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ABSTRACT

Probiotics application is one of the handling methods of bacterial diseases on
shrimp vaname, Litopenaeus vannamei. The use of probiotics at the field is often
obstructed by the manufacture of the probiotic media which is difficult and
expensive, so alternative media which is practical and cheaper is needed. This
study aims to examine the effectiveness of white, yellow, and purple sweet potato
flour extract used as a technical media at different concentrations on probiotic
bacteria strain D2.2 density. This research used factorial RAL with 3 factors
(white, yellow, and purple sweet potato) and with different level (2%, 3%, and
4%) for each factors. The results showed that the isolated bacteria could grow
well in all treatments. The bacteria growth occurred 12 hour after inoculation. The
bacteria density which were grown on technical media increased as the increase of
the technical media dose. The highest bacterial density was 3.036 × 108 cfu/mL
and it was found in the treatment of sweet purple potato at 4% concentration.
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PENGARUH  EKSTRAK UBI JALAR (Ipomoea batatas L.) DARI JENIS
DAN KONSENTRASI YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN

BAKTERI Bacillus sp D2.2

ABSTRAK

Aplikasi probiotik merupakan salah satu metode penanganan penyakit
bakterial pada udang vaname Litopenaeus vannamei. Penggunaan probiotik
di lapangan sering terkendala oleh sulit dan mahalnya pembuatan media
probiotik, sehingga diperlukan media alternatif yang praktis dan lebih
murah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan
ekstrak tepung ubi putih, ubi kuning dan ubi ungu sebagai media teknis
pada konseentrasi yang berbeda terhadap kepadatan bakteri probiotik strain
D2.2. Penelitian ini menggunakan RAL faktorial dengan 3 faktor yaitu jenis
ubi jalar putih, kuning, dan ungu dengan masing-masing pada taraf berbeda
yaitu 2%, 3%, dan 4%. Hasil penelitian menunjukkan isolat bakteri dapat
tumbuh baik pada semua perlakuan. Petumbuhan bakteri terjadi mulai jam
ke-12 setelah inokulasi. Kepadatan bakteri yang ditumbuhkan pada media
teknis meningkat seiring dengan peningkatan dosis media teknis. Kepadatan
bakteri yang tertinggi terdapat pada perlakuan ubi unggu pada konsentrasi
4% sebesar 3,036 × 108 cfu/mL.

Kata Kunci: Litopenaeus vannamei, media, isolat, bakteri, D2.2
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ubi jalar mengandung serat pangan alami yang tinggi yaitu, prebiotik,

oligosakarida dan lain-lain (Rukmana, 2008). Prebiotik adalah sumber makanan

bagi bakteri Bacillus sp. D2.2. Oligosakarida merupakan bagian dari karbohidrat

yang terdapat dalam bentuk bebas atau berkelompok pada semua makhluk hidup.

Definisi oligosakarida yang telah disetujui secara luas adalah karbohidrat yang

terdiri dari 2-10 buah residu monosakarida dengan struktur kimia tertentu (Pazur,

1970). Oligosakarida dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dilihat dari

klasifikasinya.

Salah satu jenis klasifikasi oligosakarida yang biasa digunakan adalah klasifikasi

berdasarkan jumlah monomer monosakarida penyusunnya. Oligosakarida juga

terdiri dari dua jenis, yaitu homo-oligosakarida dan hetero-oligosakarida.

Oligosakarida sangat mudah larut dalam air dan pelarut polar lainnya (Pazur,

1970). Becker et al. (1974) menyatakan bahwa contoh oligosakarida yang terdapat

di ubi jalar adalah sukrosa dan rafinosa. Kandungan oligosakarida ini dapat

dijadikan sebagai sumber makanan untuk peningkatan jumlah bakteri.

Peningkatan jumlah bakteri menguntungkan dalam usus besar memerlukan suatu

sumber karbohidrat yang tidak dapat tercerna, sehingga dapat dijadikan substrat

untuk pertumbuhan bakteri probiotik dalam kolon. Prebiotik sebagian besar

adalah serat makanan, seperti oligosakarida, namun tidak seluruh serat makanan

merupakan prebiotik (Maryati dkk., 2016) Penelitian Hernandez dkk. (2012) telah

menunjukkan bahwa karbohidrat prebiotik dapat meningkatkan kelangsungan

hidup bakteri menguntungkan selama berada di lambung. Beberapa serat

makanan, khususnya serat larut, menunjukkan aktivitas prebiotik. Kelompok

prebiotik antara lain: prebiotik berjenis inulin seperti FOS (fruktooligosakarida)

dan galaktooligosakarida (GOS) (Roberfroid, 2007; Kelly, 2009). Karbohidrat



2

lainnya yang berpotensi sebagai prebiotik yaitu laktulosa, laktosukrosa,

oligosakarida kedelai, isomaltooligosakarida, palatinosa, xylooligosakarida, dan

glukooligosakarida (Manning dan Gibson, 2004).

