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Potensi Penambahan Probiotik (Lactobacillus pentosus K50) 

untuk Meningkatkan Kualitas Pakan Ikan Air Tawar 

 

Helena Daten, Tri Ardyati 

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Brawijaya 

2018 

 

ABSTRAK 

Pakan merupakan sumber nutrisi bagi ikan, dapat diproses dengan 

penambahan probiotik. Probiotik merupakan mikroba yang berperan 

untuk meningkatkan kesehatan inang dan kualitas pakan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui viabilitas bakteri asam laktat (BAL), 

jumlah bakteri Salmonella dan coliform, kapang, serta kandungan 

nutrisi pakan. Perlakuan fermentasi terdiri dari tanpa penambahan 

BAL (kontrol), penambahan BAL Sp. 1, probiotik (Lactobacillus 

pentosus K50), dan bakteri konsorsium (Lactobacillus pentosus K50 

dan BAL Sp. 1). Jumlah BAL, Salmonella dan coliform serta kapang 

dideteksi dengan metode Total Plate Count. Kandungan protein diuji 

menggunakan metode Kjedahl, karbohidrat dengan metode total 

carbohydrate by difference, dan lemak, abu, serta air dengan metode 

gravimetri. Data dianalisis menggunakan one way ANOVA selang 

kepercayaan 95 %. Viabilitas BAL pada perlakuan penambahan BAL 

Sp.1 mengalami penurunan dari hari ke-0 sampai 20, sedangkan 

perlakuan dengan penambahan Lactobacillus pentosus K50 dan 

konsorsium meningkat dari hari ke- 0 sampai 20 berturut-turut 12,6 x 

108 CFU/g menjadi 17,4 x 108 CFU/g dan 11,2 x 108 CFU/g menjadi 

14,9 x 108 CFU/g. Bakteri Salmonella tidak tumbuh dalam pakan 

kontrol dan fermentasi. Jumlah bakteri coliform dan kapang dalam 

pakan terfermentasi dengan perlakuan probiotik dan bakteri 

konsorsium mengalami penurunan hari ke-5 sampai 20. Jumlah 

kapang pada perlakuan dengan penambahan BAL Sp. 1 mengalami 

fluktuasi disebabkan meningkatnya kadar air selama fermentasi. 

Kandungan protein relatif stabil, sedangkan kandungan lemak, 

karbohidrat, dan abu mengalami penurunan selama fermentasi. 

Penambahan probiotik dalam pakan dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri coliform dan kapang, serta menjaga stabilitas nutrisi pakan.  

 

Kata kunci: fermentasi, kualitas pakan, pakan, probiotik, protein 
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Application of Probiotic (Lactobacillus pentosus K50) to Improve 

Fish Feed Quality of Freshwater  
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Brawijaya University 

2018 

 

ABSTRACT 

Feed is the nutrition sources for fish which could be processed by 

apply probiotic. Probiotic is microbe applied to improve the health of 

host and feed quality. The objective of this study was to observe the 

viability of lactic acid bacteria (LAB), number of Salmonella, coliform 

and mold also contain of feed nutrition. Fermentation treatment 

consist of feed without application of LAB (control), application of 

LAB Sp. 1, probiotic (Lactobacillus pentosus K50) and consortium 

bacteria (Lactobacillus pentosus K50 and LAB Sp. 1). Number of 

LAB, Salmonella, coliform, and mold was detected using Total Plate 

Count method. Protein content was assayed using Kjedahl method, 

carbohydrate content was assayed using total carbohydrate by 

difference method, and fat, ash also water content were assayed using 

gravimetric method. Data were analyzed using one way ANOVA with 

confidence level 95 %. Viability of LAB with application of LAB Sp. 

1 decreased 0 to 20 days, while application of Lactobacillus pentosus 

K50 also consortium bacteria increased viability 0 to 20 days from 

12,6 x 108 CFU/g to 17,4 x 108 CFU/g and 11,2 x 108 CFU/g to 14,9 

x 108 CFU/g, respectively. Salmonella bacteria did not in all treatment 

fermented feeds. Number of coliform bacteria and mold in fermented 

feed under treatment of probiotic also consortium bacteria decreased 

5 to 20 days. Number of mold in application of LAB Sp. 1 was 

fluctuated due to the increasing of water content during fermentation. 

However, protein content was relatively stable. While fat, 

carbohydrate, and ash content were decreased during fermentation. 

Application of probiotic inhibits coliform bacteria and mold growth, 

also maintain the stability of feed nutrition.  

 

Keywords: fermentation, feed quality, feed, probiotic, protein 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki potensi produksi ikan air tawar karena 

memiliki wilayah perairan tawar yang luas. Pada akhir tahun 2016, 

nilai produksi perikanan Indonesia mencapai Rp. 139,2 triliun 

(Rahmantya dkk., 2016a). Beberapa pulau di Indonesia memiliki 

kekayaan sumber daya alam di sektor perikanan. Di Pulau Riau, 

produksi perikanan tangkap mencapai 48.698,84 ton sedangkan 

produksi perikanan budidaya sebesar 754,84 ton (Rahmantya dkk., 

2016b). Selain kedua Pulau tersebut, terdapat Pulau yang banyak 

perikanan tangkapnya adalah Pulau Lembata. Pulau Lembata 

merupakan salah satu kabupaten yang menduduki peringkat ke-8 dari 

semua kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 

sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik NTT (2016) 

menunjukkan bahwa produksi ikan air tawar tahun 2015 sebesar 993 

ton, sedangkan perikanan tangkap sebesar 7.386 ton. Faktor iklim 

sangat memengaruhi jumlah tangkapan ikan sehingga menyebabkan 

harga ikan mahal (Noegroho dkk., 2013). Budidaya ikan air tawar di 

Nusa Tenggara Timur umumnya dan Lembata khususnya masih 

tergolong rendah yakni 1.297 ton/tahun (Stanis dkk., 2007). Salah 

satu penyebabnya adalah harga pakan ikan yang mahal.  

