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ABSTRAK 

 

UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI ISOLAT BAKTERI ASAM LAKTAT 

(BAL) DARI BEKASAM IKAN PATIN (Pangasius hypophthalmus) 

TERHADAP Escherecia coli DAN Streptococcus sp. 

 

 

Oleh 

Nur Rohman 

 

 

 

Bekasam merupakan salah satu produk fermentasi ikan secara tradisional yang 

memiliki rasa asam dan banyak dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Proses 

fermentasi yang terjadi pada bekasam dibantu oleh adanya Bakteri Asam Laktat 

(BAL). Dalam metabolismenya BAL menghasilkan asam organik, hidrogen 

peroksida, diasetil, CO2 dan bakteriosin. Senyawa tersebut merupakan senyawa 

antimikroba yang berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan 

bakteri pembusuk. Rancangan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan 

bertujuan mengetahui aktivitas dari antibakteri yang dihasilkan oleh isolat bakteri 

asam laktat dari bekasam ikan patin (Pangasius hypophthalmus) dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherecia coli dan Streptococcus sp. Data 

dianalisis secara deskriptif dengan menampilkan data dalam bentuk tabel dan 

gambar. Hasil penelitian didapatkan 9 isolat BAL dari bekasam ikan patin yang 

selanjutnya diproduksi antibakterinya. Seluruh isolat menunjukkan hasil positif 

saat diuji antibakteri terhadap Escherecia coli dan Streptococcus sp baik dalam 

kondisi asam ataupun telah dinetralkan. Pada Escherecia coli dalam kondisi asam 

luas zona hambat B1-B9 berturut-turut adalah 5,4 ; 6,6 ; 5,3 ; 8,3 ; 5,2 ; 4,7 ; 3,9 ; 

6,6 ; 4,4. Dalam kondisi netral zona hambat B1-B9 berturut-turut adalah 2,2 ; 2,5 ; 

2,2 ; 2,4 ; 1,9 ; 1,4 ; 1,7 ; 1,9 ; 1,8. Sementara pada Streptococcus sp dalam 

kondisi asam luas zona hambat B1-B9 berturut-turut adalah 5,2 ; 3,0 ; 4,2 ; 4,3 ; 

3,9 ; 3,6 ; 3,2 ; 3,7 ; 4,1. Dalam kondisi netral zona hambat B1-B9 berturut-turut 

adalah 1,2 ; 1,0 ; 1,8 ; 1,7 ; 1,2 ; 1,4 ; 0,8 ; 1,6 ; 1,5. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa aktivitas antibakteri BAL menghambat pertumbuhan kedua 

bakteri uji baik dalam kondisi asam maupun setelah dinetralkan. 

 

Kata kunci: Bekasam, Bakteri Asam Laktat (BAL), Antibakteri 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Bekasam merupakan salah satu produk fermentasi ikan secara tradisional yang 

memiliki rasa asam dan banyak dikenal di berbagai daerah di Indonesia, 

terutama di JawaTengah dan Sumatera Selatan. Bekasam adalah hasil proses 

fermentasi ikan yang digolongkan sebagai olahan  yang menghasilkan  

senyawa-senyawa yang mempunyai kemampuan mencegah pembusukan pada 

ikan dengan penggaraman.  Dalam proses fermentasi juga digunakan nasi 

sebagai sumber energi mikroorganisme. Proses pembuatan bekasam sampai 

saat ini masih dilakukan secara tradisional dengan menerapkan fermentasi 

spontan, yaitu menggunakan peran bakteri dalam proses fermentasinya. 

Pertumbuhan bakteri dirangsang dengan penambahan garam dan sumber 

karbohidrat dalam kondisi anaerobik (Puspita, 2011). 

 

Penambahan karbohidrat bertujuan untuk merangsang pertumbuhan bakteri 

asam laktat. Bakteri asam laktat akan menguraikan karbohidrat menjadi 

senyawa sederhana, kemudian disintesis membentuk senyawa asam laktat, 

asam asetat, asam propionat dan etil alkohol. Senyawa-senyawa ini berguna 

sebagai pengawet dan pemberi rasa asam pada produk bekasam (Nuraini et al., 

2014). 



Proses Penggaraman dalam pembuatan bekasam dapat menghambat bahkan 

menghentikan pertumbuhan mikroorganisme khususnya mikroorganisme yang 

tidak tahan terhadap kadar garam tinggi. Penambahan garam membuat bakteri 

yangada terseleksi.  Bakteri yang toleran terhadap garam akan bertahan 

sedangkan bakteri yang tidak tahan garam akan mati. Sebagian besar bakteri 

yang menyebabkan pembusukan tidak tahan terhadap kadar garam yang tinggi 

(Agustini, 2010). 

