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Bekasam merupakan produk makanan tradisional hasil fermentasi dari ikan air 

tawar dengan penambahan nasi dan garam.  Selama proses fermentasi, sumber 

karbohidrat dipecah menjadi gula-gula sederhana, kemudian diubah menjadi 

alkohol dan asam.  Penggunaan jenis ikan pada pembuatan bekasam berpengaruh 

terhadap jumlah bakteri asam laktat dan kadar asam laktat yang dihasilkan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total bakteri dan bakteri asam 

laktat serta kadar asam laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi bekasam 

ikan patin siam (Pangasius hypopthalmus).  Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Januari sampai Februari 2017 di Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan 

Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.  

Penelitian ini menggunakan metode titrimetri untuk menentukan kadar asam 

laktat dan metode Angka Lempeng Total untuk menentukan jumlah bakteri.  

Pengamatan dilakukan setiap 2 hari, 4 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari dan 10 hari 

dengan 2 kali ulangan.  Parameter yang diamati meliputi: penghitungan total 

jumlah bakteri dan bakteri asam laktat , pengukuran kadar asam laktat, 

pengukuran pH serta uji organoleptik.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

total bakteri asam laktat meningkat sampai fermentasi hari ke-6, nilai total bakteri 

mengalami penurunan, total asam tertitrasi meningkat sedangkan nilai pH 

menurun, dan hasil organoleptik didapatkan kualitas bekasam terbaik dengan lama 

fermentasi 7 hari. 
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I.  PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang 70%  luas negaranya

adalah perairan.  Di dalam perairan terdapat berbagai jenis makhluk hidup

salah satunya adalah ikan.  Ikan menjadi sumber protein hewani yang banyak

dikonsumsi masyarakat.  Akan tetapi ikan memiliki masa simpan yang singkat

dan mudah rusak.  Usaha untuk memperpanjang masa simpan dapat dilakukan

dengan cara mengolah bahan pangan tersebut, antara lain: penggaraman,

pengeringan, perebusan, dan fermentasi (Hidayati dkk., 2012).

Salah satu metode untuk mengawetkan ikan dengan cara dibuat menjadi

bekasam. Bekasam merupakan produk fermentasi ikan yang biasanya terbuat

dari ikan air tawar.  Bahan yang digunakan dalam pembuatan bekasam, yaitu

ikan air tawar (Soetrisno dan Apriyantono, 2005), garam, dan sumber

karbohidrat (Candra, 2006). Pembuatan bekasam diawali dengan pembersihan

ikan, penggaraman, pemberian sumber karbohidrat berupa nasi, dan lama

fermentasi bekasam yaitu 5 sampai 10 hari (Wikandari dkk., 2012;

Adawiyah,2011; Murtini, 1997).  Proses fermentasi pada bekasam ikan

merupakan fermentasi bakteri asam laktat yang dapat mengubah 95 % glukosa

menjadi asam laktat (Suyatno dkk., 2015).
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Penambahan garam dalam fermentasi ikan berfungsi dalam meningkatkan cita

rasa, membentuk tekstur yang diinginkan, dan menghambat pertumbuhan

mikroorganisme pembusuk dan pathogen (Adawiyah, 2011). Garam juga

berfungsi menyeleksi mikroorganisme yang menghasilkan enzim proteolitik.

Selama proses fermentasi terjadi pemecahan protein oleh enzim proteolitik

menjadi molekul-molekul sederhana (Thariq dkk., 2014).

Penelitian terdahulu Novianti (2013), Fermentasi Ikan Gabus, Ikan Nila, dan

Ikan sepat pada pembuatan bekasam diperoleh hasil kadar asam laktat dan

jumlah bakteri asam laktat tertinggi berasal dari bekasam ikan sepat.

Penggunaan jenis ikan pada pembuatan bekasam berpengaruh terhadap jumlah

bakteri asam laktat dan kadar asam laktat yang dihasilkan.

Pada penelitian ini akan menggunakan ikan patin siam dalam pembuatan

bekasam.  Ikan patin adalah ikan yang memiliki banyak lemak dan dagingnya

tebal serta rasa yang lezat.  Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui perubahan populasi bakteri dan total asam selama proses

fermentasi bekasam ikan patin.
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B.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui jumlah total bakteri dan bakteri asam laktat selama proses

fermentasi bekasam ikan patin

2. Mengetahui kadar asam laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi

bekasam ikan patin

3. Untuk menentukkan kualitas bekasam dengan uji organoleptik

C.  Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan informasi ilmiah bagi peneliti tentang

perubahan populasi bakteri, pH,total asam selama proses fermentasi,

memperkenalkan kepada masyarakat mengenai masakan tradisional bekasam

khas daerah Sumatera Selatan serta memberikan tambahan informasi cara

pembuatan dan cita rasa yang baik pada bekasam ikan patin.

