak. Pemberian probiotik pada ternak unggas dapat
dilakukan bersamaan dengan pemberian ransum. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui viabilitas isolat Bakteri Asam Laktat pada media ransum yang berbeda.
Penelitian ini menggunakan campuran isolat bakteri asam laktat dari usus itik (B4,
B7, B8).  Ketiga isolat bakteri tersebut diinokulasikan pada kedua media perlakuan
yang berbeda, yaitu media ransum R1 dan ransum R2. Penelitian ini disusun dengan
percobaan rancangan acak kelompok (RAK) dengan pola perlakuan 6x2.  Faktor A
adalah lama waktu inkubasi 0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam dan 10 jam.  Faktor B
adalah dua jenis media yaitu media ransum R1 dan R2.  Masing-masing perlakuan
diulang sebanyak 3 kali. Viabilitas BAL ditentukan berdasarkan jumlah populasi.
Data dalam penelitian ini dianalisis secara Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa BAL sebagai probiotik pada ransum R1 dan R2  viabilitasnya sampai 6 jam.
Pada ransum R1 waktu inkubasi 0 jam jumlah populasinya yaitu 6,27 log CFU/g,
pada 6 jam jumlah populasinya yaitu 6,20 log CFU/g. Sedangkan pada ransum R2
waktu inkubasi 0 jam jumlah populasinya yaitu 6,25 log CFU/g, pada 6 jam jumlah
populasinya yaitu 6,21 log CFU/g, setalah 6 jam inkubasi baik BAL pada R1 maupun
R2 populasinya menurun. Viabilitas BAL dalam ransum R2 lebih baik dibandingkan
R1 pada 4 jam inkubasi, jumlah populasi BAL pada R2 yaitu 7,36 log CFU/g dan
pada R1 yaitu 6,08 log CFU/g.
.

Kata kunci : Viabilitas, Bakteri Asam Laktat, Ransum, Molases.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Itik merupakan salah satu ternak yang dapat dijadikan sumber protein hewani

alternatif baik telur maupun dagingnya. Produktivitas itik dipengaruhi oleh

kualitas ransum dan kesehatan itik. Ransum merupakan bahan pakan yang

telah diramu dan biasanya terdiri dari berbagai jenis bahan dengan komposisi

tertentu. Jenis ransum yang diberikan akan mempengaruhi produksi itik

karena penggunaan ransum dengan tingkatan yang berbeda memiliki

kandungan nutrisi yang berbeda pula. Salah satu cara untuk meningkatkan

produktivitas itik yang sekarang sedang berkembang yaitu dengan

memperbaiki pakan ternak menggunakan mikroorganisme probiotik

(Gunawan dan Sundari, 2003).

Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dapat

meningkatkan kesehatan manusia ataupun ternak dengan cara

menyeimbangkan mikroflora dalam saluran pencernaan dan dapat

menghambat mikroba patogen. Salah satu kelompok bakteri yang berperan

sebagai probiotik adalah Bakteri Asam Laktat (Prado et al., 2008).
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Bakteri asam laktat dapat ditemukan pada saluran pencernaan  unggas antara

lain pada tembolok, sekum, dan usus (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 masing-masing 1,73, 1,5, 1,37 terhadap

Eschercia coli (Sutrisna, 2013).

Pada umumnya probiotik pada ternak unggas diberikan dalam bentuk

campuran ransum atau diberikan melalui air minum. Syarat isolat sebagai

probiotik yaitu mampu bertahan hidup pada ransum dan saluran pencernan.

Viabilitas atau daya tahan hidup bakteri ditunjukkan dengan jumlah populasi.

Menurut Kristiyanti ( 2015), viabilitas bakteri asam laktat pada tepung ikan

yang ditambah dengan glukosa ditunjukkan dengan jumlah generasi yaitu

sebesar 6,23 generasi/jam. Penelitian Esivan et al., (2015) menunjukkan

bahwa viabilitas tertinggi Lactobacilus casei pada dedak padi dengan

konsentrasi 20% (w/v) pada waktu inkubasi 10 jam yaitu 3,0 x 108 CFU/ml.