 

Bakteri yang tumbuh pada proses fermentasi bekasam didominasi BAL, Setiap 

bahan berbeda yang digunakan dalam proses pembuatan bekasam akan 

menghasilkan variasi BAL yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian Candra 

(2006) dari produk bekasam yang menggunakan bahan dasar ikan bandeng 

didapatkan 5 isolat murni BAL yang dibedakan berdasarkan perbedaaan 

morfologi koloninya. Sementara hasil penelitian Desniar et. al (2013) dari 

produk bekasam yang menggunakan bahan dasar ikan mas didapatkan 29 

isolat murni BAL. 

 

Menurut Yang et al., (2012) dalam metabolismenya, bakteri asam laktat 

menghasilkan asam organik, hidrogen peroksida, diasetil, CO2 dan 

bakteriosin. Senyawa –senyawa  tersebut bersifat antimikroba yang berfungsi 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Oleh 

karena itu, BAL sering digunakan sebagai agen probiotik dan biopreservasi 

yang bermanfaat untuk kesehatan (Kusmiati et al., 2002) 
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Dari penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2011) menyebutkan bahwa BAL 

dari bekasam yang menggunakan bahan dasar ikan seluang mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri uji yang digunakan yaitu Listeria 

monocytogenes, Escherichia coli dan Salmonella typhimurium. Sementara dari 

hasil penelitian Purnama (2011) menyebutkan bahwa BAL dari bekasam ikan 

nila mampu menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhimurium, 

Listeria monocytogenes, dan Escherichia coli, Bacillus cereus, dan 

Staphylococcus aureus. 

 

Selain ikan seluang dan ikan nila sebagai bahan dasar bekasam yaitu ikan 

patin. Ikan patin memiliki kandungan bahan yang berbeda dengan ikan nila, 

ikanseluang, ikan bandeng dan ikan air tawar pada umumnya.Hal ini 

merupakan media yang berbeda dan spesifik untuk pertumbuhan bakteri. 

Demikian pula jenis BAL yang mendominasi bekasam ikan patin berbeda. 

Informasi tentang hal tersebut belum diketahui secara jelas.  Demikian juga 

kemampuannya  dalam menghambat bakteri komensal baik yang bersifat 

Gram positif maupun Gram negatif belum diketahui. 

 

B. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas dari antibakteri yang 

dihasilkan oleh isolat bakteri asam laktat dari bekasam ikan patin (Pangasius 

hypophthalmus) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherecia coli dan 

Streptococcus sp. 
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

karakteristik isolat bakteri asam laktat yang berasal dari bekasam ikan patin 

(Pangasius hypophthalmus) serta potensi  isolat tersebut sebagai penghasil 

antibakteri yang menghambat  bakteri uji Escherecia coli dan Streptococcus 

sp. yang bersifat patogenik. 

 

D. Kerangka Pemikian 

Penggaraman yang dilakukan dalam pembuatan bekasam membuat bakteri 

yang tidak toleran terhadap kadar garam tinggi akan mati, sedangkan bakteri 

yang toleran terhadap kadar garam tinggi akan tetap hidup. Selama proses 

fermentasi terjadi peningkatan asam pada bekasam sebagai hasil metabolisme 

dari BAL yang membuat bakteri yang tidak tahan asam akan terhambat dan 

mati. Selain asam yang dihasilkan BAL dari bekasam, BAL juga 

menghasilkan senyawa non asam yaitu bakteriosin. Bakteriosin merupakan 

senyawa protein yang diekskresikan oleh bakteri yang bersifat menghambat 

pertumbuhan bakteri lain. 

 

BAL dari ikan seluang mampu menghambat pertumbuhan bakteri Listeria 

monocytogenes, Escherichia coli dan Salmonella typhimurium. Sementara 

BAL bekasam ikan nila mampu menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella 

typhimurium, Listeria monocytogenes, dan Escherichia coli, Bacillus cereus, 

dan Staphylococcus aureus. 
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Pada dasarnya setiap bahan yang digunakan untuk membuat bahan bekasam 

yaitu ikan nila, ikan bandeng, ikan seluang maupun ikan patin memiliki 

persamaan kandungan senyawa penyusun yaitu protein, lemak, karbohidrat 

dan kadar air yang tinggi. Hal ini memungkinkan pada fermentasi bekasam 

ikan patin juga didominasi BAL.  

 

Ikan seluang memiliki kandungan senyawa yang berbeda dengan ikan nila 

sehingga ditemukan perbedaan variasi jenis BALyang ditemukan. Ikan 

seluang memiliki kandungan yaitu air 78,07 %, karbohidrat 5,3 gram, lemak 

2,38 %,  dan protein 10,39 % ditemukan 3 isolat BAL (Utami et al., 2016). 

Ikan nila memiliki kandungan yaitu air 77,80 %, lemak 2,70%,  dan protein 

17,80%  ditemukan 1 isolat BAL(Putri et. al.,2012). Ikan patin memiliki 

kandungan yaitu air 82,22 %, karbohidrat 2,53%. lemak 1,09%,  dan protein 

14,53% (Maghfiroh, 2000).  