D.  Kerangka Pemikiran

Bekasam merupakan produk fermentasi yang biasanya berasal dari ikan air

tawar, melalui proses penggaraman, serta pemberian sumber karbohidrat

berupa nasi.  Bekasam disimpan di dalam wadah tertutup selama 5-10 hari.

Garam bermanfaat untuk membatasi pertumbuhan mikroorganisme yang

tidak diinginkan dan memberikan cita rasa pada produk.  Mekanisme

pengawetan oleh garam berlangsung melalui penetrasi garam ke dalam tubuh

ikan dan keluarnya cairan dari tubuh ikan akibat perbedaan konsentrasi.

Cairan yang keluar tersebut akan melarutkan kristal garam dan partikel garam
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yang akan masuk ke dalam tubuh ikan. Partikel garam tersebut akan

menyerap cairan tubuh ikan dan cairan sel bakteri sehingga akan mengganggu

proses metabolisme bakteri. Hal tersebut dapat menyebabkan bakteri

mengalami kekeringan dan bahkan mengalami kematian. Garam (NaCl) juga

diduga dapat menurunkan nilai pH selama proses fermentasi.  Senyawa NaCl

akan terurai menjadi molekul-molekul penyusunnya yaitu ion Na+ dan Cl-,

selanjutnya ion-ion Cl- akan berikatan dengan air bebas pada bahan yang

menyebabkan suasana lingkungan menjadi asam karena terbentuknya senyawa

HCl (Palludan dkk., 2002).

Sumber karbohidrat dapat dimanfaatkan oleh Bakteri Asam Laktat (BAL)

sebagai sumber energi. Bakteri Asam Laktat adalah kelompok bakteri yang

mampu mengubah karbohidrat (glukosa) menjadi asam laktat. Karbohidrat

akan dipecah oleh enzim mikroorganisme menjadi asam laktat yang

menyebabkan pH produk menurun dengan cepat. Penurunan pH tersebut akan

menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain dan akan meningkatkan total

asam selama proses fermentasi. Peningkatan total asam tersebut diduga

disebabkan oleh meningkatnya jumlah bakteri asam laktat yang merombak

gula menjadi asam laktat. Selain itu bakteri asam laktat juga akan

menguraikan karbohidrat menjadi senyawa-senyawa sederhana lain, seperti:

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

sebagai pengawet dan pemberi rasa asam pada produk bekasam.
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E.  Hipotesis

Semakin lama proses fermentasi bekasam jumlah bakteri asam laktat akan

meningkat sedangkan jumlah bakteri pembusuk menurun, serta kadar asam

laktat akan semakin tinggi yang mengakibatkan penurunan pH lingkungan.
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II.  TINJAUAN PUSTAKA

A.  Ikan Patin (Pangasius hypopthalmus)

Ikan patin memiliki badan memanjang berwarna putih seperti perak dengan

punggung berwarna kebiru-biruan.  Panjang tubuhnya dapat mencapai 120

cm, ukuran tubuh ini tergolong besar bagi ikan jenis catfish.  Ikan patin tidak

memiliki sisik, kepala relatif kecil dengan mulut terletak di ujung kepala agak

di sebelah bawah.  Pada sudut mulutnya terdapat dua pasang sungut pendek

yang berfungsi sebagai alat peraba (Susanto dan Amri, 2001).