Lactobacilus casei ini merupakan salah satu strain probiotik yang mampu

tumbuh dengan baik di media dedak padi. Penelitian Sutrisna, et al., (2015),

isolat bakteri asam laktat dari usus itik B1 pada molases 1% menunjukkan

viabilitas dengan 1,73 generasi selama 72 jam. Waktu generasi diperkirakan

41,6 jam.  Hal ini menunjukkan pemberian molases 1 % dapat meningkatkan

viabilitas. Menurut Hidayat dan Suhartini (2006) molases dapat digunakan
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sebagai sumber karbon karena mengandung sukrosa 30-40 %, glukosa 4-9 %,

dan fruktosa 5-12 %. Hermawati (2013) menunjukkan bahwa molases 2%

dan molases 1,5% merupakan konsentrasi paling optimal dalam

meningkatkan daya simpan terhadap viabilitas bakteri asam laktat.  Hasil

penelitian Supriyanto (2012), konsentrasi molases 2% adalah konsentrasi

terbaik untuk pertumbuhan Lactobacillus plantarum.

Ransum itik  adalah bahan pakan yang telah diramu dan biasanya terdiri dari

berbagai jenis bahan dengan komposisi tertentu.  Ransum R1 dan R2

memiliki bahan nutrient yang sama, yang membedakannya yaitu molases

yang terdapat pada ransum R2 dan R1 tidak terdapat molases. Komposisi

ransum menurut Saputro (2016) terdiri dari campuran bahan-bahan pakan

yang meliputi dedak, tepung jagung, ampas tahu, tepung ikan, mineral,

molases, minyak sawit, lisin, metionin.

Sejauh ini informasi mengenai viabilitas isolat bakteri asam laktat B4, B7 dan

B8 yang diisolasi dari usus itik pada ransum belum diketahui. Oleh karena

itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap uji viabilitas isolat bakteri

asam laktat dari usus itik pada media ransum R1 dan R2.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui viabilitas isolat bakteri asam laktat

dari usus itik pada media ransum yang berbeda.
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C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

masyarakat pada umumnya mengenai BAL sebagai probiotik pada media

ransum yang berbeda.

D. Kerangka Pikir

Menurut Pelczar dan Chan (2005) bakteri akan mampu mempertahankan diri

dengan baik di dalam lingkungan selama kondisinya menguntungkan.

Demikian pula BAL sebagai probiotik dapat mempertahankan hidupnya jika

faktor lingkungan sesuai. Faktor lingkungan yang mempengaruhi viabilitas

BAL sebagai probiotik adalah kelembapan dan tekanan osmotik pada ransum.

Syarat  viabilitas BAL sebagai probiotik adalah mampu hidup dan mampu

bertahan hidup pada lingkungan ransum maupun dalam saluran pencernaan

ternak.  Ransum merupakan bahan padat yang terdiri dari berbagai jenis

komposisi tertentu.  R1 dan R2 memiliki bahan nutrient yang sama, yang

membedakan hanya molases yang terdapat pada R2. R1 dan R2 ketika

diberikan pada itik ditambahkan air dengan perbandingan 1:1.

Dengan adanya tambahan air, kedua ransum R1 dan R2 memberikan

kelembapan dan tekanan osmotik yang sesuai untuk BAL.  Ransum R2

megandung molases, senyawa ini mengandung gula sederhana berupa

glukosa, fruktosa, dan sukrosa.  Molases ini juga dapat mendukung tekanan

osmotik di dalam sel dan BAL mampu bertahan hidup pada lingkungan
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ransum.  Hal ini dapat mendukung viabilitas BAL dalam ransum. Ransum

adalah pakan yang diberikan kepada ternak tertentu selama 24 jam,

pemberiannya dapat dilakukan sekali atau beberapa kali selama 24 jam.