Berkembangnya perikanan air tawar perlu didukung oleh 

tersedianya pakan. Kondisi ini kurang menguntungkan bagi peternak 

ikan skala kecil karena biaya untuk membeli pakan sangat besar yang 

berimbas pada rendahnya keuntungan yang diterima oleh peternak 

ikan (Melati dkk., 2010). Situasi ini diperparah dengan lokasi 

peternak ikan yang jauh dari pabrik pakan ikan sehingga dibutuhkan 

pengeluaran biaya yang besar untuk pengangkutan dari penjual ke 

lokasi perikanan. Indonesia sangat kaya akan bahan baku pakan, 

sehingga memberi peluang bagi usaha skala menengah-kecil atau 

home industry untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam 

menyediakan pakan. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat 

pakan adalah perolehan bahan baku yang tidak mengganggu 

keseimbangan lingkungan, karena lingkungan alam merupakan 

faktor penting bagi kehidupan semua makhluk hidup (Sarry, 2013).  
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Pakan merupakan faktor terpenting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan ikan. Jumlah, kualitas dan kandungan nutrisi pakan 

yang terpenuhi dengan baik akan meningkatkan bobot ikan. Pakan 

ikan dapat dibuat dengan beberapa metode yakni dengan 

penambahan antibiotik, probiotik, dan desinfektan. Probiotik adalah 

biakan mikroba yang bersifat menguntungkan dan memberikan 

dampak positif bagi peningkatan keseimbangan mikroba saluran usus 

inangnya. Keunggulan metode ini adalah menguntungkan inangnya, 

mampu hidup walaupun tidak di intestinum inang, dapat disiapkan 

sebagai produk sel hidup dalam skala industri, menjaga stabilitas 

pakan untuk jangka panjang baik dalam penyimpanan maupun 

lapangan, dan mengurai senyawa toksik yang ada di perairan 

(Khasani, 2007).  Bakteri yang berpotensi sebagai probiotik adalah 

akteri asam laktat (BAL) diketahui mampu memproduksi senyawa 

antimikroba (asam laktat dan asam asetat), hidrogen peroksida, 

diasetil, dan bakteriosin (Rif’ah, 2016). Penambahan probiotik 

bertujuan meningkatkan kualitas pakan ikan dan mendukung 

pertumbuhan ikan. Kualitas pakan ikan yang baik tidak mengandung 

Salmonella, coliform maksimum 3 kol/g, kapang maksimum 50 

kol/g, dan aflatoksin maksimum 50 kol/g (SNI, 2009a).  

Probiotik dalam usus ikan berperan dalam meningkatkan 

pertumbuhan, tingkat kelangsungan hidup, kecernaan, efisiensi 

pakan, sistem kekebalan tubuh dan komposisi bakteri yang 

menguntungkan dalam saluran pencernaan ikan. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa dosis probiotik 10 % menghasilkan laju 

pertumbuhan ikan lele sangkuriang berbanding lurus dengan 

penambahan probiotik (Ahmadi dkk., 2012). Laju pertumbuhan juga 

didukung dengan sistem imunitas ikan yang baik melalui 

penambahan probiotik yang meningkatkan kadar antibodi atau 

aktivitas makrofag (Khasani, 2007).  

Pakan dengan nutrien cukup maka mikroba akan tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Viabilitas BAL pada usus ikan Nila 

menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pakan fermentasi enceng 

gondok dengan probiotik MEP+ 10 % memberikan hasil yang paling 

baik yaitu nilai rata-rata populasi bakteri sebesar 5,84 x 106 CFU/g. 

Kepadatan BAL meningkat apabila substrat mengandung nutrisi 

yang lengkap (Setyawan dkk., 2014).  
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1.2 Rumusan Masalah 

     Rumusan masalah penelitian  adalah: 

1. Bagaimana viabilitas BAL dalam pakan selama fermentasi? 

2. Bagaimana kualitas mikrobiologi berdasarkan kandungan bakteri 

Salmonella dan coliform, serta kapang dalam pakan selama 

fermentasi? 

3. Bagaimana kandungan nutrisi (protein, lemak, air, abu, dan 

karbohidrat) dalam pakan selama fermentasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Tujuan dari penelitian  adalah: 

1. Mengetahui viabilitas BAL dalam pakan selama fermentasi. 

2. Mengetahui kandungan bakteri Salmonella dan coliform serta 

kapang dalam pakan selama fermentasi. 

3. Mengetahui kandungan nutrisi (protein, lemak, air, abu, dan 

karbohidrat) dalam pakan selama fermentasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

didapatkan pengetahuan dan skill dalam pembuatan pakan ikan 

sehingga dapat dikembangkan usaha pembuatan pakan ikan dari 

fermentasi bahan-bahan alami menggunakan BAL dalam skala besar 

di tempat-tempat budidaya ikan khususnya di pedesaan yang jauh 

dari pabrik pakan ikan. Intensifikasi dalam budidaya perikanan akan 

mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan munculnya 

wabah penyakit sehingga untuk mengatasi penurunan kualitas 

lingkungan maka perlu diterapkan sistem budidaya ramah 

lingkungan yang berkelanjutan (sustainable aquaculture) dengan 

aplikasi probiotik. Selain itu, adanya penelitian lanjut mengenai BAL 

lainnya yang berpotensi sebagai biopreservatif untuk pakan ikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pakan untuk ikan dapat berupa pakan alami maupun pakan 

buatan. Pakan yang saat ini banyak diupayakan untuk diproduksi 

adalah pakan buatan yang berasal dari bahan alami. Setiap pakan 

harus memenuhi ketersediaan nutrisi dan mudah dicerna oleh ikan. 

Oleh karena itu, kandungan gizi pakan lebih utama dibandingkan 

dengan jumlah pakan yang diberikan. Kandungan nutrisi utama yang 

dibutuhkan oleh ikan adalah protein. Protein biasanya dihasilkan 

oleh mikroba yang ditambahkan dalam bahan pakan ikan (Murtidjo, 

2001).  

 

2.1 Pakan Alami  

Pakan alami adalah makanan yang tersedia di alam. Sifat pakan 

alami yang mudah dicerna digunakan sebagai pakan benih ikan 

karena benih ikan memiliki alat percernaan yang belum sempurna. 

Oleh karena itu, pakan alami merupakan pakan yang tepat untuk 

benih, sehingga kematian yang tinggi pada benih ikan dapat dicegah. 