 

Perbedaan kandungan pada ikan patin memungkinkan variasi jenis BAL yang 

berbeda. Masing-masing isolat menghasilkan senyawa antibakteri yang 

berbeda.  Senyawa antibakteri dapat berupa asam organik, alkohol, hidrogen 

peroksida, bakteriosin.  Bakteriosin merupakan senyawa  protein. Perbedaan 

senyawa antibakteri memiliki daya hambat yang berbeda terhadap bakteri 

Gram positif dan Gram negatif.  Struktur sel Gram positif berbeda dengan 

Gram negatif, hal ini menyebabkan respon terhadap zat antibakteri tidak sama. 
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E. Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah antibakteri yang dihasilkan dari isolat 

bakteri asam laktat dari bekasam ikan patin (Pangasius hypophthalmus) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherecia coli dan Streptococcus sp. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Biologi  Ikan Patin (Pangasius hypophthalmus) 

 

Ikan patin memiliki spesies yang cukup banyak. Ikan yang memiliki nama 

ilmiah Pangasius di Indonesia terdiri atas Pangasius pangasius atau 

Pangasius djambal, Pangasius humeralis, Pangasius lithostoma, Pangasius 

macronema, Pangasius micronemus, Pangasius nasutus, Pangasius 

niewenhuisii, dan Pangasius polyuranodom. Jenis-jenis tersebut merupakan 

ikan atau spesies asli (indigenous species) yang berada di perairan umum 

Indonesia. Jenis Pangasius sutchi dan Pangasius hypophthalmus yang 

dikenal dengan jambal siam, patin siam, atau lele Bangkok merupakan ikan 

introduksi dari Thailand (Kordi, 2010).  

 

Ikan  patin  siam  memiliki  tubuh  yang  memanjang  dan  berwarna  putih  

Keperak – perakandengan  punggung  berwarna  kebiru-biruan.  Tubuh  ikan 

inimemiliki panjang hingga mencapai 120cm, bentuk kepala  yang  relatif 

kecil, mulut terletak di  ujung  kepalabagian  bawah,  pada  kedua  sudut  

mulutnya  terdapat  dua  pasang kumis yang berfungsi sebagai alat peraba 

yang merupakan ciri khas ikan golongan catfish, danmemiliki  sirip  ekor  

berbentuk  cagak  dan  simetris (Djariah,  2001). 



Morfologi ikan patin (Pangasius hypophthalmus) dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Morfologi Ikan Patin 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi ) 

Menurut Herwono (2001), kedudukan ikan patin (Pangasius hypophthalmus) 

dalam taksonomi adalah sebagai berikut : 

Kerajaan : Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas  : Pisces 

Bangsa : Ostoriophisi 

Suku  : Schilbeidae 

Marga : Pangasius 

Jenis :Pangasius hypophthalmus 

 

Komposisi yang ada dalam ikan patin didominasi oleh daging memiliki total 

49% dari total berat ikan keseluruhan, sedangkan komposisi lain yaitu kulit, 
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tulang, kepala, isi perut, dan gelembung renang. Komposisi kimia yang ada 

dalam ikan patin menurut Maghfiroh (2000) disajikan dalam tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Ikan Patin  

 

 

 

 

B. Fermentasi 

Menurut  Jay  et al., (2005),  fermentasi  adalah  proses  perubahan  kimiawi,  

dari senyawa karbohidrat menjadi asam organik, alkohol, dan H2O2 dengan  

bantuan  enzim  yang  dihasilkan oleh mikroba. Proses fermentasi akan 

menyebabkanterjadinya penguraian senyawa- senyawa organik untuk   

menghasilkan energi serta terjadi pemecahansubstrat menjadi produk baru 

oleh mikroba (Madigan et al., 2011).Proses fermentasi dimulai dari jalur 

glikolisis yang menghasilkan asam piruvat. Asam piruvat akan dikatalisis 

oleh enzim asam dehidrogenase dan direduksi NADH untuk menghasilkan 

ATP dan asam (Pelaez dan Orue 2010).Senyawa organik berupa asam laktat 

dihasilkan oleh Bakteri Asam Laktat. 
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Hasil fermentasi dipengaruhi oleh antaralain :  

1. Jenis mikroba, akan menentukan jenis enzim yang berperan dalam  proses 

fermentasi. Dalam hal ini jenis enzim menentukan jalur glikolisis yang 

terjadi. 

2. Jenis substrat, komposisi substrat sangat berperan dalam menentukan 

hasil fermntasi.Substrat merupakan sumber energi dan donor elektron dan 

hidrogen. Disamping itu substrat juga mengandung berbagai unsur yang 

dapat  berperan sebagai aktivator maupun inhibitor dalam reaksi .    