Gambar 1. Ikan Patin (Pangasius hypothalamus)
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



7

Klasifikasi ikan patin menurut Herwono (2001) adalah sebagai berikut:

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Pisces

Bangasa : Ostariophisi

Suku : Schilbeidae

Genus : Pangasius

Spesies : Pangasius hypothalamus

Ikan patin mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Dagingnya mengandung

kalsium, zat besi dan mineral yang sangat baik untuk kesehatan (Herwono,

2001). Kandungan gizi dari ikan patin adalah 68,6 % protein; 5,87 % lemak;

3,5 % abu dan 51,3 % air. Selain rasa dagingnya yang lezat, ikan Patin

memiliki beberapa kelebihan misalnya ukuran per individunya besar

(Khairuman dan Sudenda, 2002)

B. Fermentasi Bahan Pangan

Fermentasi adalah proses perubahan secara biokimia pada bahan pangan yang

melibatkan aktivitas mikroorganisme dan metabolit aktivitas enzim, yang

dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut.  Produk fermentasi terutama

dihasilkan oleh aktivitas bakteri asam laktat, jamur, dan khamir.  Bakteri asam

laktat dan bakteri fakultatif mampu tumbuh dalam kondisi pH rendah dan

kondisi anaerob (Adams dan Maurice, 2008)

Hasil fermentasi diperoleh sebagai akibat metabolisme mikroba pada suatu

bahan pangan dalam keadaan anaerob. Mikroba yang melakukan fermentasi

membutuhkan energi yang umumnya diperoleh dari glukosa. Mikroba
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tersebut memanfaatkan beberapa komponen yang ada didalam bahan pangan

sebagai substat untuk menghasilkan energi, yang digunakan untuk

meningkatkan populasi, menghasilkan produk akhir yang akan diekskresikan

di lingkungan (Ray B, 2005).

Fermentasi asam laktat adalah proses fermentasi dengan hasil akhirnya berupa

asam laktat. Terdapat dua jalur dalam fermentasi asam laktat, yaitu

homofermentatif dan heterofermentatif. Prosesnya sebagai berikut:

(Adams dan Maurice., 2008)
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Fermentasi terdiri dari dua jenis berdasarkan sumber mikroorganismenya

menurut Suprihatin (2010) yaitu:

1  Fermentasi spontan, merupakan fermentasi bahan pangan yang tidak

ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi.

2.  Fermentasi tidak spontan adalah fermentasi bahan pangan yang

ditambahkan mikrorganisme dalam bentuk starter atau ragi.

Mikroorganisme tersebut akan merubah bahan yang difermentasi menjadi

produk yang diinginkan, contohnya pada pembuatan tempe.

C. Bekasam

1.  Deskripsi Bekasam

Bekasam merupakan produk ikan fermentasi yang awalnya diolah oleh

masyarakat Muara Sungai Bengawan Solo dan Surabaya, kemudian olahan

produk ini menyebar ke Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan

Tengah.  Pengolahan bekasam dilakukan dengan penambahan sumber

karbohidrat dan disimpan dalam kondisi anaerobik.  Selama proses

fermentasi karbohidrat dipecah menjadi gula-gula sederhana, kemudian

diubah menjadi asam yang berperan pengawet, memberikan rasa, dan bau

spesifik pada bekasam (Murtini, 1997).

Proses fermentasi ikan dapat dibedakan atas empat golongan menurut

Adawiyah (2011) yaitu:

1.  Fermentasi menggunakan kadar garam tinggi, misalnya pembuatan

peda, kecap ikan, terasi, dan bekasam.
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2.  Fermentasi menggunakan asam-asam organik, misalnya dalam

pembuatan silase ikan menggunakan asam propionat dan asam format.

3.  Fermentasi menggunakan asam-asam mineral, misalnya dalam

pembuatan silase ikan menggunakan asam-asam kuat.

4.  Fermentasi menggunakan BAL, misalnya dalam pembuatan bekasam

dan chaoteri.

Bekasam merupakan produk makanan tradisional hasil fermentasi dari

bahan ikan air tawar dengan penambahan nasi dan garam.  Biasanya ikan

yang digunakan ialah ikan yang mempunyai nilai jual yang rendah sehingga

dengan diolah menjadi bekasam  diharapkan dapat meningkatkan nilai jual.

Selain itu bekasam mempunyai nilai cerna lebih tinggi dan kandungan asam

amino bebas lebih banyak daripada ikan segarnya (Widowati, S dan

Misgiyarta, 2002).

Proses pembuatan bekasam umummya masih menggunakan proses

fermentasi secara spontan dengan bahan baku ikan air tawar, garam, dan

sumber karbohidratnya seperti nasi atau tape yang membutuhkan waktu 4-

10 hari.  Kadar asam laktat bekasam meningkat tajam pada fermentasi

minggu kedua dan kemudian cenderung menurun (Desniar dkk, 2011).