Penggunaan oligosakarida untuk memperkaya pembentukan asam amino sebagai

sumber energi pertumbuhan bakteri. Oligosakarida yang berasal dari ubi jalar

dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh bakteri probiotik SKT-b untuk

menunjang pertumbuhan bakteri tersebut secara in vitro. Penambahan

oligosakarida ke media kultur meningkatkan pertumbuhan bakteri SKT-b, yang

berkorelasi positif terhadap peningkatan konsentrasi prebiotik tersebut, pada

semua perlakuan konsentrasi bakteri (Lesmanawati et al, 2013).

Sea water complete (SWC) adalah media tumbuh bakteri yang terdiri atas 1 gr/L

yeast ekstrak, 3 kl/L gliserol, air aut 75% dan air aquades 25% (Ayuzar, 2008).

Dari bahan-bahan pembuat SWC tersebut terdapat sumber energi bagi bakteri

berupa yeast ekstrak. Yeast ekstrak mengandung asam amino yang lengkap dan

vitamin B kompleks. Karbohidrat ditambahkan untuk memperkaya asam amino,

jenis karbohidrat yang umumnya digunakan adalah amilum, glukosa, fruktosa,

galaktosa, sukrosa, dll. Dalam hal ini bakteri memanfaatkan yeast ekstrak sama

halnya memanfaatkan oligosakarida untuk pertumbuhannya. Media SWC (Sea

Water Complete), media ini sangat bagus untuk pertumbuhan masal Bakteri

Bacillus sp D2.2. Bahan kimia pembuat SWC tersebut harganya relatif mahal.

Penggunaan media ekstrak ubi jalar diharapkan dapat menghemat biaya dalam

penggunaan media SWC (Sea Water Complete). Karena kandungan oligosakarida

pada ubi jalar juga dapat meningkatkan populasi bakteri baik pada saluran cerna

seperti Bifidobacteria dan Lactobacillus (Weese, 2002).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk

meneliti ekstrak ubi jalar yang dapat menjadi alternatif pertumbuhan bakteri

dengan jenis ubi dan konsentrasi ekstrak tertentu..
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1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ekstrak jenis ubi yang berbeda

pada berbagai konsentrasi ekstrak ubi jalar terhadap pertumbuhan bakteri Bacillus

sp. D2.2 serta mengetahui interaksi ekstrak jenis ubi jalar dan konsentrasi yang

berbeda untuk pertumbuhan terbaik pada bakteri Bacillus sp. D2.2

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan alternatif media tumbuh bakteri Bacillus sp. D2.2.

kepada petani tambak udang. Bahan alternatif ini mudah didapatkan dan dapat

diproduksi sendiri oleh para petani sehingga dapat meminimalisir pengeluaran

pembudidayaan udang.

1.4 Kerangka Pikir

Pada saat ini petani tambak udang membuat probiotik untuk udang menggunakan

media SWC (Sea Water Complete). Bahan SWC terdiri dari yeast ekstrak, bacto

peptone dan gliserol (Ayuzar, 2008), namun bahan kimia tersebut harganya mahal

dan sangan sulit untuk mendapatkannya. Prasetyo (2015) mengungkapkan

penggunaan sinbiotik di tambak memiliki kendala yaitu sulitnya pembuatan

sinbiotik dan biaya pembuatannya yang mahal. Oleh karena itu, dibutuhkan

metode yang lebih murah dan praktis untuk menekan biaya sinbiotik tersebut.

Pada penelitian ini digunakan media teknis sebagai alternatif untuk mengkultur

bakteri probiotik yaitu menggunakan metode rebus untuk mengekstraksi

oligosakarida pada ubi jalar sebagai prebiotik.

Untuk menekan baiaya pembuatan media SWC, peneliti menggunakan media

alternatif berupa ekstrak ubi jalar untuk pertumbuhan bakteri probiotik Bacillus sp

D2.2. Ubi jalar dipilih karena produktivitas di Lampung sangat melimpah dan

harganya yang relatif lebih terjangkau. Serta salah satu kandungannya sangat

berperan penting untuk tumbuhnya Bakteri Bacillus D2.2, yaitu Oligosakarida

yang merupakan bagian dari polimer karbohidrat yang besar dan penting. Ditinjau

dari sisi ekonomi konsentrasi prebiotik yang diaplikasikan dalam kegiatan

budidaya berkolerasi positif dengan biaya produksi, karenanya penting untuk
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dievaluasi efek konsentrasi prebiotik tersebut secara in vivo (Lesmanawati et al,

2013). Li et al. (2009) menyebutkan bahwa ada hubungan yang erat antara efek

konsentrasi probiotik dan prebiotik terhadap efisiensinya. Dari dua penelitian

tesebut jelas bahwa ada efek dari konsentrasi yang diberikan akan tetapi pada

penelitian ini juga akan menggunakan jenis ubi yang berbeda.