3. Faktor lingkungan, aktivitas seluler sangat dipengaruhi oleh faktor luar 

antara lain pH, suhu, tekanan osmosis, oksigen.  pH dan suhu sangat 

menentukan aktivitas  enzim. Setiap jenis enzim memerlukan pH dan suhu 

optimum untuk  melaksanakan reaksi.  Tekanan osmosis lebih diperlukan 

dalam mekanisme pengambilan substrat oleh sel.  Kebutuhan oksigen 

dalam setiap fermentasi berbeda-beda, tergantung jenis mikrobanya dan 

produk fermentasi yang diharapakan. Oksigen lebih diperlukan sebagai 

aseptor hidrogen terminal dalam kehidupan sel (Ray, 2004). 

 

C. Bekasam  

Bekasam merupakan produk  fermentasi  ikan  yang  rasanya asam.Bekasam    

merupakan hasil atau produk fermentasi secara tradisional yang dibuat dari  

ikan air tawar(Suyatno et al., 2015). 
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Pada umumnya produk bekasam dibuat dengan mencampurkan ikan, nasi, 

dan garam dalam wadah tertutup dan selanjutnya dilakukan proses fermentasi 

padasuhu ruang antara 5 sampai 7 hari. Bekasam yang dihasilkan 

mempunyaikarakteristik daging ikan seperti ikan segar dengan daging ikan 

yang semakinkenyal, rasa asam asin khas bekasam dengan aroma tertentu. 

Bekasam hampirserupa dengan beberapa produk fermentasi ikan yang 

dijumpai di beberapanegara lainnya seperti, burong isda, burong bangus 

(Filipina), pla-ra, pla-chom, som-fak (Thailand), heshiko, dan nakazuke          

( Jepang ). Pada dasarnya pembuatan bekasam adalah salah satu upaya  

pengolahan ikan dengan memanfaatkan bakteri asam laktat (Wikandari, 2012) 

 

Cara  membuat bekasam itu sendiri sangatlah mudah.  Pertama-tama, kepala  

ikan dibuang, dan bersihkan sisik serta isi perutnya. Kemudian ikan dibelah   

menjadi bentuk kupu-kupu dan  dicuci. Ikan yang telah dicuci selanjutnya  

ditaburi sedikit garam untuk  mengawetkannya dan ditambahkan nasi dengan  

perbandingan 1 : 1 atau 1 : 2 dengan  ikan yang akan dibuat bekasam. 

Campuran tersebut sedikit dirapatkan kemudian disusun dengan rapi di dalam  

toples untuk disimpan atau difermentasi sesuai keinginan (Suyatno et al., 

2015)Metoda ini akan menghasilkan proses penetrasi garam ke dalam daging 

ikanyang lebih cepat. Garam yang digunakan sebaiknya tidak lebih dari 20% 

dariberat ikan,kadar asam laktat bekasam meningkat tajam pada fermentasi 

minggukedua dan kemudian cenderung menurun (Suyatno et al., 2015). 
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Keasaman yang terjadi dari tiap hari proses fermentasi yang semakin lama 

maka akan semakin meningkat. Proses  fermentasi asam  laktat membutuhkan  

keadaan  yang anaerob dan diawali dengan proses glikolisis karbohidrat  yang 

menghasilkan asam piruvat, proses selanjutnya adalah perubahan asam 

piruvat menjadi asam laktat (Irpan, 2014). 

 

Menurut Vonistara (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan 

bekasam antara lain : 

1. Bahan baku 

Faktorkeberhasilandalampembuatanbekasamsangatditentukanolehkesegara

n bahan, dalamhalinikesegaranikan yang dijadikanbekasam 

2. Lama fermentasi 

Selama proses fermentasi asam amino akan mengalami peningkatan akibat 

adanya pemecahan protein, yang mana kandungan asam amino yang tinggi 

akan mempengaruhi cita rasa. Mikroorganisme diinokulasi pada media, 

pertumbuhan yang terlihat mula-mula adalah suatu pembesaran ukuran, 

volume dan berat sel. Ketika ukurannya telah mencapai kira-kira dua kali 

dari besar sel normal, sel tersebut membelah dan menghasilkan dua sel. 

Sel-sel tersebut kemudian tumbuh dan membelah diri menghasilkan empat 

sel. Selama kondisi memungkinkan, pertumbuhan dan pembelahan sel 

berlangsung terus sampai sejumlah besar populasi sel terbentuk. Waktu 

antara masing-masing pembelahan sel berbeda-beda tergantung dari 

spesies dan kondisi lingkungannya, tetapi untuk kebanyakan bakteri waktu 

ini berkisar antara 10 –60 menit. 
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3. Konsentrasi garam 

Konsentrasi garam yang dianjurkan adalah 5-15%. Prinsip kerja garam 

dalam proses fermentasi adalah untuk mengatur ketersediaan air untuk 

kebutuhan mikroorganisme. Mikroorganisme yang diinginkan untuk 

tumbuh adalah jenis-jenis bakteri penghasil asam. Kadar garam selama 

fermentasi akan berubah karena cairan dalam sel-sel jaringan tertarik 

keluar sel, karena itu secara periodik harus diadakan penyesuaian kadar 

garam. 