Keunggulan dari pakan alami adalah memiliki kandungan gizi yang 

cukup tinggi, mudah dicerna, dan gerakan pakan menarik perhatian 

ikan. Ukuran diameter pakan yang relatif kecil sehingga benih ikan 

mudah memakannya dan tidak mencemari media pemeliharaan 

dibandingkan dengan pakan buatan.  Kerugiannya yaitu seringkali 

pakan alami bersifat musiman, sehingga pada saat tertentu sulit 

didapatkan. Pakan alami seperti cacing sutra dapat membawa hama 

dan penyakit (Djarijah, 2010).  

 

2.2 Pakan Buatan  

Pakan merupakan sumber energi dan materi bagi kehidupan dan 

pertumbuhan ikan. Zat yang terpenting dalam pakan adalah protein. 

Jumlah dan kualitas protein memengaruhi pertumbuhan optimal ikan. 

Hal ini dibutuhkan karena zat tersebut merupakan bagian terbesar 

dari daging ikan. Selain itu, dalam menentukan kebutuhan zat 

makanan, kebutuhan protein perlu dipenuhi terlebih dahulu. Pakan 
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yang baik menurut Prasetya & Tim penyusun CMK (2015) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1. Pakan harus dapat dimakan oleh ikan dan ukuran pakan harus 

sesuai dengan bukaan mulut ikan. 

2. Pakan harus mudah dicerna. 

3. Pakan harus dapat diserap oleh tubuh ikan. 

 

Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan tubuh ikan. Berdasarkan 

tingkat kebutuhannya pakan buatan dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok yaitu pakan tambahan, pakan suplemen, dan pakan utama. 

Pakan tambahan adalah pakan yang sengaja dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan ikan. Hal yang dimaksud yakni ikan yang dibudidayakan 

sudah mendapatkan pakan dari alam, namun jumlahnya belum 

memadai untuk tumbuh dengan baik sehingga perlu diberi pakan 

buatan sebagai pakan tambahan. Pakan suplemen adalah pakan yang 

sengaja dibuat untuk menambah komponen nutrisi tertentu yang 

tidak mampu disediakan pakan alami. Sementara pakan utama adalah 

pakan yang sengaja dibuat untuk menggantikan sebagian besar pakan 

alami. Bahan-bahan untuk pembuatan pakan ikan harus memenuhi 

beberapa syarat yaitu mempunyai nilai gizi tinggi, mudah diperoleh, 

mudah diolah, tidak mengandung racun, harga relatif murah, dan 

tidak merupakan makanan pokok manusia (Murtidjo, 2001). 

 

2.2.1 Pakan Basah  

Pakan basah adalah pakan ikan yang bahan penyusunnya 

mengandung kadar air lebih dominan. Karakter pakan seperti ini 

sengaja dibuat agar larva dan ikan lebih mudah mengomsumsi dan 

mencernanya. Jenis pakan basah ini beragam bentuknya seperti 

larutan emulsi, larutan suspensi, dan pasta. Pakan berbentuk emulsi 

adalah bahan-bahan yang terlarut menyatu dengan air sebagai 

pelarutnya dan apabila dipegang, terasa agak mirip lem encer. 

Contohnya adalah sari kacang kedelai yang sudah diramu dengan 

vitamin serta tambahan protein dari kuning telur. Pakan berbentuk 

suspensi, bahan terlarutnya tidak menyatu dengan pelarutnya karena 

mengandung partikel-partikel halus yang tidak dapat larut. 

Contohnya adalah bubuk spirulina yang ditebarkan dalam kolam 
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ikan. Pakan bentuk pasta adalah pakan hasil adonan yang berbentuk 

gumpalan-gumpalan (Prasetya & Tim penyusun CMK, 2015). 

 

2.2.2 Pakan Kering  

Pakan kering adalah pakan ikan yang bahan penyusunnya 

mengandung kadar air sekitar 5-20 %. Persentase kandungan air ini 

sengaja dibuat agar pakan dapat disimpan lebih lama dan mengapung 

di perairan. Kandungan air yang ada dalam pakan digunakan untuk 

melarutkan komposisi bahan-bahan penyusunnya agar mudah 

diramu. Bentuk pakan kering cukup beragam, seperti granule 

(butiran), flake (remah), pellet (bulat), dan stick (batang).  Salah satu 

bentuk pakan yang sering diproduksi adalah pellet. Pellet adalah 

bentuk pakan buatan yang dibuat dari beberapa macam bahan yang 

diramu, kemudian dicetak sehingga membentuk batangan atau 

bulatan kecil. Ukurannya berkisar antara 5-12 mm. Permasalahan 

utama dari produksi pakan tersebut adalah penyediaan bahan pakan 

buatan ini memerlukan biaya yang relatif tinggi sekitar 60–70 %. 

Pellet ini minimum tahan dalam air sekitar 10 menit. Aroma dari 

pakan untuk memberi nafsu makan pada ikan. Pakan yang baik dapat 

disimpan dengan waktu maksimal 2 bulan (Prasetya & Tim 

penyusun CMK, 2015). 

 

2.3 Komposisi Bahan untuk Produksi Pakan  

2.3.1 Tepung ikan 

Tepung ikan adalah salah satu bahan utama pembuatan pakan 

ikan yang bernilai gizi tinggi. Biasanya, tepung ikan dibutuhkan 

lebih banyak dalam setiap pembuatan pakan pellet tenggelam karena 

memberikan konstribusi protein yang lebih banyak. Komposisi kimia 

tepung ikan sesuai dengan analisis laboratorium di BBPBAT adalah 

mengandung protein 51,92 %, lemak 6,23 %, serat kasar 0,93 %, 

kadar air 13,66 %, dan kadar abu 26,31 %. Tepung ikan berfungsi 

sebagai sumber protein untuk mempercepat pertambahan berat badan 

(fattening). Secara mikrobiologi, tepung ikan harus terbebas dari 

bakteri patogen seperti Salmonella dan kapang. Tepung ikan yang 

bermutu harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: mempunyai 

butiran yang seragam, bebas dari sisa-sisa tulang dan benda-benda 

asing lainnya. Kandungan nutrisi tepung ikan pada penelitian lainnya 
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adalah kadar air 10,32 %, kadar abu 14,34 %, kadar protein 54,63 %, 

dan kadar lemak 9,85 %, sedangkan menurut Standar Nasional 

Indonesia (SNI), kandungan nutrisi tepung ikan adalah kadar air 

maksimal 10 %, kadar abu maksimal 20 %, kadar protein minimal 65 

%, dan kadar lemak maksimal 8 % (Hidajati & Sugiantoro, 2013).  