Tanaman ubi jalar dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, seperti yang

dijelaskan oleh Juanda (2004) terdapat tiga jenis ubi jalar yaitu yang pertama ubi

jalar putih, yakni jenis ubi jalar yang memilki daging umbi berwarna putih. Jenis

ubi jalar kedua adalah ubi jalar kuning, yakni jenis ubi jalar yang memiliki daging

umbi berwarna kuning, kuning muda atau putih kekuning-kuningan. Jenis ketiga

adalah ubi jalar ungu, yakni jenis ubi jalar yang memilki daging umbi berwarna

ungu hingga ungu muda.

Ekstrak ubi jalar adalah bahan media tumbuh yang tidak dapat dicerna dan

menguntungkan inangnya dan menstimulasi secara selektif pertumbuhan dan atau

aktivitas dari satu atau sejumlah bakteri di usus besar sehingga dapat

meningkatkan kesehatan (Gibson dan Roberfroid, 1995). Pembuatan ekstrak ubi

jalar putih, ungu, dan kuning pada penelitian ini menggunakan perlakuan

konsentrasi 2%, 3% dan 4%. Konsentrasi ekstrak ini dipilih dari penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Lesmanawati, et al. yang menggunakan tepung ubi

jalar putih dengan konsentrasi 1%, 2%, dan 3%.

Untuk mengetahui pertumbuhan bakteri tertinggi dilakukan uji HPLC dengan

ekstrak jenis ubi jalar pada konsentrasi tertentu yang mempengaruhi pertumbuhan

bakteri terbaik. Berdasarkan hasil uji in vitro, oligosakarida hasil ekstraksi ubi

jalar mampu berperan sebagai prebiotik yang menunjang pertumbuhan bakteri

probiotik SKT-b. Kombinasi prebiotik dan probiotik yang optimal didapatkan

pada konsentrasi prebiotik 3% dan probiotik SKT-b 10 yang menunjukkan

pertumbuhan bakteri probiotik paling tinggi (Lesmanawati et al, 2013).
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

1.5 Hipotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:

I

H0 = µ1 = µ2 :

H1 = µ1 ≠ µ2 :

Tidak ada interaksi antara konsentrasi ekstrak dan  jenis ubi jalar

terhadap kepadatan bakteri.

Ada interaksi antara konsentrasi ekstrak dan  jenis ubi jalar terhadap

kepadatan bakteri.

II
H0 = µ1 = µ2 :

H1 = µ1 ≠ µ2 :

Tidak ada perbedaan jenis ubi jalar terhadap kepadatan bakteri.

Ada perbedaan jenis ubi jalar terhadap kepadatan bakteri.

III
H0 = µ1 = µ2 :

H1 = µ1 ≠ µ2 :

Tidak ada perbedaan konsentrasi ekstrak ubi jalar terhadap kepadatan

bakteri.

Ada perbedaan konsentrasi ekstrak ubi jalar terhadap kepadatan bakteri.

Alternatif Pengganti SWC

Ubi Jalar

Oligosakarida

Jenis Ubi Persentase Konsentrasi

Pertumbuhan Bakteri

SWC



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ubi Jalar (Ipomoea batatas L)

Ubi jalar adalah tanaman tropis indigenus Amerika yang kemudian disebarkan ke

kepulauan tropis di Pasifik, utara Selandia Baru, Asia dan Afrika oleh pedagang

Spanyol. dan Portugis setelah Colombus (Kahn, 1977). Ubi jalar segar  di

Indonesia umumnya dikonsumsi dengan cara direbus. Industri rumah tangga

menggunakannya untuk membuat produk snack goreng dan manisan ubi.

Bahkan, tepung dari ubi jalar sudah banyak diproduksi untuk digunakan sebagai

tepung komposit bahan baku pembuatan roti dan produk bakery sehingga

penggunaan ubi jalar sebagai bahan pangan sudah semakin luas.

Rukmana (1997) menjelaskan bahwa pada bagian batang yang berbuku-buku

tumbuh daun bertangkai agak panjang  secara tunggal. Daun berbentuk

bulat sampai lonjong dengan tepi rata atau berlekuk-lekuk dangkal sampai

berlekuk dalam sedangkan bagian ujung daun meruncing. Helaian daun

berukuran lebar, menyatu mirip bentuk jantung, tetapi ada yang bersifat menjari

dan daun berwarna hijau tua. Kaplan (1971) menyatakan umbi tanaman ubi jalar

dibentuk dari penebalan lapisan akar luar yang dekat dengan batang dan berada

di dalam tanah atau bonggol yang berada di dalam tanah. Sedangkan

menurut Steinbauer dan Kushman (1971), umbi tanaman ubi jalar adalah

akar yang membesar untuk menyimpan cadangan makanan bagi tanaman,

umumnya berupa pati, dengan bentuk antara  lonjong sampai agak bulat.

Ubi jalar mempunyai warna kulit muda, putih kotor, kuning, jingga dan ungu

tua. Warna dagingnya putih,  krem, kuning,  merah  muda dan jingga

tergantung jenis  dan banyaknya pigmen yang terdapat di dalamnya.