Nilai pH bekasam cenderung konstan sampai fermentasi minggu

keempat dan fermentasi lebih lanjut menghasilkan peningkatan nilai pH

produk yang mungkin disebabkan oleh penurunan kecepatan pembentukan

asam laktat dan meningkatnya kecepatan senyawa bersifat basa.  Kandungan
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asam laktat bekasam meningkat setelah melalui proses fermentasi (Irpan,

2014).

Hidayanti dan Wikandari (2013), menyatakan bahwa bekasam ikan

bandeng dengan penambahan kultur starter mendapatkan kondisi optimum

pada uji mikrobiologi dan uji mutu kimia dengan konsentrasi garam 5%,

serta untuk uji mutu organoleptik terhadap rasa, aroma, dan tekstur yang

disukai panelis dengan konsentrasi garam 7,5%.

Irpan (2014), menyatakan bahwa proses perubahan asam semakin

meningkat, dari konsentrasi awal asam yaitu 0,15 N mencapai kurang lebih

1 N setelah menjadi bekasam. Pengaruh kuantitas garam terhadap tingkat

keasaman yaitu semakin banyak kuantitas garam tersebut maka akan

memperlambat peningkatan asam, hal ini dapat ditunjukkan oleh bekasam

dengan perlakuan yang menggunakan garam 25 gram, 50 gram dan 75

gram. Berdasarkan hal tersebut semakin sedikit kuantitas garam, semakin

cepat konsentrasi asam meningkat dan sebaliknya.

Candra (2006), menyatakan bahwa Bekasam ikan bandeng yang

difermentasi selama dua minggu mempunyai kandungan garam (NaCl)

sebesar 3,26 %, nilai pH sebesar 4,46 dan total asam laktat sebesar 1,30 %.

Hasil isolasi bakteri dari produk bekasam ikan bandeng, diperoleh 5 isolat

bakteri yang mempunyai karakteristik berbeda.  Berdasarkan hasil

karakterisasi, isolat B1, B3 dan B5 diperkirakan merupakan bakteri jenis

Staphylococcus sp. Isolat B2 diduga merupakan bakteri jenis

Erysipelothrix atau Lactobacillus. Sedangkan isolat B4 diduga merupakan
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bakteri yang termasuk ke dalam family Streptococcaceae, yang terdiri dari

jenis Aerococcus, Streptococcus, Pediococcus dan Gemella.

Bekasam yang dihasilkan mempunyai karakteristik daging ikan seperti ikan

segar dengan daging ikan yang semakin kenyal, rasa asam asin khas

bekasam dengan aroma tertentu. Bekasam hampir serupa dengan beberapa

produk fermentasi ikan yang dijumpai di beberapa negara lainnya seperti,

burong isda, burong bangu (Philipina), pla-ra, pla-chom, som-fak

(Thailand), heshiko, nakazuke (Jepang). Pada dasarnya pembuatan

bekasam adalah salah satu upaya pengawetan ikan yang memanfaatkan

bakteri asam laktat. Penelitian tentang bakteri asam laktat pada produk

fermentasi berkembang dengan ditemukan manfaat bakteri asam laktat

dalam bahan pangan antara lain penghasil bakteriosin dan manfaat lainnya

dalam memberikan efek fisiologis tertentu yang membawa manfaat bagi

kesehatan antara lain sebagai anti kolesterol, mencegah kanker, dan anti

hipertensi (Wikandari dkk., 2012).

2.  Pembuatan Bekasam

Pertama-tama kepala ikan dibuang, bersihkan sisik serta isi perutnya.

Kemudian ikan dicuci hingga bersih.  Ikan yang telah dicuci selanjutnya

ditaburi garam untuk mengawetkannya dan ditambahkan nasi dengan

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

Campuran tersebut dirapatkan dan disusun dengan rapi didalam toples

untuk disimpan atau difermentasi sesuai keinginan (Suyatno dkk., 2015).
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Bekasam terbuat dari ikan yang telah dibersihkan insang dan isi perutnya,

dicuci, dicampur dengan garam, kemudian ditambahkan nasi dan disimpan

dalam wadah tertutup.  Selanjutnya dilakukan proses fermentasi pada suhu

ruang antara 5 sampai 7 hari. Bekasam yang dihasilkan mempunyai

karakteristik daging ikan seperti ikan segar dengan daging ikan yang

semakin kenyal, rasa asam asin khas bekasam dengan aroma tertentu

(Hidayanti dkk., 2013).