 

2.3.2 Tepung Dedak 

Dedak padi merupakan limbah dalam proses pengolahan gabah 

menjadi beras. Dedak yang kasar biasanya dilakukan penepungan 

terlebih dahulu sehingga tekstur pellet halus. Komposisi kimia dedak 

sesuai dengan hasil uji Laboratorium Nutrisi Ikan dan Residu di 

BBPBAT adalah mengandung protein 10,25 %, lemak 4,15 %, serat 

kasar 28,95 %, kadar air 8,68 %, dan kadar abu 7,32 %. Kandungan 

lemak yang tinggi yaitu 6–10 % menyebabkan dedak mudah 

mengalami ketengikan oksidatif. Dedak padi yang berkualitas baik 

mempunyai ciri fisik seperti baunya khas, tidak tengik, teksturnya 

halus, lebih padat dan mudah digenggam karena mengandung kadar 

sekam yang rendah. Dedak seperti ini mempunyai nilai nutrisi yang 

tinggi. Dedak padi yang berkualitas tinggi mempunyai kandungan 

sekam lebih rendah. Komposisi nutrisi pada dedak terdiri protein 

26,55 %, kadar lemak 7,51 %, serat kasar 3,64 %, kadar air 6 %, dan 

kadar abu 12,88 % (Melati dkk., 2010).  

 

2.3.2 Tepung Tapioka 

     Tepung tapioka berasal dari pengolahan singkong. Fungsi tapioka 

dalam pembuatan pakan ikan adalah sebagai bahan perekat dan 

menambah kadar nutrisi pakan. Hasil uji nutrisi tepung tapioka di 

Laboratorium BBPBAT adalah mengandung protein 1,63 %, lemak 

1,21 %, serat kasar 8,10 %, kadar air 13,82 %, dan kadar abu 0,76 %. 

Kualitas tapioka ditentukan oleh warna tepung yakni berwarna putih, 

kandungan airnya rendah, dan tingkat kekentalan serta daya rekat 

tapioka tetap kuat. Selain itu, serat dan kotoran akan sedikit apabila 

digunakan singkong yang umurnya kurang dari 1 tahun karena 

kandungan serat dan patinya banyak. Tepung tapioka memiliki kadar 

air 3,25 %, kadar abu 2,80 %, lemak 2,74 %, serat kasar 0,76 %, dan 

protein 2,91 % (Hindom dkk., 2016).  
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2.3.4 Pollard 

     Pollard merupakan limbah dari penggilingan gandum menjadi 

terigu. Warnanya putih. Uji nutrisi bahan baku ini memiliki 

kandungan protein 3,61 %, lemak 0,85 %, serat kasar 11,54 %, air 

15,84 %, dan abu 0,97 %. Protein dari bahan baku ini sangat kecil 

sehingga ditambahkan dengan bahan yang mempunyai protein tinggi 

seperti tepung ikan. Kualitas protein pollard lebih baik dari jagung, 

tetapi lebih rendah dari kualitas protein kedelai, susu, ikan dan 

daging. Pollard kaya akan phosphor (P), besi (fe) tetapi miskin akan 

kalsium (Ca). Pollard mengandung 1,29 % P, tetapi hanya 

mengandung 0,13 % Ca. Bagian terbesar dari P ada dalam bentuk 

phitin phospor. Pollard tidak mengandung vitamin A, tetapi kaya 

akan niacin dan thiamin. Kandungan nutrisinya terdiri dari protein 

26,95 %, lemak 7,75 %, serat kasar 3,72 %, kadar air 9 %, dan kadar 

abu 11,92 % (Melati dkk., 2010).  

 

2.3.5 Corn Gluten Feed 

     Corn gluten feed (CGF) adalah hasil samping dari industri pati 

jagung yang dihasilkan dari proses penggilingan basah (wet milling). 

Warna CGF adalah coklat kekuningan. Corn gluten feed merupakan 

campuran dedak, gluten dan corn germ. Kandungan CGF hasil uji di 

Laboratorium BBPBAT adalah kadar protein 23,75 %, lemak 6,23 

%, serat 11,09 %, air 16,69 %, dan abu 4,49 %. Kelemahan utama 

CGF adalah cepat rusak (perishable) dalam waktu 6-10 hari, 

sehingga memerlukan penyimpanan pada kondisi anaerobik 

(Umiyasih & Wina, 2008).  

 

2.3.6 Vitamin mix 

     Vitamin harus selalu tersedia dalam pakan karena tubuh ikan 

tidak mampu membuatnya. Ikan yang hidup bebas di sungai akan 

mengandalkan pakan alami dan tidak pernah kekurangan vitamin. 

Apabila ikan dibudidayakan secara intensif di kolam, saluran, dan 

karamba perlu ada penambahan vitamin dalam pakan. Warna vitamin 

mix adalah putih dan berbau khas seperti susu. Jumlah vitamin dapat 

berkurang atau rusak selama proses pembuatan dan penyimpanan 

pakan buatan. Oleh karena itu, sebaiknya vitamin diletakkan di 

tempat kering, dingin, dan terhindar dari cahaya matahari maupun 



9 
 

cahaya lampu yang terang. Vitamin berfungsi sebagai katalisator dan 

koenzim di dalam sistem biologi (Afrianti & Evi, 2005). 

 

2.3.7 Feed Addictive 

     Feed addictive merupakan campuran dari molase dan minyak 

ikan. Molase adalah hasil samping dari proses pembuatan gula tebu. 

Molase merupakan media fermentasi yang baik karena mengandung 

gula, sejumlah asam amino, dan mineral. Molase dapat diolah 

menjadi beberapa produk seperti gula cair dari gula tetes, penyedap 

makanan (monosodium glutamat), alkohol, dan pakan ternak. Molase 

memiliki kandungan sukrosa sekitar 30 % disamping gula reduksi 

sekitar 25 % berupa glukosa dan fruktosa. Sukrosa dalam molase 

merupakan komponen yang sudah tidak dapat lagi dikristalkan dalam 

proses pemasakan di pabrik gula. Hal ini disebabkan molase 

mempunyai nilai Sucrose Reducing sugar Ratio (SRR) yang rendah 

berkisar 0,98–2,06. Kandungan yang terdapat pada molase yakni 

glukosa 21,7 %, sukrosa 34,19 %, air 26,49 %, dan abu 17,62 % 

(Subandiyono, 2009).  