Menurut Suprapti (2003) tanaman ubi jalar memiliki ciri-ciri susunan tubuh

utama yang terdiri dari batang, daun, bunga, buah, biji, dan umbi. Batang
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tanaman ubi jalar berbentuk bulat, tidak berkayu, dan berbuku-buku. Ubi jalar

memiliki tipe pertumbuhan tegak dan merambat atau menjalar dengan

panjang batang  tipe tegak: 1-2 m, sedangkan tipe merambat: 2-3m. Ukuran

batang dibedakan atas 3 macam, yaitu  besar, sedang,  dan  kecil serta warna

batang biasanya hijau tua sampai keungu-unguan.

Heyne (1987) mengklasifikasikan tanaman ubi jalar sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatopyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Convolvulales

Famili : Convolvulaceae

Genuis : Ipomoea

Spesies : Ipomoea batatas L.

Tanaman ubi jalar dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, seperti yang

dijelaskan oleh Juanda (2004) terdapat tiga jenis ubi jalar yaitu yang pertama ubi

jalar putih, yakni jenis ubi jalar yang memilki daging umbi berwarna putih. Jenis

ubi jalar kedua adalah ubi jalar kuning, yakni jenis ubi jalar yang memiliki

daging umbi berwarna kuning, kuning muda atau putih kekuning-kuningan. Jenis

ketiga adalah ubi jalar ungu, yakni jenis ubi jalar yang memilki daging umbi

berwarna ungu hingga ungu muda.

2.2 Oligosakarida

Oligosakarida merupakan bagian dari polimer karbohidrat yang besar dan

penting dimana  terdapat dalam bentuk bebas atau berkelompok pada  semua

makhluk hidup. Definisi oligosakarida yang disetujui secara luas adalah sebuah

karbohidrat yang terdiri dari 2-10 buah residu monosakarida dengan struktur

kimia tertentu (Pazur, 1970). Struktur oligosakarida terdiri dari beberapa residu

monosakarida yang saling bergabung karena ikatan glikosidik dimana ikatan ini

sangat mudah terhidrolisis oleh larutan asam.
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Klasifikasi oligosakarida dilakukan berdasarkan  tipe gugus  fungsional,

jumlah monomer monosakarida dan tipe residu monomer di dalam

komponen (Pazur,1970). Klasifikasi berdasarkan gugus fungsional adalah

penghitungan gugus aglikon dari ikatan glikosida (hasil hidrolisis oligosakarida)

sebagai residu karbohidrat. Monomer-monomer monosakarida bergabung dengan

cara saling berikatannya gugus hemiasetal monomer pertama dengan gugus

hidroksil dari monomer kedua dan dilanjutkan dengan monomer-monomer

berikutnya sehingga membentuk jembatan oksigen. Ikatan inilah yang disebut

dengan ikatan glikosida.

Jenis klasifikasi oligosakarida yang   biasa digunakan adalah klasifikasi

berdasarkan jumlah monomer monosakarida penyusun komponen tersebut.

Disakarida adalah oligosakarida yang terdiri dari dua buah monosakarida,

trisakarida terdiri dari tiga buah, tetrasakarida terdiri dari empat buah dan

seterusnya. Oligosakarida juga terdiri dari dua jenis, yaitu homo-

oligosakarida dan hetero-oligosakarida. Homooligosakarida adalah tipe

oligosakarida yang tersusun dari hanya  satu jenis monosakarida  sedangkan

hetero-oligosakarida terdiri dari dua atau lebih jenis monosakarida.

Oligosakarida sangat mudah larut di dalam air dan pelarut polar lainnya (Pazur,

1970).

Suatu bahan pangan dapat mengandung oligosakarida yang tidak dapat dicerna,

contohnya rafinosa, fruktooligosakarida (FOS), galaktooligosakarida (GOS),

galaktosillaktosa, isomaltooligosakarida atau transgalaktooligosakarida (TOS)

dan palatinosa (Salminen et al., 1998). Prebiotik didefinisikan sebagai bahan

makanan yang non-digestible atau lowdigestible yang dapat menguntungkan

organisme inangnya dengan menstimulasi secara selektif pertumbuhan atau

aktifitas satu atau sejumlah bakteri probiotik dalam kolon (Crittenden dan

Playne, 1996; Dimer dan Gibson, 1998). Prebiotik yang umum merupakan suatu

senyawa oligosakarida, yaitu senyawa glikosida yang mengandung antara tiga

sampai sepuluh rantai gula. Derajat polimerisasi oligosakarida merupakan hal

yang penting. Biasanya oligosakarida untuk makanan merupakan campuran dari
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beberapa derajat polimerisasi (Crittenden dan Playne, 1996). Becker et al. (1974)

menyatakan bahwa contoh oligosakarida yang terdapat di ubi jalar mentah adalah

stakiosa, rafinosa dan verbaskosa. Menurut Palmer (1982), kandungan

oligosakarida di ubi jalar sangat rendah sedangkan menurut Collins dan Walter

(1985), kandungan oligosakarida yang tidak dapat dicerna seperti rafinosa akan

dapat menurunkan timbulnya penyakit kanker usus, diabetes, penyakit hati dan

penyakit saluran pencernaan.