E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu BAL pada media ransum

yang berbeda dapat bertahan selama 10 jam.
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II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Bakteri Asam Laktat

Bakteri Asam Laktat (BAL) adalah kelompok bakteri Gram positif berbentuk

kokus atau batang, suhu optimum ± 400C, bersifat anaerob, tidak membentuk

spora, katalase negatif, dan oksidase positif, pada umumnya tidak motil,

dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. 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. Asam laktat yang dihasilkan oleh BAL dapat

menurunkan pH, sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri

pembusuk. Sifat-sifat khusus bakteri asam laktat yaitu mampu tumbuh pada

kadar gula, alkohol, dan garam yang tinggi, juga mampu memfermentasikan

monosakarida dan disakarida (Adams dan Maurice, 2008).

BAL dapat diisolasi dari berbagai sumber alam maupun selama proses

fermentasi beberapa makanan, dan dengan lingkungan yang berbeda, BAL
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juga banyak ditemukan pada bahan pangan yang diantaranya, sayuran, buah-

buahan, serta produk daging. Sumber BAL yaitu dapat ditemukan pada

saluran pencernaan  unggas antara lain pada tembolok, sekum, dan usus

(Sjofjan et al., 2003).

B. Bakteri Asam Laktat Sebagai Probiotik

Bakteri asam laktat telah lama dikenal sebagai kelompok bakteri yang

menguntungkan. Pemanfaatannya sangat luas baik untuk pangan maupun

pakan. Pemilihan bakteri asam laktat sebagai probiotik sangat berkaitan

dengan sifatnya yang memenuhi kriteria aman untuk dikonsumsi sehingga

mampu bertahan hidup baik dari ransum dan saluran pencernan. Bakteri

asam laktat juga memiliki sifat seperti antimikroba, aktivitas antikolestrol,

efek stimulasi sistem imun, meningkatkan penyerapan laktosa oleh tubuh,

mencegah diare, dan aktivitas antimutagenik sehingga dapat mencegah

penyakit kanker usus (Fuller, 1992; Surono, 2004; dan Hill, 1995).

Peranan utama BAL dalam industri pangan adalah sebagai kultur starter

produk-produk yang melibatkan proses fermentasi atau produk pangan

fungsional yang memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan. Selain

memiliki efek mengawetkan pada produk fermentasi yang diinginkan,

beberapa bakteri asam laktat yang tergolong bakteri probiotik dapat

memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan dan menjaga keseimbangan

mikroba alami yang tinggal didalam tubuh manusia (Tamime et al., 2007).
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Efektivitas probiotik dapat bertahan jika mikroorganisme tersebut dapat aktif

dalam berbagai kondisi lingkungan yang berbeda dan tetap hidup dalam berbagai

bentuk. Mikroba tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: (1)

dapat diproduksi secara massal; (2) tetap stabil dan viable dalam waktu lama

dalam kondisi penyimpanan dan di lapangan; (3) dapat bertahan hidup (akan

lebih baik jika dapat tumbuh) di dalam saluran pencernaan; dan (4) memberikan

dampak yang menguntungkan pada inang. Salminen et al.,(1998) menjelaskan

pentingnya viabilitas probiotik, yaitu preparasi mikroba hidup yang bermanfaat

bagi kesehatan. Jumlah mikroba hidup harus cukup untuk memberikan efek

positif bagi kesehatan dan mampu berkolonisasi sehingga dapat mencapai jumlah

yang diperlukan selama waktu tertentu.