     Minyak ikan yang berkualitas kaya asam lemak yang bermanfaat 

bagi kesehatan. Omega-3 merupakan salah satu asam lemak tak 

jenuh esensial. Secara organoleptik minyak ikan berbau amis khas 

ikan, berwarna jingga, gelap, dan encer. Angka asam 

mengGambarkan jumlah kandungan asam lemak bebas yang terdapat 

di dalam minyak. Asam lemak bebas ini muncul akibat proses 

hidrolisis triasilgliserol yang terjadi di dalam minyak (Panagan dkk., 

2011). Semakin besar angka asam maka kualitas minyak semakin 

rendah. Angka asam menurut SNI dinyatakan sebagai banyaknya 

KOH yang diperlukan untuk menetralkan 1 gram asam lemak bebas. 

Selain angka asam, parameter mutu suatu minyak ikan juga 

ditunjukkan oleh besaran angka peroksida. Angka peroksida 

memperlihatkan tingkat kerusakan suatu minyak ikan, semakin besar 

angka peroksida maka kualitasnya semakin rendah (Damayanti dkk., 

2015b).  

 

2.4 Komposisi dan Proses Produksi Pakan Ikan 

Pakan ikan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan ikan. 

Masing-masing bahan baku pakan ikan memberi kontribusi nutrisi 
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yang berbeda, sehingga sebelum produksi dilakukan penghitungan 

jumlah nutrisi untuk mendapatkan formulasi pakan ikan. Formulasi 

pakan dapat dibuat dengan berbagai cara menurut Dharmawan 

(2015) adalah sebagai berikut: 

1. Sistem trial dan eror 

Sistem ini merupakan salah satu cara penentuan formulasi 

bahan dengan cara mencoba-coba tanpa mempertimbangkannya 

secara tepat. Pakan yang sudah dibuat dengan sistem ini 

dilakukan percobaan pada ikan. Pakan tersebut akan terus 

diproduksi apabila perkembangan ikan baik, tetapi pada 

umumnya sistem ini gagal karena semakin dicoba akan semakin 

tidak sesuai.  

2. Sistem squard method 

Sistem ini menggunakan metode segi empat dengan memakai 

metode matematika sederhana. Sistem ini dilakukan dengan cara 

mencoba mengurangi dan menambah bahan-bahan yang akan 

digunakan dalam proses pencampuran. Kelemahannya adalah 

jumlah bahan yang digunakan sedikit karena penghitungan 

jumlah bahan yang digunakan dalam skala besar akan sulit. 

Kisaran jumlah komposisi bahan yang dapat dihitung dalam 

sistem ini adalah 50–100 kg.  

3. Sistem persamaan aljabar 

Sistem aljabar ini merupakan perkembangan dari metode segi 

empat. Sistem ini menjawab kelemahan dari metode segi empat 

yakni dapat digunakan untuk membuat pakan dengan jumlah 

banyak. Rumus yang biasa digunakan adalah x + y + z = jumlah 

pakan yang diinginkan.  

4. Sistem komputer/program UFFF (User Friendly Feed 

Formulation Program) 

Program komputer ini dapat digunakan untuk membuat pakan 

dalam skala besar seperti pada pabrik-pabrik pakan. Program 

UFFF ini memiliki beberapa bagian program yakni The 

Ingredient Names and Limit (Balance Ingredient), The Nutritien 

and Limit, The Ingredient/Nutrien Matrix, The Ingredient cost, 

The Ingredient Rations, dan The Least – cost Formula.  

 

     Proses setelah formulasi pakan adalah persiapan bahan baku. 

Bahan baku harus disiapkan dengan lengkap sehingga memudahkan 
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proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah penepungan. 

Penepungan dilakukan untuk bahan-bahan yang masih kasar seperti 

tepung ikan dan dedak. Tujuan penepungan adalah agar pakan dapat 

homogen dan menggumpal dengan baik. Ukuran tepung untuk bahan 

baku pakan berbentuk pelet adalah kurang dari 0,6 mm, agar daya 

ikat antar partikel lebih kuat sehingga tidak mudah larut di dalam air 

(Dharmawan, 2015).  

Proses produksi selanjutnya adalah penimbangan. Penimbangan 

merupakan salah satu cara untuk mentakar banyaknya bahan dari 

hasil formulasi yang akan dibuat menjadi pakan ikan. Bahan-bahan 

yang akan diramu menjadi pakan harus ditimbang seakurat mungkin 

sehingga tidak ada penambahan dan pengurangan bahan yang sudah 

diformulasi. Setelah penimbangan bahan, proses selanjutnya adalah 

pencampuran. Proses ini bertujuan agar semua bahan-bahan baku 

dapat tercampur dengan baik dan berkontribusi merata dalam pakan 

pelet yang akan diproduksi. Bahan-bahan berbentuk cair seperti feed 

addictive (minyak ikan + molase + minyak sayur) dicampur terlebih 

dahulu dengan dedak atau tapioka menggunakan vertical mixer. Hal 

ini bertujuan agar bahan berbentuk cair tersebut dapat tercampur 

merata dengan bahan-bahan berbentuk tepung. Setelah bahan cair 

tersebut dicampur, selanjutnya adalah pencampuran menggunakan 

horizontal mixer selama 30 menit untuk mencampur semua bahan 

baku menjadi homogen. Proses setelah pencampuran adalah 

pencetakan menjadi bentuk pellet, pengeringan menggunakan cahaya 

matahari/oven, pengepakan, dan penyimpanan (Dharmawan, 2015).  

 

2.5 Kandungan Nutrisi Pakan 

Kandungan nutrisi pakan ikan adalah kandungan gizi yang 

terkandung dalam pakan yang diberikan kepada ikan peliharaan. 