2.2.1 Sukrosa

Sukrosa adalah gula yang kita kenal sehari-hari, baik yang berasal dari tebu

meupun dari bit. Selain dari tebu dan bit, sukrosa terdapat pada tumbuhan lain,

misalnya dalam buah nanas dan dalam wortel. Dengan hidrolisis sukrosa akan

terpecah dan menghasilkan glukosa dan fruktosa. (McGilvery & Goldstein,

1996).

Molekul sukrosa terdapat ikatan antara molekul glukosa dan fruktosa, yaitu

antara atom karbon nomor 1 pada glukosa dengan atom karbon nomor 2 pada

fruktosa melalui atom oksigen. Kedua atom karbon tersebut adalah atom karbon

yang mempunyai gugus –OH glikosidik atau atom karbon yang merupakan gugus

aldehida pada glukosa dan gugus keton pada fruktosa. Oleh karena itu, molekul

sukrosa tidak mempunyai sifat dapat mereduksi ion-ion Cu 2+ atau Ag+ dan juga

tidak membentuk osazon (Mc Gilvery & Goldstein, 1996). Sukrosa memiliki

sifat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Hasil yang diperoleh dari

reaksi hidrolisis adalah glukosa dan fruktosa dalam jumlah yang ekuimolekuler.

Glukosa memutar cahaya terpolarisasi ke kanan, sedangkan fruktosa  ke  kiri.

Karena fruktosa memiliki rotasi spesifik lebih besar dari glukosa, maka

campuran glukosa dan fruktosa sebagai hasil hidrolisis itu memutar ke kiri proses

ini disebut inverse. Hasil hidrolisis sukrosa yaitu campuran glukosa dan fruktosa

disebut gula invert.

Madu lebah sebagian besar terdiri atas gula invert dan dengan demikian madu

mempunyai rasa lebih manis daripada gula. Apabila kita makan makanan yang
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mengandung gula, maka dalam usus halus, sukrosa akan diubah menjadi glukosa

dan fruktosa oleh enzim sukrase atau invertase (Mc Gilvery & Goldstein, 1996).

2.2.2    Rafinosa

Rafinosa adalah suatu trisakarida yang penting, terdiri atas tiga molekul

monosakarida yang berikatan, yaitu galaktosa-glukosa-fruktosa. Atom karbon 1

pada galaktosa berikatan dengan atom karbon 6 pada glukosa, selanjutnya atom

karbon 1 pada glukosa berikatan dengan atom karbon 2 pada fruktosa. Apabila

dihidrolisis sempurna, rafinosa akan menghasilkan galaktosa, glukosa

dan fruktosa. Pada kondisi tertentu hidrolisis rafinosa akan memberikan hasil-

hasil tertentu pula. Hidrolisis dengan asam lemah atau pada konsentrasi H+

rendah, akan menghasilkan melibiosa dan fruktosa. Hasil yang sama seperti ini

juga dapat diperoleh melalui hidrolisis dengan bantuan enzin sukrase (Mc

Gilvery & Goldstein, 1996).

Apabila dihidrolisis sempurna, rafinosa akan menghasilkan galaktosa, glukosa

dan fruktosa. Hidrolisis dengan asam lemah atau pada konsentrasi H+ rendah,

akan menghasilkan melibiosa dan fruktosa. Hasil yang seperti ini juga dapat

diperoleh melalui hidrolisis dengan bantuan enzim sukrase. Di samping itu

hidrolisis dengan bantuan enzim maltase akan memberikan hasil galaktosa dan

sukrosa. Hasil hidrolisis sempurna juga dapat diperoleh apabila dalam reaksi ini

digunakan dua jenis enzim yaitu sukrase dan melibiase. Melibiase akan

menguraikan melibiosa menjadi galaktosa dan glukosa.

Rafinosa  tidak memiliki sifat mereduksi. Hal ini disebabkan karena dalam

molekul rafinosa tidak memiliki gugus –OH glikosidik. Rafinosa yang terdapat

dalam bit dan tepung biji kapas mengandung kira-kira 8%. Trisakarida ini tidak

digunakan manusia sebagai sumber karbohidrat (Mc Gilvery & Goldstein, 1996).
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2.3 Bakteri Bacillus sp D2.2

Isolat bakteri didapat dari tambak tradisional di Desa Mulyosari, Kecamatan

Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Isolat bakteri

tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri V. harveyi sebanyak 0,34%

dengan adanya zona bening di sekitar koloni bakteri biokontrol. Dari 293 isolat

yang berhasil dikoleksi, terdapat satu isolat yang diberi kode D2.2 yang

berpotensi menghambat V. harveyi dengan uji antagonisme dengan media agar

double layer (Mariska, 2013). Bakteri D2.2 menunjukkan kekerabatannya sangat

dekat dengan Bacillus sp. melalui proses identifikasi metode analisis 16S rDNA

dan mampu menghambat  bakteri patogen Stapylococcus aureus, Aeromonas

hydrophila, Vibrio alginolyticus secara in vitro (Aji, 2014).