4. Konsentrasi karbohidrat 

Sumber karbohidrat yang ditambahkan dalam pembuatan bekasam akan 

diuraikan oleh bakteri asam laktat menjadi senyawa-senyawa asam, 

terutama asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan ini akan menurunkan 

pH dan menimbulkan rasa asam pada produk bekasam. 

 

D. Bakteri Asam Laktat 

 

Bakteri yang memproduksi asam laktat termasuk ke dalam golongan bakteri 

Gram-positif, sebagian besar bersifat katalase negatif, tidak membentuk 

spora, berbentuk batang dan coccus. Golongan bakteri asam laktat ini dapat 

tumbuh dengan atau tanpa oksigen (Fauzan, 2009). 

Berdasarkan produk akhir dari metabolisme glukosa, bakteri asam laktat 

dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu homofermentatif dan 

heterofermentatif. Bakteri asam laktat yang termasuk homofermentatif dapat 

mengubah 95 % dari glukosa atau heksosa lainnya menjadi asam laktat. 
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Karbondioksida dan asam asam volatil lainnya juga dihasilkan, tetapi dalam 

jumlah sedikit. Beberapa contoh bakteri asam laktat yang bersifat 

homofermentatif adalah Streptococcus, Pediococcus, Aerococcus dan 

beberapa spesies Lactobacillus.Pada bakteri heterofermentatif, bakteri asam 

laktat jugamemproduksi asam asetat dan sebagian asam propionat dalam 

jumlah besar. (Theron dan Lues 2011).  

 

Proses fermentasi asam laktat dimulai dari jalur glikolisis yang menghasilkan 

asam piruvat. Asam piruvat yang terdegradasi dikatalisis oleh enzim asam 

dehidrogenase dan direduksi NADH untuk menghasilkan ATP dan asam 

laktat (Pelaez dan Orue, 2010). 

 

Bakteri asam laktat heterofermentatif mengubah glukosa dan heksosa lainnya 

menjadi asam laktat, etanol, asam asetat, asam format dan CO dalam jumlah 

yang hampir sama. Beberapa contoh bakteri asam laktat heterofermentatif 

adalah Leuconostoc dan beberapa spesies Lactobacillus. Bakteri 

heterofermentatif tidak mempunyai enzim fruktosadifosfat aldolase, 

transaldolase dan transketolase yang berperan dalam tahap glikolisis. Bakteri 

homofermentatif dapat menghasilkan energi sebesar dua kali energi yang 

dihasilkan oleh bakteri heterofermentatif dari sejumlah substrat yang sama 

(Moat et al., 2002).Bakteri asam laktat yang banyak terdapat pada bekasam 

adalah Lactobacillus coryneformis, Lactobacillus spp., Lactobacillus spp., 

Pediococcus sp.(Sugiyono et al. 1999).  
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Sejauh ini telah diketahui bahwa keberadaan bakteri asam laktat tidak bersifat 

patogen dan aman bagi kesehatan sehingga sering digunakan dalam industri 

pengawetan makanan, minuman dan berpotensi sebagai produk probiotik. 

Beberapa kriteria penting untuk karakter fisiologi yang merupakan seleksi 

kelayakan bakteri sebagai produk probiotik antara lain uji 

pertumbuhan/resistensi bakteri probiotik pada pH rendah (Hardiningsih et al. 

2005).  

 

BAL dapat berfungsi sebagai pengawet makanan karena mampu 

memproduksi asam organik, menurunkan pH lingkungannya dan 

mengeksresikan senyawa yang mampu menghambat mikroorganisme patogen 

seperti H, diasetil, CO, asetaldehid, d-isomer asam-asam amino dan 

bakteriosin (Kusmiati, 2002). 

 

E. Senyawa Antibakteri 

 

Bakteri asam laktat menghasilkan senyawa-senyawatertentu selain asam 

laktat dan asam asetat (asam organik) yang dapatmenghambat pertumbuhan 

bakteri lain.  Senyawa-senyawa tersebutdiantaranya H2O, diasetil dan 

bakteriosin dalam jumlah yang relatif sedikit dibandingkandengan produksi 

asam organik (Kusmiati, 2002).  
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i. Asam laktat 

Asam laktat merupakan molekul yang larut dalam air. Mekanisme 

antimikroba asam laktat berdasarkan pada teori chemiosmotic dan 

pHhomeostasis. Ketika asam laktat yang diproduksi disekresikan ke 

lingkungan,beberapa molekul terdisosiasi menjadi H+ dan anion, 

sementara yang lain tidakterdisosiasi. Salah satu faktor yang 

berperanan terhadap terdisosiasi atau tidaknyasuatu molekul adalah 

pH lingkungan dan pK (tetapan keseimbangan). Hal inimenyebabkan 

peningkatan proton transmembran yang pada akhirnyamenyebabkan 

gradien proton. Perbedaan ini menyebabkan proton lebih cepatmasuk 

ke dalam sel sehingga meningkatkan kebutuhan energi 

untukmempertahankan pH alkali dalam sel(Ray,2004). 