Apabila pakan mempunyai kandungan nutrisi yang cukup tinggi, 

maka akan menjamin hidup dan aktivitas ikan, tetapi juga akan 

mempercepat pertumbuhannya. Beberapa komponen nutrisi yang 

penting dan tersedia dalam pakan ikan menurut Lovell (2012) antara 

lain:  

1. Protein 

Protein merupakan senyawa organik kompleks, tersusun atas 

banyak asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O dan 

N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul 
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protein mengandung fosfor dan sulfur. Kualitas protein suatu 

bahan pakan ditentukan oleh kandungan asam amino, khususnya 

asam amino esensial. Kebutuhan protein masing-masing jenis 

ikan berbeda-beda. Jumlah protein yang dibutuhkan ikan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ukuran ikan, suhu 

air, jumlah pakan yang dimakan ikan, ketersediaan dan kualitas 

pakan alami, serta kualitas protein. Pakan buatan terdiri dari 

beberapa macam campuran bahan pakan yang berasal dari protein 

hewani maupun nabati. Sumber protein hewani antara lain tepung 

ikan, telur ayam, tepung tulang dan tepung darah. Sumber protein 

nabati dapa diperoleh dari limbah industri pertanian seperti 

bungkil kacang tanah, ampas tahu, kedelai dan sorghum. 

2. Lemak 

Lemak adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, 

tetapi larut dalam pelarut organik melalui ekstraksi eter. Lemak 

juga sering diistilahkan dengan fat, lipid, minyak atau lemak 

kasar. Beberapa jenis vitamin juga terlarut dalam lemak, yaitu 

vitamin A, D, E, dan K. Lemak berfungsi sebagai sumber energi 

yang paling besar diantara protein dan karbohidrat. Selain itu, 

lemak berfungsi membantu proses metabolisme, osmoregulasi, 

dan menjaga keseimbangan daya apung ikan dalam air serta 

memelihara bentuk dan fungsi jaringan. 

3. Karbohidrat  

Karbohidrat merupakan senyawa organik yang terdiri dari 

serat kasar dan bahan bebas tanpa nitrogen (nitrogen free extract). 

Unsur-unsur karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan 

oksigen dalam perbandingan yang berbeda-beda. Karbohidrat 

dalam bentuk yang sederhana pada umumnya lebih mudah larut 

dalam air daripada lemak dan protein. Karbohidrat merupakan 

salah satu komponen sumber energi. Apabila pakan yang 

diberikan kekurangan karbohidrat, ikan akan kurang efesien 

dalam penggunaan pakan berprotein untuk menghasilkan energi 

dan kebutuhan metabolik lainnya. Bahan-bahan pakan yang 

banyak mengandung karbohidrat adalah jagung, beras, tepung 

terigu, dedak halus, tepung tapioka, tepung sagu dan beberapa 

bahan lainnya. Sebagian bahan di atas, selain sebagai sumber 

karbohidrat, juga berfungsi sebagai bahan perekat (binder) dalam 

pembuatan pakan ikan. 
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4. Serat kasar 

Serat kasar mengandung senyawa selulosa, lignin, dan zat 

lainnya. Serat kasar adalah senyawa yang tidak dapat dicerna 

dalam organ pencernaan manusia dan hewan. Kandungan serat 

kasar yang tinggi dalam pakan ikan akan mempengaruhi daya 

cerna dan penyerapan di dalam alat pencernaan ikan. Selain itu, 

kandungan serat kasar yang tinggi akan menyebabkan 

meningkatnya sisa metabolisme dan mempercepat penurunan 

kualitas air. Kandungan serat kasar yang tinggi (lebih dari 8 %) 

akan mengurangi kualitas pakan ikan, sedangkan kandungan serat 

kasar yang rendah <8 %) akan membentuk struktur pakan ikan 

lebih halus (Murtidjo, 2001). 

5. Kadar air 

     Semakin rendah kadar air maka semakin lambat pertumbuhan 

mikroba. Kadar air rendah sangat mempengaruhi keawetan suatu 

bahan pakan. Metabolisme mikroba umumnya diikuti dengan 

pelepasan air dan hal ini mengakibatkan naiknya kadar air dari 

bahan pangan.  

6. Kadar abu 

     Abu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan 

organik. Kadar abu ditentukan dengan mengoksidasikan semua 

zat organik pada suhu tinggi yaitu sekitar 500-600 ºC selama 6 

jam dan melakukan penimbangan zat yang tertinggal setelah 

proses pembakaran tersebut. Bahan organik yang ada dibakar 

pada suhu tinggi maka sisanya adalah abu. Kadar abu yang baik 

sebagai pakan adalah kadar abu yang rendah karena akan mudah 

untuk dicerna ikan. 

Kandungan nutrisi pakan ikan harus sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia tentang pakan ikan (Tabel 1). Kebutuhan protein 

berbeda untuk setiap jenis ikan. Usia ikan yang berbeda juga 

membutuhkan nutrisi yang berbeda. Kandungan nutrisi pakan terdiri 

dari karbohidrat, protein, air, lemak, serat, dan abu. Cemaran 

mikroba yang dihitung untuk menentukan kualitas pakan meliputi 

Salmonella, coliform, dan kapang. Kandungan Salmonella negatif 

dalam pakan ikan. Selain itu, kestabilan pakan dalam air selama lima 

menit minimal 90 % dan kandungan nitrogen bebas dalam pakan 

minimal 0,20 %.  
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Tabel 1. Syarat mutu pakan ikan 

Jenis uji Satuan 
Persyaratan 

Pendederan  Pembesaran  Induk  

Air, maks. % 12 12 12 

Protein, min.  % 30 25 35 

Lemak, min.  % 5 5 7 

Serat kasar, maks. % 8 8 8 

Abu, maks. % 12 12 12 

Kestabilan dalam 

air (setelah 5 

menit), min 

% 90 90 90 

Nitrogen bebas, 

min. 

% 0,20 0,20 0,20 

Cemaran 

mikroba/toksin: 

kapang 

Salmonella 

aflatoksin, maks.  

 

 

kol/g 

kol/g 

μg/kg 

 

 

50 

negatif 

50 

 

 

50 

negatif 

50 

 

 

50 

negatif 

50 

                                                                                         (SNI, 2009b)       

 

2.6 Bakteri Asam Laktat (BAL)  

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan bakteri Gram positif, tidak 

menghasilkan spora, berbentuk bulat atau batang yang memproduksi 

asam laktat sebagai produk akhir metabolit primer selama fermentasi 

karbohidrat. Bakteri asam laktat banyak digunakan sebagai probiotik, 

bermanfaat untuk menjaga keseimbangan mikrobiota saluran cerna 

(Pato, 2003). Asam laktat adalah asam organik yang banyak 

digunakan di bidang industri. Asam laktat diklasifikasikan sebagai 

Generally Recognised as Safe (GRAS) oleh Food and Drugs 

Association (FDA) Amerika Serikat. Asam laktat digunakan sebagai 

penambah asam, perasa, buffer pH, dan sebagai pengawet. Asam 

laktat dihasilkan melalui perombakan asam piruvat menggunakan 

enzim lactate dehydrogenase yang dihasilkan oleh BAL (Gambar 1). 