Bacillus merupakan bakteri Gram positif, berbentuk batang, beberapa spesies

bersifat aerob obligat yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana yang

mengandung  oksigen dan bersifat anaerob fakultatif yaitu bakteri yang

dapat hidup dengan atau tanpa oksigen, dan memiliki endospora sebagai struktur

bertahan saat  kondisi lingkungan  tidak mendukung  (Backman et  al.,1994).

Bacillus mempunyai sifat yang lebih menguntungkan daripada mikroorganisme

lain karena dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama pada kondisi

lingkungan yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhannya (Wong, 1994).

Bakteri anaerob yang dapat menghasilkan hidrogen berupa bakteri anaerob

fakultatif dan anaerob obligat. Bakteri fakultatif anaerob akan memproduksi ATP

melalui respirasi aerob ketika oksigen masih tersedia dan mampu bertahan dalam

kondisi tidak ada oksigen dengan melakukan fermentasi secara anaerob. Dalam

keadaan anaerob akan mengaktifkan enzim hidrogenase dan nitrogenase untuk

menghasilkan hidrogen (Chong et al., 2009). Contoh bakteri anaerob fakultatif

adalah Escherichia coli, Enterobacter sp., Citrobacter sp., dan Bacillus sp.

Sedangkan contoh  bakteri anaerob obligat  seperti purple non-

sulphurbacteria, green and purple sulphur bacteria (Warthmann et al., 1993),

Clostridia sp., methylotroph, bakteri rumen, dan archaea (Liu,2008). Dari

penjelasan sifat bakteri tersebut, bakteri Bacillus sp termasuk dalam jenis bakteri
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heterotof karena tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga makanannya

diambil dari organisme lain.

Penambahan bakteri biokontrol D2.2 dengan kepadatan 103, 104, 105, dan

106 cfu/ml tidak bersifat patogenisitas terhadap larva   udang Vaname dan

mampu menurunkan populasi bakteri patogen V. alginolyticus secara in vivo.

Bakteri D2.2 tumbuh dikisaran salinitas cukup luas namun optimal disalinitas

payau/laut sesuai dengan habitat aslilnya (Hardayani, 2014). Perlakuan salinitas

memberikan pengaruh terhadap laju pertumbuhan bakteri D2.2  dimana  laju

pertumbuhan paling cepat terdapat pada salinitas 20 dan 30 ppt. Sementara

perlakuan pH 6, pH 7, dan pH 8 menunjukkan hasil yang hampir sama dengan

rata-rata laju pertumbuhan baik yaitu 0,13 – 0,15 generasi/jam (Septiani, 2016).

Dari penelitian bakteri biokontrol local terdahulu mendapatkan bakteri Bacillus

sp D2.2 dengan keunggulannya dapat menurunkan bakteri patogen.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017. Lokasi penelitian berada di

Laboratorium Budidaya Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas

Pertanian, Universitas Lampung.

3.2 Alat dan Bahan

Pada penelitian ini menggunakan alat-alat yang dapat mendukung dan berjalannya

penelitian (Tabel 1), Lampiran 1.

Tabel 1. Alat Penelitian
No Alat Spesifikasi Kegunaan
1 Autoklaf Wiseclave Wacs1060 Sterilisasi alat dan bahan
2 Tabung falcon 50 ml Wadah larutan
3 Bunsen - Sterilisasi
4 Mikropipet Socorex (20-200 µl) Mengambil larutan
5 Hot stirer plate Stuart CB162 Menghomogenkan
6 Erlenmeyer Pyrex (250, 300, 500 ml) Wadah larutan
7 Kuvet Menghitung kepadatan bakteri
8 Timbangan digital 0,1 G EP 1200 C dan

BBL41
Menimbang bahan

9 Laminar Air Flow NUAIRE, Series 11 Preparasi sampel
10 Kertas saring 0,045 µm Menyaring ekstrak
11 Shaker Boeco Germany PSU-15i Mengaduk sampel
12 Spektrofotometer Genesys 20 Mengukur klorofil
13 Beker glass Pyrex 500 ml Mengekstrak tepung ubi jalar
14 Kertas saring 0,45 µm Menyaring ekstrak
15 Oven Pengering ubi jalar
16 Inkubator - Menyimpan hasil isolasi
17 Refrigerator FOC 2151 Menyimpan media padat
18 Mixer Miyaco Menghaluskan ubi jalar
19 Termometer Mengukur suhu
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Selain bahan baku beupa ubi penelitian ini juga memerlukan bahan-bahan

pendukung lainnya untuk bejalannya peneilitian. Berikut daftar bahan-bahan yang

diugnakan pada penelitian ini, Lampiran 2.