 

Aktivitas antibakteri dari asam laktat selain memaksa zat antibakteri 

lainmasuk, juga memiliki perannya tersendiri. Asam yang masuk 

melalui plasmamembran sel akan terdisosiasi menjadi kation dan 

anion toksik. Membran sel akanluruh dan menyebabkan transportasi 

sel terganggu. Selain itu aktivitas air bebas(water activity) dan 

metabolisme sel seperti glikolisis juga akan terganggu(Theron dan 

Lues 2011).  

 

Asam laktat mampu melemahkan permeabilitas bakteriGram-negatif 

dengan merusak membran luar bakteri Gram-negatif. Pelindung 

daripermeabilitas membran luar berupa lapisan lipopolisakarida yang 
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terletak padapermukaan membran dirusak oleh asam laktat sehingga 

substrat antimikroba yanglain yaitu diasetil, bakteriosin, hidrogen 

peroksida dan laktoperidase sistem dapatberpenetrasi ke dalam 

membransitoplasma (Alokomi et al. 2000).   

 

ii. Karbon dioksida (CO2) 

Karbon dioksida diproduksi terutama oleh BAL heterofermentatif. 

Karbon dioksida memainkan peranan penting dalam membuat 

lingkungan anaerobik yangmenghambat enzimatik dekarboksilase, 

dan akumulasi CO membran lipid bilayerdapat menyebabkan 

disfungsi permeabilitas. Karbon dioksidasecara efektif dapat 

menghambat banyakmikroorganisme perusak makanan, terutama 

bakteri psikrotropik Gram-negatif(Ammor et al.2006).  

 

iii. Hidrogen peroksida (H2O2) 

Hidrogen peroksida merupakan prekursor untuk produksi bakterisidal 

radikal bebas seperti superoksida dan radikal hidroksil (OH) yang 

dapatmerusak DNA. Hidrogen peroksidadiproduksi oleh bakteri asam 

laktat sebagai hasil dari aksiflavoprotein oksidase atau nikotinamida 

adenine dinukleotida (NADH)peroksidase. Efek antimikroba dari 

adalah hasil dari oksidasi grup sulfhydrylyang menyebabkan 

denaturasi sejumlah enzim, dan dari peroksidase membranlipid 

meningkatkan permeabilitas membran (Ammor et al.2006).   
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iv. Bakteriosin  

 

Bakteriosin adalah senyawa protein yang dieksresikan oleh bakteri 

yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri lain terutama yang 

memilikikekerabatan erat secara filogenik (Kusmiati, 2002). 

Mekanisme aktivitas bakterisidal bakteriosin adalah sebagai berikut:  

(1) molekul bakteriosin kontak langsung dengan membran sel,  

(2) proses kontak inimampu mengganggu potensial membran berupa 

destabilitas membran sitoplasma sehingga sel menjadi tidak kuat,  

(3) ketidakstabilan membran mampumemberikan dampak 

pembentukan lubang atau pori pada membran sel melaluiproses 

gangguan terhadap PMF (Proton Motive Force) (Usmiati, 2007).  

Bakteriosin dapat diproduksi oleh Lactococcus, Lactobacillus 

danPediococcus  yang berasal dari berbagai bahan makanan, misalnya 

nisindiproduksi oleh  Lactococcus lactis,  pediosin AcH dihasilkan 

Pediococcusacidilactic. Bakteriosin memiliki beberapa kelebihan 

sehingga potensial digunakan sebagaibiopreservatif.  Bakteriosin  

bukan termasuk bahan toksik dan mudah mengalamidegradasi oleh 

enzim proteolitik karena merupakan senyawa protein. Bakteriosin juga 

tidakmembahayakan mikroflora usus karena mudah dicerna oleh 

enzim saluranpencernaan. Bakteriosin dapat digunakan untuk 

mengurangi penggunaan bahan kimia sebagai pengawetpangan. 

Penggunaan bakteriosin fleksibel dan stabil terhadap pH dan suhu 

yang cukupluas sehingga tahan terhadap proses pengolahan yang 
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melibatkan asam dan basa,serta kondisi panas dan dingin (Marwati, 

2007). 

F. Streptococcus sp. 

 

Streptococcus sp. merupakan floral normal rongga mulut yang memiliki sifat 

α-hemolitik dan  komensal  oportunistik  (Arora, 2009). 

Streptococcussp. merupakan bakteri yang paling penting dalam proses  

terjadinya  karies  gigi  (Nomura  dkk.,  2004).   

 

Bakteri  ini pertama kali diisolasi dari plak gigi oleh Clark pada tahun 1924 

yang memiliki kecenderungan berbentuk kokus dengan formasi  rantai 

panjang apabila ditanam pada medium yang diperkaya  seperti  pada Brain 

Heart  Infusion (BHI)  Broth, sedangkan bila ditanam di media agar akan 

memperlihatkan rantai pendek dengan bentuk sel tidak beraturan. 