Fermentasi bertujuan untuk menyediakan NAD+ pada fase glikolisis. 

Ion NAD+ dihasilkan dari NADH dengan mereduksi piruvat menjadi 

NAD+. Piruvat merupakan produk hasil glikolisis. Reduksi piruvat 

dikatalis oleh enzim laktat dehidrogenase membentuk isomer L dari 

laktat pada pH 7 (Desniar, 2012).  
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                                                                                      (Desniar, 2012) 

 

Gambar 1. Proses pemecahan asam piruvat menjadi asam laktat 

 

    Asam laktat mampu melemahkan permeabilitas bakteri Gram 

negatif dengan merusak membran luarnya. Asam laktat merupakan 

molekul yang larut dalam air sehingga mampu menembus ke dalam 

periplasma bakteri Gram negatif melalui protein porin pada membran 

luarnya. Pelindung dari permeabilitas membran luar dirusak oleh 

asam laktat sehingga asam dan atau subtrat antibakteri yang lain 

yaitu diasetil, bakteriosin, hidrogen peroksida, dan lactoperidase 

system dapat berpenetrasi ke dalam membran sitoplasma (Desniar, 

2012).  

 

2.7 Fermentasi Pakan Ikan dengan Penambahan Probiotik  

Fermentasi secara teknik dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

oksidasi anaerobik karbohidrat yang menghasilkan alkohol serta 

beberapa asam, namun banyak proses fermentasi yang menggunakan 

substrat protein dan lemak. Fermentasi terbagi menjadi dua, yaitu 

fermentasi spontan dan tidak spontan (membutuhkan starter). 

Fermentasi spontan adalah fermentasi yang biasa dilakukan 

menggunakan media penyeleksi, seperti garam, asam organik, asam 

mineral, nasi atau pati. Media penyeleksi tersebut akan menyeleksi 

bakteri dan menjadi media yang baik bagi tumbuh kembang bakteri 
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selektif yang membantu jalannya fermentasi. Fermentasi tidak 

spontan adalah fermentasi yang dilakukan dengan penambahan 

kultur organisme bersama media penyeleksi sehingga proses 

fermentasi dapat berlangsung lebih cepat (Rejeki, 2011).  

        Probiotik menurut WHO (2001) adalah mikroba hidup dalam 

jumlah yang cukup dapat memberikan manfaat kesehatan inangnya. 

Jumlah yang cukup dimaksud oleh WHO adalah 106-108 CFU/g dan 

diharapkan dapat berkembang menjadi 1012 CFU/g di dalam kolon. 

Probiotik memiliki efek antimikrobial, menjaga keseimbangan 

mikroba dan pengendalian patogen dalam saluran pencernaan. 

Mikroba pada probiotik bersaing dengan patogen di dalam saluran 

pencernaan untuk mencegah agar patogen tidak mengambil nutrisi 

yang diperlukan untuk hidup ikan (Cruz dkk., 2012).  

     Berbagai produk probiotik untuk aplikasi perikanan telah banyak 

dipasarkan dan penggunaannya bervariasi. Mekanisme kerja 

probiotik dengan cara menekan populasi mikroba melalui kompetisi 

dengan memproduksi senyawa-senyawa antimikroba atau melalui 

kompetisi nutrisi dan tempat pelekatan di dinding intestinum serta 

merubah metabolisme mikrobial dengan meningkatkan atau 

menurunkan aktivitas enzim pengurai (selulosa, protease, amilase, 

dan lainnya). Selain itu, probiotik juga menstimulasi imunitas 

melalui peningkatan kadar antibodi organisme akuatik atau aktivitas 

makrofag (Irianto, 2003). Probiotik dapat bekerja melalui mekanisme 

penguraian senyawa toksik yang berada di perairan seperti NH3, 

NO2, NO3, mengurai bahan organik, menekan populasi alga biru, 

memproduksi vitamin yang bermanfaat bagi inang, menetralisir 

senyawa toksik yang ada di dalam makanan, serta perlindungan 

secara fisik inang dari patogen (Khasani, 2007). Probiotik dianggap 

menguntungkan karena menghambat kolonisasi intestinum oleh 

mikroba yang bersifat merugikan baik melalui mekanisme 

kompetensi nutrien maupun kompetisi ruang serta mampu 

memproduksi senyawa-senyawa yang bersifat antimikroba. Probiotik 

mampu memperbaiki nutrisi dengan memproduksi vitamin-vitamin, 

detoksikasi pangan dan menghasilkan enzim (aktivitas enzimatis) 

(Thye, 2005).  

     Mikroba yang berpotensi sebagai probiotik dalam akuakultur 

adalah bakteri, ragi, dan mikroalga. Beberapa penelitian menunjukan 

bahwa probiotik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ikan lele 
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meliputi panjang dan berat ikan. Mikroba yang digunakan adalah 

campuran mikroba yang terdiri atas Bacillus subtilis, Bacillus 

megaterium, Bacillus licheniformis, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus fermentum, Nitrosomonas sp., dan Nitrobacter sp. 

(Althaer dkk., 2014). Setiap mikroba mempunyai potensi masing-

masing sebagai probiotik. Bakteri yang memiliki kemampuan 

mensekresikan enzim protease dan amilase adalah bakteri dari Genus 

Bacillus sp. yaitu Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, dan 

Bacillus licheniformis. Adanya enzim protease dan amilase yang 

dihasilkan oleh bakteri Bacillus sp. maka daya cerna ikan akan 

meningkat sehingga sari makanan dapat dicerna oleh tubuh secara 

maksimal. Bacillus sp. dapat meningkatkan daya absorpsi pakan 

melalui peningkatan konsentrasi protease pada saluran pencernaan, 

memperbaiki pertumbuhan dan mengurangi jumlah bakteri patogen 

di dalam saluran pencernaan ikan (Wardika dkk., 2014).  