Tabel 2. Bahan Penelitian
No Bahan Kegunaan
1 Air laut steril Pembuatan media
2 Gliserol Pembuatan SWC
3 Yeast ekstrak Pembuatan SWC
4 Bacto peptone Pembuatan SWC
5 Spirtus Penghidup api
6 Ekstrak tepung ubi jalar Pembuatan media cair
7 Ubi jalar Pembuatan tepung ubi
8 Air Penambahan dalam pengukusan tepung ubi

jalar
9 Isolat bakteri Bacillus sp

D2.2
Uji pertumbuhan

10 Alkohol 70% Sterilisasi
11 Aquades Pembuatan media

3.3 Prosedur Penelitian

3.3.1 Isolat Bakteri D2.2

Isolat bakteri D2.2 murni dari koleksi hasil penelitian sebelumnya Mariska et al.

(2013), yang diisolasi dari tambak tradisional di Lampung Timur. Isolat ini

kemudian ditanam atau diinkubasi kembali menggunakan media Sea Water

Complete (SWC) cair dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang.

.

3.3.2 Pembuatan Media SWC

Pembuatan media cair untuk kultur Bacillus sp D2.2 dimulai dengan menimbang

semua bahan yang akan digunakan terdapat pada lampiran 2. 1 gr/L yeast ekstrak,

3 kl/L gliserol, air aut 75% dan air aquades 25%. Masukkan semua bahan kedalam

erlenmeyer. Kemudian dihomogenkan menggunakan hot stirrer plate selama ±15

menit. Media yang telah dihomogenkan disterilisasi menggunakan autoklaf  pada

suhu 1210C selama 15 menit dengan tekanan 1 atm. Media didiamkan dipendingin

selama 24 jam untuk melihat media terkontaminan atau tidak selama disimpan di

dalam refrigerator sebelum digunakan (Septiani, 2016)
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3.3.3 Pembuatan Tepung Ubi Jalar

Pembuatan tepung ubi jalar mengacu pada metode yang digunakan oleh

Lesmanawati et al. (2013) yang telah dimodifikasi. Gambar poses pembuatan

disajikan pada lampiran 3.

1. Pertama ubi jalar I. batatas dicuci dan dikupas.

2. Dipotong dan dikukus selama 30 menit.

3. Dipotong tipis dan dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 55 °C

selama 5 jam.

4. Ubi kering selanjutnya dijadikan tepung dengan menggunakan blender.

5. Tepung ubi jalar selanjutnya dikukus dengan perbandingan air (1:1)

selama 30 menit.

6. Kemudian dikeringkan kembali dengan menggunakan oven pada suhu 55

°C selama 5 jam.

7. Gumpalan tepung hasil pengeringan diblender dan diayak dengan ukuran

ayakan 60 mesh size.

3.3.4 Pembuatan Media Uji

Gambar pembuatan media uji disajikan pada lampiran 4. Pembuatan media uji

menggunakan;

1. Sebanyak 40 ml media cair yang terdiri atas 75% air laut steril dan 25%

aquades steril, dituangkan ke dalam falcon steril secara asebtis.

2. Tepung ubi jalar seberat 5 gr ditambahkan air mendidih sebanyak 40 ml

dan selama 10 menit diaduk secara terus menerus pada suhu 85 0C.

3. Hasil ekstrak ubi jalar ini disaring menggunakan kertas saring untuk

memisahkan endapan.

4. Hasil ekstrak ubi yang didapat kemudian dicampurkan ke dalam media uji

pada tabung falcon sesuai dengan konsentrasi yang diperlukan yaitu 2%,

3% dan 4%.

3.3.5 Inokulasi Bakteri

1. Isolat Bacillus sp D2.2 yang ditanam di media SWC diambil sebanyak 105

cfu/ml menggunakan micropipet untuk dituangkan pada media uji.
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2. Media uji diinkubasi pada shaker sampai fase kematian, pada suhu ruang

dengan kecepatan 140 rpm.

3. Pengukuran kerapatan sel (Optical Density) dilakukan 12 jam sekali

hingga fase kematian dengan menggunakan spektrofotometer pada

panjang gelombang 625 nm hinggga fase kematian.

3.4 Rancangan Penelitian Pendahuluan

3.4.1 Rancangan Acak Lengkap

Suatu percobaan yang digunakan homogen atau tidak ada faktor lain yang

mempengaruhi respon di luar faktor yang diteliti.Pada rancangan acak lengkap (RAL)

digunakan jika kondisi unit percobaan yang digunakan relatif homogen.

Penerapan perlakuan terhadap unit percobaan dilakukan secara acak terhadap

seluruh unit percobaan. Seperti percobaan-percobaan yang dilakukan di

laboratorium atau rumah kaca yang pengaruh lingkungannya lebih mudah

dikendalikan.