Metode fermentasi dengan penggaraman ikan pada konsentrasi 5 %, 10 %,

dan 15 % selama 24 jam dan suhu fermentasi menunjukkan perbedaan

yang nyata terhadap hasil kadar air, pH, dan kadar asam total terhadap

bekasam yang dihasilkan. Pada konsentrasi garam 15 % dan suhu rendah

(18 ± 2 ˚C) memiliki tingkat kemampuan tinggi dalam menyeleksi total

bakteri bekasam ikan patin, tetapi tidak menentukkan banyaknya jumlah

bakteri pembentuk asam yang tumbuh.  Populasi bakteri pembentuk asam

tertinggi terjadi pada bekasam ikan patin pada konsentrasi garam 10 %

selama 24 jam dan difermentasi pada suhu rendah (18 ± 2 ˚C) (Widowati

dkk, 2011).

Pada bekasam ikan sepat dan ikan nila ditemukan bakteri asam laktat dari

genus Lactobacillus sp, Pediococcus sp, dan Streptococcus sp. Sedangkan

dari hasil fermentasi bekasam pada ikan gabus hanya ditemukan bakteri

asam laktat dari genus Lactobacillus sp dan Streptococcus sp (Novianti,

2013).
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D.  Bakteri Asam Laktat (BAL)

Bakteri asam laktat memiliki ciri-ciri, sebagai berikut: gram positif, dapat

berbentuk bulat dan batang, anaerob, toleran terhadap asam.  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).

Bakteri Asam Laktat adalah kelompok bakteri yang mampu mengubah

karbohidrat (glukosa) menjadi asam laktat. Efek bakterisidal dari asam laktat

berkaitan dengan penurunan pH lingkungan menjadi 3 sampai 4,5 sehingga

pertumbuhan bakteri lain termasuk bakteri pembusuk akan terhambat.

Efektivitas BAL dalam menghambat bakteri pembusuk dipengaruhi oleh

kepadatan BAL, strain BAL, dan komposisi media. Selain itu, produksi

substansi penghambat dari BAL dipengaruhi oleh media pertumbuhan, pH,

dan temperature/suhu lingkungan (Amin dan Leksono, 2001).

Bakteri Asam Laktat (BAL) adalah mikroba dominan yang ditemukan dalam

produk fermentasi. Bakteri asam laktat penghasil antimikroba dapat

digunakan sebagai kultur pencegah untuk keamanan makanan secara

mikrobiologi dan juga memainkan peran penting dalam pengawetan makanan

fermentasi. Akan tetapi informasi tentang aplikasi BAL asal produk

fermentasi ikan, khususnya bekasam ini masih terbatas, karena belum banyak

yang diketahui tentang senyawa-senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh

BAL asal bekasam ini (Desniar dkk., 2012).
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Bakteri asam laktat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu

homofermentatif dan heterofermentatif.  Bakteri asam laktat yang tergolong

homofermentatif dapat mengubah 95 % dari glukosa atau heksosa lainnya

menjadi asam laktat. Karbondioksida (CO2) dan asam-asam volatil lainnya

juga dihasilkan, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil.  Beberapa contoh

bakteri asam laktat yang bersifat homofermentatif adalah Streptococcus,

Pediococcus, Aerococcus dan beberapa spesies Lactobacillus.  Bakteri asam

laktat heterofermentatif mengubah glukosa dan heksosa lainnya menjadi asam

laktat, etanol, asam asetat, asam format dan CO2 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 (Moat dkk, 2002).

Adapun juga contoh bakteri asam laktat yang ditemukan pada bekasam, yaitu:

Staphylococcus sp., Erysipelothrix atau Lactobacillus,dan famili

Streptococcaceae, yang terdiri dari jenis Aerococcus, Streptococcus,

Pediococcus dan Gemella (Candra, 2006).
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III.  METODE PENELITIAN

A.  Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2017 di

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.