Streptococcus sp. tumbuh dalam suasana fakultatif anaerob (Gronroos dkk., 

1998). 

 

Streptococcus sp. merupakan bakteri gram positf (+), bersifat non motil  

(tidak bergerak), berdiameter 1-2 µm, bakteri anaerob fakultatif. Memiliki 

bentuk bulat atau bulat telur,  tersusun seperti rantai dan tidak membentuk 

spora (Manton, 2010).  

Bakteri ini  tumbuh  secara  optimal  pada  suhu  sekitar  18-40Streptococcus 

sp. biasanya ditemukan pada rongga gigi manusia yang luka dan menjadi 

bakteri yang paling kondusif menyebabkan karies untuk email gigi  
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(Ari, 2008). 

 

G. Escherichia coli 

Eschericia coli merupakan bakteri Gram-negatif, motil, tidak 

berspora,berbentuk batang dan anaerobik fakultatif. E. coli bersifat aerob atau 

kualitatifanaerob, dapat tumbuh pada media buatan. Bakteri ini umumnya 

hidup pada rentang suhu 20-40ºC dengan suhu optimum 37ºC, tumbuh baik 

pada pH 7,0 tapitumbuh juga pada pH yang lebih tinggi. E.coli mengandung 

enterotoksin dan ataufaktor virulensi lainnya, termasuk invasiveness dan 

faktor kolonisasi,menyebabkan penyakit diare. E.coli juga penyebab utama 

infeksi urin dan infeksinosomical termasuk septisemia dan meningitis. Dari 

sekian ratusstrain E.,coli yang teridentifikasi, hanya sebagian kecil yang 

bersifat patogen(Holt et al. 1994).  

 

Escherecia colimerupakan bakteri komensal bersifat patogen penyebabkan 

gangguan kesehatan pada saluran pencernaan (Tenailon et al., 2010). E. coli 

yang berifat patogen dapat mengakibatkan gangguan intestinal dan 

infeksisaluran kemih (Prescott, 2008). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2017 di 

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laminar air flow 

cabinet, timbangan analitik, inkubator, mikroskop, oven, autoklaf, hot 

plate magnetic stirrer, centrifuge, mikropipet, mikrotip 1 mL, cawan 

petri, jarum ose bulat, jarum ose runcing, tabung sentifugasi, tabung 

reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur, bunsen, erlenmeyer, gelas piala, 

botol semprot, gelas benda, aluminium foil, kapas, kain kasa, benang, 

gunting, sarung tangan, dan masker 

2. Bahan 

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah media MRSA 

( de Mann Rogose Sharpe Agar ), MRSB, NA (nutrient agar),  akuades, 

alkohol 70%, Gram A, Gram B, Gram C, Gram D, Malachit green, H2O2  

 



C.  Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif untuk mengetahui 

kemampuan antibakteri dari isolat BAL yang didapatkan dari bekasam ikan 

patin (Pangasius hypophthalmus). Metode penelitian deskriptif  digunakan untuk 

mengetahui variasi BAL bekasam ikan patin serta kemampuan antibakteri yang 

dihasilkan terhadap bakteri uji. Prosedur yang dilakukan meliputi isolasi dan 

identifikasi isolat BAL, produksi antibakteri isolat BAL , serta uji aktivitas 

antibakteri terhadap Escherecia coli dan Streptococcus sp.  Metode 

pengukuran yang digunakan yaitu metode difusi sumur agar, Besarnya 

kemampuan hambatan dari antibakteri terhadap pertumbuhan Escherecia coli 

dan Streptococcus sp. ditunjukkan dengan pengukuran luas zona jernih yang 

terbentuk disekitar sumur (Harley dan Prescott, 2002) 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Isolasi Bakteri Asam Laktat dari Produk Bekasam 

Isolasi dilakukan dengan mengencerkan 1 gr sampel bekasam kedalam 9 

mL akuades steril, selanjutnya suspensi diencerkan hingga pengenceran 

10
-5

.  Kemudian  1 mL suspensi diinokulasikan ke media MRSA 

menggunakan metode pour dengan masing-masing cawan duplo. Inkubasi 

dilakukan selama 24 jam dengan posisi terbalik di inkubator. Selanjutnya 

isolat yang memiliki morfologi koloni berbeda dimurnikan pada media 

MRSA miring. 

2.  identifikasi dan Karakterisasi BAL dari Produk Bekasam 

Isolat murni BAL yang telah diisolasi ditumbuhkan pada media MRSA 

miring kemudian diidentifikasi dan dikarakterisasi berdasarkan sifat 
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morfologi maupun fisiologinya. Pengamatan morfologi meliputi 

morfologi koloni (bentuk koloni, elevasi, bentuk tepian) dan morfologi sel 

(pewarnaan gram, pewarnaan spora). Pengamatan sifat fisiologis 

dilakukan dengan pengujian katalase dan uji motilitas. 