Karakteristik suatu isolat bakteri untuk dapat dikategorikan sebagai probiotik

antara lain: bersifat nonpatogenik, harus mampu bertahan hidup, dan bersaing,

serta tumbuh dalam saluran pencernaan.  Bakteri tersebut harus mampu melewati

beberapa rintangan seperti keasaman lambung yang tinggi, adanya sekresi garam

empedu ataupun antibiotik dalam usus halus, mampu menghasilkan senyawa

antimikroba untuk menekan pertumbuhan bakteri patogen, serta mampu

melakukan penempelan pada usus halus, untuk dapat berperan dalam mendukung

kesehatan inangnya. Shortt (1999), menyatakan probiotik harus mempunyai

kemampuan bertahan pada proses pengawetan dan dapat bertahan pada

penyimpanannya. Probiotik jika dikonsumsi dapat memberikan pengaruh positif

terhadap fisiologi dan kesehatan inangnya (Schrezenmeir dan De Vrese, 2001).
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C. Viabilitas Bakteri

Menurut Nurkartika (2001) viabilitas adalah kemampuan hidup dari suatu

individu untuk mempertahankan hidupnya dalam persaingan antar individu

maupun terhadap alam (survival of the foetus). Menurut Pritanti (1995),

viabilitas bakteri dapat ditunjukkan dengan pertumbuhannya. 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 pertumbuhan

dasar 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 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
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lebih kecil dari 10%, produk yang dihasilkan lebih sedikit karena nutrisi dan

medianya terlalu sedikit.

2. Kelembapan

Kelembaban udara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

kelangsungan hidup mikroorganisme.  Pada bakteri hidup pada range

kelembaban yang terbatas yaitu sekitar 55%-65% dan bertahan dalam bentuk

aerosol (bioaerosol). Jumlah air bebas dalam bahan pangan yang dapat

digunakan oleh mikroorganisme dinyatakan dalam besaran aktivitas air

(Aw = water activity). Mikroorganisme memerlukan kecukupan air untuk

tumbuh dan berkembang biak. Seperti halnya pH, mikroba mempunyai nilai

Aw minimum, maksimum dan optimum untuk tumbuh dan berkembang biak

( Ahmadi dan Estiasih, 2009). Umumnya bakteri membutuhkan air

(Avalaible Water) yang lebih banyak dari kapang dan ragi. Sebagian besar

dari bakteri dapat tumbuh dengan baik pada Aw mendekati 1,00. Media

untuk sebagian besar bakteri mengandung gula tidak lebih dari 1% dan garam

tidak lebih dari 0,85% (larutan garam fisiologis). Konsentrasi gula 3% - 4%

dan garam 1 – 2% dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri

(Muchtadi, 1989). Niai Aw terendah dimana bakteri dapat hidup adalah 0,86.

Bakteri-bakteri yang bersifat halofilik atau dapat tumbuh pada kadar garam

tinggi dapat hidup pada nilai Aw yang lebih rendah yaitu 0,75. Kandungan

air dalam bahan makanan mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap

serangan mikroba yang dinyatakan Aw yaitu jumlah air bebas yang dapat

digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Berbagai

mikroorganisme mempunyai Aw minimum agar dapat tumbuh dengan baik,
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misalnya bakteri termasuk BAL dengan Aw : 0,90 ; khamir Aw : 0,80-0,90 ;

kapang Aw : 0,60-0,70.

3. Tekanan osmotik

Bakteri memperoleh bahan nutrisinya dalam bentuk larutan yang berasal dari

cairan ekstraseluler. Lingkungan intraseluler bakteri dipisahkan dari

lingkungan ekstraselulernya oleh membran dan dinding sel. Cairan dari

dalam sel keluar dan melalui proses osmosis. Perpindahan ini terjadi dari

lingkungan dengan tekanan osmotik rendah ke lingkungan dengan tekanan

osmotik tinggi. Media yang bersifat hipotonik (memiliki tekanan osmotik

yang lebih rendah dibandingkan dengan tekanan osmotik cairan intraseluler)

akan menyebabkan masuknya air ke dalam sel. Hal ini mengakibatkan

lisisnya sel bakteri (osmolisis). Media hipertonik akan menyebabkan

plasmolisis (sel mengerut) karena media ini menarik air dari dalam sel.

Prinsip ini dimanfaatkan pada proses pengawetan makanan seperti manisan,

asinan, selai, ikan asin, madu, dan susu kental manis.