B.  Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini, yaitu jarum ose, tabung reaksi, rak

tabung reaksi, cawan petri, erlemenyer, mortar dan alu, gelas beaker, gelas

ukur, mikropipet dan mikrotip, buret dan statif, pipet tetes, pH meter, vortex,

inkubator, kulkas, hot plate magnetic stirrer, autoklaf, oven, bunsen, laminar

air flow cabinet, neraca, sendok.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu ikan patin, garam, nasi,

akuades, alkohol 70%, larutan NaOH 0,1 N, larutan NaCl 0,85%, fenoftalein,

spritus, aluminuim, plastik tahan panas, kertas pembungkus, media de Mann

Rogose Sharpe Agar (MRS), media Plate Count Agar (PCA), dan buffer pH

4,31 dan 6,86.
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C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Angka Lempeng Total untuk

menentukan jumlah bakteri dan metode titrimetri untuk menentukan kadar

asam laktat.  Pengamatan dilakukan setiap 2 hari, 4hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari

dan 10 hari dengan 2 kali ulangan.  Parameter yang diamati meliputi:

perhitungan jumlah total bakteri dan bakteri asam laktat , pengukuran kadar

asam, pengukuran pH, serta uji organoleptik.

D. Pelaksanaan Penelitian

1.  Pembuatan Bekasam (Zummah dan Prima, 2013)

Ikan patin yang digunakan untuk pembuatan bekasam mula-mula

dibersihkan (dibuang kepalanya, insang, dan isi perut), lalu dilakukan

pencucian dan penirisan selama 15 menit. Kemudian garam ditambahkan

sebanyak 10 % dari berat ikan (b/b) dan dilakukan penambahan nasi

dengan cara meratakan diseluruh permukaan tubuh ikan patin dengan

perbandingan antara ikan dengan nasi, yaitu 1:1. Selanjutnya ikan

dimasukkan kedalam toples ditutup rapat.  Kemudian difermentasi selama

10 hari pada suhu ruang, dilakukan pengamatan setiap 2 hari. Diagram

proses pembuatan bekasam dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2.  Diagram Proses Pembuatan Bekasam

2.  Total Bakteri Asam Laktat

Sebanyak 1 g sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi

larutan pengencer berupa garam fisiologis 0,85 % steril sebanyak 9 ml

sehingga diperoleh suspensi sampel dengan pengenceran 10-1, dari

pengenceran 10-1 suspensi sampel diambil 1 ml dan dipindahkan ke dalam

tabung reaksi kedua sehingga diperoleh pengenceran 10-2 , demikian

seterusnya.  Sampai diperoleh pengenceran 10-5.  Sebanyak 1 ml suspensi

Air Ikan Patin

Pembersihan dan Pencucian

Penirisan Air

Penambahan garam 10 % (b/b)

Penambahan nasi 1:1(b/b)

Penyimpanan dalam toples bersih dan tertutup

Fermentasi selama 10 hari pada suhu ruang

Dilakukan pengamatan setiap 2 hari, 4hari,
6 hari, 7 hari, 8 hari dan 10 hari

Bekasam
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sampel masing-masing pengenceran 10-3,10-4, dan 10-5 dipipet dan

dimasukkan ke dalam masing-masing cawan petri steril, kemudian dituang

media de Mann Rogose Sharpe Agar (MRS) steril sebanyak ± 20 ml

(dilakukan secara duplo untuk tiap pengenceran) dan digoyang secara

merata atau seperti angka 8. Setelah media agar memadat, cawan

dibungkus dengan kertas lalu diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu

36 °C-37 °C selama 24 jam. Jumlah total bakteri asam laktat dihitung

(skala 30-300 koloni) dan dinyatakan dalam cfu/g dengan menggunakan

rumus:

Keterangan:

= jumlah total koloni dari semua cawan yang dihitung
= jumlah koloni per ml/gram1 = jumlah cawan pada pengenceran pertama2 = jumlah cawan pada pengenceran kedua
= tingkat pengenceran yang diperoleh dari cawan yang pertama

dihitung (Kristiyanti, 2015)

3.  Total Bakteri

Sebanyak 1 g sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi

larutan pengencer berupa garam fisiologis 0,85 % steril sebanyak 9 ml

sehingga diperoleh suspensi sampel dengan pengenceran 10-1, dari

pengenceran 10-1 suspensi sampel diambil 1 ml dan dipindahkan ke dalam

tabung reaksi kedua sehingga diperoleh pengenceran 10-2 , demikian

seterusnya.  Sampai diperoleh pengenceran 10-5.  Sebanyak 1 ml suspensi

N = Ʃ[(1 × 1) + (0,1 × 2)] × ( )
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sampel masing-masing pengenceran 10-3,10-4, dan 10-5 dipipet dan

dimasukkan ke dalam masing-masing cawan petri steril, kemudian dituang

media Plate Count Agar (PCA) steril sebanyak ± 20 ml (dilakukan secara

duplo untuk tiap pengenceran) dan digoyang secara merata atau seperti

angka 8. Setelah media agar memadat, cawan dibungkus dengan kertas

lalu diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 36 °C-37 °C selama 24

jam. Jumlah total bakteri dihitung (skala 30-300 koloni) dan dinyatakan

dalam cfu/g dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

= jumlah total koloni dari semua cawan yang dihitung
= jumlah koloni per ml/gram1 = jumlah cawan pada pengenceran pertama2 = jumlah cawan pada pengenceran kedua
= tingkat pengenceran yang diperoleh dari cawan yang pertama

dihitung (Kristiyanti, 2015)