Rancangan acak lengkap dipergunakan jika variabel luar tidak diketahui, atau bila

pengaruh variabel ini yang sengaja tidak dikontrol terhadap variasi subyek, adalah

sangat kecil. Rancangan ini juga dipakai jika diketahui bahwa subyek keadaannya

seragam dan inferensi yang dibuat berdasarkan hasil percobaan tidak

dimaksudkan sebagai inferensi yang bersifat percobaan tidak dimaksudkan

sebagai inferensi yang bersifat luas serta berlaku untuk populasi yang lebih

beragam. Oleh karena itu, rancangan ini tidak disarankan jika hasil ujinya

dipergunakan untuk inferensi populasi yang lebih beragam

Syarat yang harus diperhatikan dalam RAL :

1. Kecuali perlakuannya, semua (media percobaan dan keadaan-keadaan

lingkungan lainnya) harus serba sama atau homogen.

2. Penempatan perlakuan ke dalam satuan-satuan percobaan dilakukan secara

acak lengkap, yang artinya kita perlakukan semua satuan percobaan

sebagai satu kesatuan dimana perlakuan ditempatkan ke dalamnya secara

acak.
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3. Hanya mempunyai 1 faktor dan mempunyai sejumlah taraf faktor yang

nilainya bisa kualitatif maupun kuantitatif

3.4.2 Parameter yang Diamati

Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah kepadatan bakteri, waktu

pengukuran parameter pada perlakuan 12 jam sekali hingga fase kematian.

3.4.3 Perlakuan

Penelitian pendahuluan ini terdiri atas empat perlakuan media uji dengan tiga kali

ulangan : Perlakuan A (kontrol) media SWC Perlakuan B 1% ekstrak tepung ubi

jalar Perlakuan C 2% ekstrak tepung ubi jalar Perlakuan D 3% ekstrak tepung ubi

jalar Penghitungan kepadatan bakteri dilakukan dengan mengukur absorbansi

sampel pada panjang gelombang 625 nm setiap 12 jam selama 48 jam dimulai dari

jam ke-0.

3.5 Rancangan Penelitian Utama

3.5.1 Rancanan Acak Lengkap Faktorial

Desain penelitian ini disusun berdasarkan sistem rancangan acak lengkap faktorial

model linier sebagai berikut:

Keterangan:

Yijk = pengamatan pada satuan percobaan ke-k yang memperoleh kombinasi

perlakuan taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B

µ = mean populasi

αi = pengaruh taraf  ke-i dari faktor A

βj = pengaruh taraf ke-j dari faktor B

(αβ)ij = pengaruh taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B

ɛij = pengaruh acak dari satuan percobaan ke-k yang memperoleh kombinasi

perlakuan ij.
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3.5.2 Perlakuan

Percobaan ini menggunakan 2 faktor yaitu jenis dan konsentrasi. Jenis ubi jalar

terdiri atas 3 taraf yaitu Ungu, Kuning, dan Putih sedangkan konsentrasi terdiri

atas 3 taraf 2%, 3%, dan 4%. Perlakuan pada percobaan ini adalah percobaan

faktorial 3x3 masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan, sehingga

taraf unit percobaan sebanyak 27 unit.

Gambar 2. Desain susunan rancangan acak lengkap

Keterangan kode dicontohkan sebagai berikut:

P.2.1 = Putih, 2%, ulangan 1, K.4.3= Kuning, 4%, ulangan 3

U.3.2= Ungu, 3%, ulangan 2,

3.6 Analisis Data

Data berupa kepadatan bakteri disetiap urutan dianalisis menggunakan analisis

varian (Anova). Sebelumnya diuji sifat normalitas, dan homogenisitas. Jika salah

satu asumsi tidak terpenuhi data dianalisis dengan analisis parametrik. Jika data

memenuhi normalitas dan homogenisitas dan hasil yang diperoleh dari anova

mengetahui adanya interaksi, dapat dilakukan uji lanjut dengan uji Duncan untuk

mengetahui potensi tebaik. Analisis data menggunakan alat bantu perankat lunak

SPSS 17.0 untuk melihat perbedaan antar perlakuan.

U.3.2 K.4.2 P.2.1 K.3.1 P.4.2 U.4.2 K.3.2 P.4.1 U.3.3

K.2.1 P.3.1 U.3.1 P.2.2 U.4.3 K.2.3 P.3.2 U.2.1 K.4.1

P.4.3 U.2.3 K.2.2 U.4.1 K.4.3 P.3.3 U.2.2 K.3.3 P.2.3



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasakan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Perlakuan jenis ubi yang berbeda menunjukkan perbedaan terhadap

kepadatan Bacillus sp. D2.2. Kepadatan bakteri tertingi terjadi pada

perlakuan ubi ungu dengan konsentrasi terbaik adalah 4% .

2. Terdapat interaksi antara konsentrasi dan jenis ubi terhadap kepadatan

bakteri Bacillus sp. D2.2. Interaksi terbaik terdapat pada konsentrasi 4%

dengan jenis ubi ungu.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan pengaplikasian bakteri Bacillus sp. D2.2. sebagai

probiotik untuk udang.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk skala yang lebih besar.
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