Tekanan osmotik juga dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan

osmotik dengan kata lain tekanan osmotik diperlukan untuk menghentikan

osmosis, yaitu pergerakan molekul yang secara berlebihan melewati membran

semipermeabel sehingga tidak terjadi kerusakan struktur membran sel yang

dapat membunuh sel mikroba (Lestari, 2014). Jika substrat hipertonis maka

cairan di dalam sel keluar, akibatnya tekanan osmotik di luar sel tinggi

dibandingkan dengan cairan di dalam sel, sehingga selnya mengkerut.



12

Pengamatan viabilitas bakteri dapat dilakukan dengan metode angka lempeng

total (total plate counts/ viable plate counts) dan spektrofotometri. Metode

angka lempeng total mengukur jumlah bakteri yang hidup saja, sedangkan

pada spektrofotometer mengukur biomassa sel yang hidup dan mati (Harley

dan Prescott, 2002). Metode angka lempeng total dapat memberi informasi

jumlah bakteri dalam sampel dengan asumsi bahwa satu koloni berkembang

dari satu sel. Pengenceran dilakukan sebelum bakteri ditumbuhkan dalam

medium agar pada cawan petri, sehingga setelah inkubasi akan terbentuk

koloni pada cawan tersebut dalam jumlah yang dapat dihitung (Tóth dan

Márialigeti, 2013). Jumlah koloni dalam cawan petri yang dipilih untuk

penghitungan koloni ialah antara 30 sampai 300 koloni (Cain et al., 2013).

D. Ransum Itik

Ransum adalah bahan pakan yang telah diramu dan biasanya terdiri dari

berbagai jenis bahan dengan komposisi tertentu. Ransum itik umumnya

terbuat dari bahan nabati dan hewani (Sudaro dan Siriwa, 2000). Ransum itik

dapat diberikan dalam bentuk pellet ataupun bentuk halus, pellet harus

diberikan secara kering, sedangkan yang bentuk halus dapat diberikan dalam

bentuk kering atau basah (Wahju, 1992). Air perlu ditambahkan ke dalam

ransum untuk membuat bahan ransum saling melekat, akan tetapi ransum

tidak boleh begitu basah sehingga menjadi becek, karena itik menyukai

ransum yang lengket (Anggorodi, 1995).
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Ransum adalah pakan yang diberikan kepada ternak tertentu selama 24 jam,

pemberiannya dapat dilakukan sekali atau beberapa kali selama 24 jam

tersebut. Ransum yang sempurna merupakan kombinasi beberapa bahan

pakan yang apabila dikonsumsi secara normal dapat disuplai zat-zat pakan

ternak dalam perbandingan jumlah, bentuk sedemikian rupa sehingga fungsi-

fungsi fisiologis dalam tubuh dapat berjalan secara normal. Komposisi

ransum itik biasanya terdiri dari jagung kuning, dedak halus, bungkil kacang

kedelai, bungkil kelapa, tepung ikan, dan bahan-bahan ransum lain yang

menjadi sumber protein dan energi (Wahju, 1992). Ransum berkadar protein

lebih tinggi dapat digunakan bila dikehendaki pertumbuhan lebih cepat,

karena ransum berenergi tinggi cenderung menyebabkan penimbunan lemak

terlalu banyak, ransum demikian tidak dianjurkan (Anggorodi, 1995).