 

3. Produksi antibakteri 

2.1 Pembuatan starter bakteri 

Isolat berumur 24 jam diambil 1 ose dan diinokulasikan dalam 10 mL 

MRSB dan diinkubasi pada shaker selama 18- 24 jam 

 

2.2 Produksi Antibakteri BAL 

Sebanyak 10 mL starter yang sudah dibuat selanjutnya diinokulasikan 

dalam 90 mL MRSB, kemudian campuran tersebut diinkubasi pada 

shaker selama 24 jam (Lumbangaol, 2015) 

 

2.3 Preparasi Antibakteri 

1. Antibakteri tanpa penetralan 

50 mL kultur disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm dengan 

suhu 4
O
C selama 15 menit. Supernatan yang dihasilkan disebut 

sebagai ekstrak kasar antibakteri tanpa penetralan 

2. Antibakteri dengan penetralan 

50 mL kultur dilakukan pengukuran pH dan dinetralkan menggunakan 

NaOH 1 M hingga dicapai pH 7, selanjutnya kultur disentrifugasi 

dengan kecepatan 10.000 rpm dengan suhu 4
O
C selama 15 menit. 
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Supernatan yang dihasilkan disebut sebagai ekstrak kasar antibakteri 

dengan penetralan 

  

3. Uji aktivitas antibakteri 

Tahap uji aktivitas antibakteri dilakukan menggunakan metode sumur 

agar (agar well difusion). Pengujian dilakukan dengan menginokulasi 1 

mL bakteri uji ke cawan petri steril, kemudian ditambahkan NA sebanyak 

25 mL kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Campuran yang 

sudah padat dibuat empat lubang sumur pada setiap cawannya dengan 

diameter 7mm menggunakan tip pipet 1 mL steril. Antibakteri yang telah 

dibuat selanjutnya dimasukkan pada sumur sebanyak 100 µL, antibakteri 

yang digunakan meliputi antibakteri tanpa penetralan dan antibakteri yang 

sudah dinetralkan. Kedua jenis antibakteri tersebut diuji pada cawan yang 

berbeda dan diujikan pada Escherecia coli dan Streptococcus sp.. 

Selanjutnya diinkubasi dengan posisi cawan tidak dibalik pada suhu 37
0
C 

selama 24 jam. Zona jernih yang terbentuk di sekitar sumur merupakan 

kemampuan hambat antibakteri BAL terhadap bakteri uji (Harley dan 

Prescott, 2002). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Metode difusi sumur 
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4. Perhitungan luas zona hambat antibakteri BAL ( Lumbangaol, 2015) 

Perhitungan luas zona hambat dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

antibakteri BAL bekasam ikan patin terhadap Escherecia coli dan 

Streptococcus sp. Perhitungan dilakukan dengan menggambar luas zona 

yang terbentuk pada plastik kaku dengan ukuran sesuai dengan zona 

hambat yangterbentuk. Plastik dipotong sesuai gambar yang terbentuk 

dan selanjutnya ditimbang. Luas zona hambat antibakteri BAL diketahui 

dengan membandingkan berat masing-masing plastik kaku dengan plastik 

kaku yang telah dipotong dengan ukuran 1 cm
2
 dan dikurangi luas 

lingkaran pada lubang sumur yang telah dibuat. 

 

 

 

A  = Luas lingkaran lubang sumur (cm
2
) 

B = Luas zona hambat (gram)  

C  = Luas plastik kaku 1 cm
2
 (gram) 

 

 

E. Analisis Data 

Data yang didapatkan dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan 

melihat hasil dari zona jernih yang terbentuk dari uji aktivitas antibakteri 

yang dihasilkan oleh BAL terhadap Escherecia coli dan Streptococcus sp. 

 

C A 

B 

Luas Zona Hambat =
𝐵

𝐶
− A 
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F. Diagram Alir 

 

     

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir proses isolasi dan identifikasi BAL bekasam 
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Gambar 4. Diagram alir uji antibakteri BAL terhadap      

Escherecia coli dan Streptococcus sp 
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Produksi antibakteri 
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Sentrifugasi 

Escherecia coli Streptococcus sp 
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Sentrifugasi 

Escherecia coli Streptococcus sp 
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V. KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut 

1. Dari bekasam ikan patin (Pangasius hypophthalmus) didapatkan 9 

isolat yang memiliki karakter yang berbeda satu sama lain 

2. Antibakteri  dari 9 isolat bakteri asam laktat (BAL) dari bekasam ikan 

patin (Pangasius hypophthalmus) mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri Escherecia coli dan Streptococcus sp. 

3. Isolat yang memiliki kemampuan daya hambat paling besar terhadap 

Escherecia coli adalah B4 dan terhadap Streptococcus sp. adalah B1  

 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan uji daya hambat ke 9 isolat terhadap bakteri patogen 

jenis lain. 

2. Mengembangkan ke 9 isolat sebagai agen probiotik untuk mencegah 

gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh Escherecia coli dan 

Streptococcus sp. 
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