4.  Pengukuran Total Asam Laktat

a.  Pembuatan Larutan NaOH 0,1 N 100 ml (Irpan, 2014)

NaOH ditimbang sebanyak 0,4 gram, kemudian dilarutkan ke dalam 25

ml akuades.  Selanjutnya, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan

ditambahkan akuades sampai tanda batas.

N = Ʃ[(1 × 1) + (0,1 × 2)] × ( )
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b.  Penentuan Nilai Total Asam Tertitrasi (Association of Official
Analytical Chemists AOAC, 1995)

Sebanyak 10 gram daging ikan dihaluskan dengan menggunakan

mortar.  Kemudian, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan

ditambahkan akuades sampai tanda batas.  Sampel didiamkan selama 30

menit dan diaduk.  Larutan yang berisi sampel tersebut disaring dan

dipipet sebanyak 10 ml untuk dimasukkan ke dalam beaker glass.

Larutan tersebut ditambahkan 2-3 tetes fenoftalein dan dititrasi dengan

NaOH 0,1 N sampai berubah menjadi merah.  Selanjutnya, dihitung

jumlah total asam tertritasinya dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

TA= Total Asam Laktat (%)
a    = Jumlah NaOH yang dibutuhkan dalam titrasi (ml)
b    = Normalitas NaOH (0,1 N)
c    = Berat ekuivalen asam laktat (90)
d    = Faktor pengencer (10)
e    = Berat sampel (mg)

5. Pengukuran pH (Association of Official Analytical Chemists (AOAC),
1995)

Sebelum digunakan, pH meter dikalibrasi dengan cara elektroda pH meter

dimasukkan kedalam buffer 4,31 dan 6,86 selama 15-30 menit hingga

stabil.  Selanjutnya pH meter baru dapat digunakan.  Sebanyak 1 gram

daging ikan diambil  dan dihaluskan dengan menggunakan mortar.

Kemudian dilarutkan dalam 10 ml akuades netral yang terdapat didalam

TA = a × b × c × de × 100%
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gelas beaker 250 ml.  Elektroda dicelupkan pada larutan sampel dan

dibiarkan beberapa saat sampai diperoleh pembacaan yang stabil.

6.  Uji Organoleptik

Pengujian produk fermentasi bekasam pada ikan patin siam yang

dihasilkan dilakukan terhadap aroma, rasa, dan tekstur.  Panelis yang

digunakan adalah panelis terlatih dengan jumlah panelis 8 orang (Nurainy

dan Nawansih, 2006).  Panel yang dipilih adalah panel yang sering

mengkonsumsi bekasam. Pengujian dilakukan menggunakan 5 kriteria

kesukaan, sebagai berikut: 1 = sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = biasa

saja, 4 = suka, 5 = sangat suka (Dinawati, 2008).

E.  Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini disajikan secara deskriptif berdasarkan

hasil dari total bakteri dan total asam yang didapatkan selama melakukan

penelitian.
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A.  Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi:

1. Nilai total bakteri asam laktat meningkat sampai fermentasi hari ke-6

namun menurun setelah fermentasi hari ke-6 sampai fermentasi hari ke-

10, sedangkan nilai total bakteri cenderung mengalami penurunan sampai

fermentasi hari ke-10.

2. Nilai total asam tertitrasi berbanding terbalik dengan nilai pH bekasam.

Total asam tertitrasi tertinggi dengan nilai 1,17 % diikuti dengan

menurunnya pH bekasam dengan nilai 5,05.

3. Hasil uji organoleptik didapatkan kualitas bekasam terbaik dengan lama

fermentasi 7 hari

B.  Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai jenis bakteri asam laktat, jenis

asam yang terbentuk, serta penambahan kultur murni sebagai starter dalam

pembuatan bekasam ikan patin.
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