E. Molases

Menurut Priyono (2009) molases merupakan sumber energi yang esensial

dengan kandungan gula didalamnya. Oleh karena itu, molases telah banyak

dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pakan ternak dengan kandungan

nutrisi atau zat gizi yang cukup baik. Molases memiliki kandungan protein

kasar sebesar 3,1%, serat kasar sebesar 0,6%, senyawa organik yang terdiri

dari bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) sebesar 83,5%, lemak kasar

sebesar 0,9% dan abu sebesar 11,9%. Molases dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu: (1) Cane-molasses merupakan molases yang memiliki kandungan 25 –

40% sukrosa dan 12 – 25% gula pereduksi dengan total kadar gula 50 – 60%

atau lebih. Kadar protein kasar sekitar 3% dan kadar abu sekitar 8 – 10%,
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yang sebagian besar terbentuk dari K, Ca, Cl dan garam sulfat; (2) Beet-

molasses merupakan pakan pencahar yang normalnya diberikan pada ternak

dalam jumlah kecil.
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III.   METODE PENELITIAN

A.  Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-April 2017 di Laboratorium

Mikrobiologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam, Universitas Lampung.

B.  Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan adalah laminar air flow cabinet, tabung reaksi,

autoclave, cawan petri, erlenmeyer, hot plate, micropippet dan pipet tip,

kapas, kain kasa, colony counter, oven, pipet volumetri dan pump.

2. Bahan

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi isolat bakteri

usus itik (B4, B7, dan B8) yang diperoleh dari koleksi (Sutrisna, 2013),

media deMan Rogosa and Sharpe (MRS) Broth, media deMan Rogosa

and Sharpe (MRS) Agar, NaCl steril, media ransum R1 dan R2.
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Tabel 1. Kandungan nutrient bahan pakan

Bahan ME
Kkal/kg

BK Protein Lemak SK Abu Ca P total

………………………………%.......................................................
Ampas tahu 2751,00 14,60 18,52 15,84 21,63 4,98 0,53 0,38
Teoung ikan 2880 88,38 36,65 10,58 1,36 36,61 5,11 2,88
L-Lysin 0,60 100,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DL-Metionin 0,30 100,00 58,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Molases 1980,00 82,40 3,94 0,30 0,40 11,00 0,88 0,14
Minyak 8600,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jagung 3370,00 87,41 8,74 8,07 1,97 1,34 0,23 0,41

Dedak Padi 2400,00 88,82 11,17 18,69 11,11 6,32 0,07 1,50
Mineral 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 13,00

Tabel 2. Komposisi ransum (Saputro, 2016).

No Bahan Pakan
Perlakuan

R1 (%) R2 (%)

1 Ampas Tahu 33,6 35,7

2 Tepung Ikan 11,0 17,2

3 L-Lysin 0,6 0,6

4 DL-Metionin 0,3 0,3

5 Molases - 1,6

6 Minyak Kelapa Sawit 2,0 1,6

7 Tepung Jagung 15,0 12,8

8 Dedak Padi 39,9 30,1

9 Mineral 0,1 0,1

10 Filler 0,5 0

Total 100 % 100%

Keterangan: R: komposisi ransum perlakuan
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Tabel 3. Kandungan nutrien dalam ransum perlakuan

Nama
bahan

Hasil analisis (%)

Protein Lemak Serat kasar Abu

R1 16,55 17,14 12,12 8,41

R2 17,98 15,73 11,55 10,32

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan campuran isolat bakteri asam laktat dari usus itik

(B4, B7, B8) koleksi (Sutrisna, 2013). Ketiga isolat bakteri tersebut

diinokulasikan pada kedua media perlakuan yang berbeda, yaitu media

ransum (R1), dan media ransum (R2). Penelitian disusun dengan percobaan

rancangan acak kelompok (RAK) pola perlakuan faktorial 6x2. Faktor A

adalah lama waktu inkubasi 0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, dan 10 jam.

Faktor B adalah dua jenis media tumbuh bakteri asam laktat, yaitu media

ransum (R1), dan media ransum (R2). Masing-masing perlakuan diulang

sebanyak 3 kali.

D.  Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan cara Deskriptif.



18

E.  Prosedur Kerja

1. Peremajaan

Bakteri isolat B4, B7, dan B8 yang di campur menjadi satu dari usus itik

diremajakan pada tabung reaksi yang berisi medium MRS Broth

kemudian diinkubasi selama 48 jam di dalam inkubator pada suhu 37oC.

2. Pembuatan starter

Isolat yang telah diinkubasi dari peremajaan diambil sebanyak 1 ml ke

dalam 10 ml MRS Broth steril kemudian diinkubasi selama 48 jam dalam

inkubator.

3. Preparasi ransum dengan probiotik

Suspensi bakteri uji diinokulasikan secara merata dengan perbandingan

50 ml suspensi ( Standart Mac Farland 108 CFU/ml) untuk setiap 50

gram media pakan (Irianingrum, 2009) yaitu media ransum (R1) dan

media ransum (R2). Campuran antara suspensi bakteri dengan media

pakan dihomogenkan dan diinkubasi pada 0 jam (kontrol), 2 jam, 4 jam,6

jam, 8 jam, dan 10 jam.

4. Perhitungan sel bakteri

Perhitungan sel bakteri dilakukan secara tidak langsung dengan metode

pour plate. Masing-masing sampel perlakuan diambil sebanyak 1 gram,

lalu diencerkan dalam larutan garam fisiologis sebanyak 10 ml sebagai

pengenceran 10-1 dan seterusnya sampai pengenceran10-9. Diambil
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sebanyak 1 ml masing-masing dari 3 pengenceran tertinggi dituang

kedalam cawan petri steril, kemudian ditambahkan medium MRS Agar

sebanyak 15 ml. Cawan petri digoyangkan supaya suspensi dan media

tercampur merata (Pour Plate Method). Setelah media memadat,

diinkubasi dalam inkubator dengan suhu 37°C selama 48 ± 2 jam. Setelah

diinkubasi dihitung jumlah koloni dengan menggunakan colony counter.

Hasil pehitungan jumlah koloni kemudian dikonversikan ke dalam sel/ml.

Jumlah koloni BAL yang tumbuh kemudian dimasukkan kedalam rumus

ALT (Angka Lempeng Total) sebagai berikut:

N = Σ C(n1 x 1) + ( 2 0,1) x d (Kristiyanti, 2015).
Keterangan:

N = Jumlah koloni / gram

ΣC = 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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5. Diagram Alir Penelitian

Inokulasi hasil peremajaan sebanyak 1 ml ke dalam
9 ml MRS Broth, dan diinkubasi selama 48 jam

Dilakukan perhitungan Total Plate Count dengan metode
pour plate menggunakan media MRS agar

Masing-masing perlakuan diinkubasi selama 0 jam, 2
jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam dan 10 jam dengan

perbandingan 50 suspensi untuk setiap 50 gram media
pakan

R1

Ransum tanpa
molases

R2

Ransum
bermolases 1,6 %

Jumlah koloni dihitung dengan colony counter

Isolat hasil peremajaan dicampur dengan 9 MRS
Broth dan diinkubasi selama 48 jam, pada suhu 37◦C

C

Suspensi BAL yang telah diinokulasikan ke dalam 9 ml aquades steril sampai
diperoleh kekeruhan yang sama dengan stadart Mac Farland 0,5 dengan
kepadatan (1,5 x 108 CFU/ ml)  dan diinokulasikan secara merata pada

masing-masing perlakuan
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A.  Simpulan

1. BAL sebagai probiotik pada ransum R1 dan R2 viabilitasnya sampai 6

jam.

2. Viabilitas BAL dalam ransum R2 lebih baik dibandingkan R1 pada 4 jam

inkubasi.  Jumlah populasi BAL pada R2 yaitu 7,36 log CFU/g dan pada

R1 yaitu 6,08 log CFU/g.

B.  Saran

1. Untuk pemberian pakan itik dengan probiotik BAL dapat diberikan

dengan media ransum R1 dan R2, tetapi hanya dapat diberikan sampai

pada 6 jam.

2. Pemberian probiotik dengan ransum R1 dan R2 perlu diulangi setelah

jam ke-6.

3. Perlu dilakukan modifikasi komposisi media ransum, supaya BAL dapat

bertahan lebih dari 6 jam.
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