Kondisi asam akan menghambat aktivitas mikroba patogen. 

Kondisi asam juga akan meningkatkan sekresi enzim proteolitik 

dalam saluran pencernaan yang akan merombak protein menjadi 

asam amino yang kemudian akan diserap oleh usus. Selain itu, 

bakteri nitrifikasi yang terdiri dari Nitomonas sp. dan Nitrobakter sp. 

berperan untuk memperbaiki kualitas air. sehingga dapat mengurangi 

kematian ikan yang terjadi akibat amonia yang dihasilkan oleh ikan. 

Nitrosomonas sp. akan mengoksidasi amonia menjadi nitrit dan 

Nitrobacter sp. akan mengoksidasi nitrit menjadi nitrat yang 

kemudian akan diubah menjadi gas nitrogen yang nantinya gas 

tersebut akan kembali ke atmosfer (Ahmadi dkk., 2012).  

     Bakteri lain yang berpotensi sebagai probiotik adalah 

Lactobacillus pentosus K50. Bakteri ini sesuai dengan hasil 

penelitian dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen seperti 

E. coli  dengan penghambatan 9,66 ± 0,77 mm (luas zona bening 

73,25 mm2), Salmonella thypimurium dan Helicobacter pylori 

dengan penghambatan 21,22 ± 0,19 mm (luas zona bening 353,48 

mm2). Bakteri ini dapat hidup pada pH 5, dan 7,5 serta dapat hidup 

juga pada konsentrasi garam empedu 0-0,3 % (Karim, 2016).  

 

2.8 Senyawa Antimikroba yang Dihasilkan oleh BAL 

     Metabolisme hasil fermentasi BAL menghasilkan substansi 

antimikroba (asam organik). Substansi antimikrobial lainnya yang 



18 
 

dihasilkan BAL adalah hidrogen peroksida, CO2, diasetil dan 

bakteriosin. Asam organik merupakan substansi antimikroba yang 

telah digunakan sebagai pengawet makanan. Beberapa asam organik 

seperti asam laktat, asetat dan propionat dihasilkan sebagai produk 

akhir yang mengakibatkan lingkungan asam sehingga tidak 

menguntungkan untuk pertumbuhan beberapa mikroba patogen dan 

pembusuk. Pengaruh antimikroba dari asam organik umumnya 

mengganggu potensial membran sel, menghambat transpor aktif, 

mengurangi pH intraseluler, dan penghambatan bermacam-macam 

fungsi metabolik. Asam organik mempunyai aksi yang luas dan 

dapat menghambat bakteri Gram positif dan Gram negatif, khamir 

dan kapang (Awojobi dkk., 2016). 

     Beberapa BAL menghasilkan hidrogen peroksida (H2O2) pada 

kondisi pertumbuhan aerob. Kekurangan katalase selular, 

pseudokatalase atau peroksidase, BAL ini melepaskannya ke dalam 

lingkungan untuk mencegah dirinya sendiri dari antimikrobanya. 

Beberapa galur BAL dapat memproduksi H2O2 pada kondisi 

pertumbuhan yang cocok. Hidrogen peroksida menyebabkan 

bakteriostatik (6-8 μg/ml) tapi jarang bersifat bakterisidal (30-40 

μg/ml). Hidrogen peroksida merupakan agen pengoksidasi kuat 

sehingga menjadi antimikroba terhadap bakteri, jamur dan virus 

(juga bakteriofage). Aktivitas H2O2 terhadap bakteri Gram positif, 

termasuk BAL, umumnya bakteriostatik, sedangkan beberapa bakteri 

Gram negatif lebih cepat terbunuh (Yepez dkk., 2017).  

     Karbon dioksida dibentuk selama fermentasi asam laktat 

heterofermentatif. Senyawa ini mempunyai pengaruh antimikroba 

ganda. Mekanisme aktivitas ini tidak diketahui, tetapi dinyatakan 

bahwa dekarboksilasi secara enzimatik dihambat dan akumulasi CO2 

di lipid bilayer menyebabkan disfungsi permeabilitas membran. 

Konsentrasi rendah CO2 dapat merangsang pertumbuhan beberapa 

mikroba sedangkan pada konsentrasi tinggi dapat mencegah 

pertumbuhan. Bakteri Gram negatif lebih sensitif terhadap CO2 

daripada bakteri Gram positif. Diasetil dihasilkan oleh beberapa 

spesies BAL dalam jumlah banyak terutama melalui metabolisme 

sitrat. Beberapa studi menunjukkan bahwa diasetil bersifat 

antibakteri terhadap bakteri Gram positif dan Gram negatif. Bakteri 

Gram negatif lebih sensitif pada pH 5,0 atau lebih rendah. Diasetil 

efektif pada konsentrasi 0,1-0,25 %. Aksi antimikrobanya dihasilkan 
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oleh penginaktifan beberapa enzim penting. Grup dikarboksil (-CO-

CO-) bereaksi dengan arginin dalam enzim dan memodifikasi situs 

katalitiknya. Asetil dapat diproduksi lebih jika sitrat dimetabolisme. 

Sitrat dirubah melalui piruvat menjadi diasetil. (Yepez dkk., 2017).  

Bakteriosin didefinisikan sebagai antimikroba peptida yang 

disintesis oleh ribosom dan dapat membunuh bakteri. Sebagian 

bakteriosin dari BAL adalah kationik, hidrofobik atau molekul 

amphifilik yang terdiri atas 20-60 residu asam amino. Bakteriosin 

yang dihasilkan oleh BAL memiliki beberapa sifat-sifat yang cocok 

untuk pengawet makanan yakni sebagai bahan yang aman;  tidak 

aktif dan tidak beracun bagi sel eukariot;  tidak aktif oleh enzim 

protease; mempunyai sedikit pengaruh pada mikrobiota lambung; 

toleran terhadap pH dan panas; mempunyai spektrum antimikroba 

yang relatif luas terhadap beberapa patogen yang berasal dari 

makanan dan bakteri pembusuk; model aksi antibakterialnya 

berlangsung pada membran sitoplasma bakteri; tidak resisten silang 

dengan antibiotik dan determinan genetik biasanya disandikan oleh 

plasmid. Beberapa BAL menghasilkan keragaman bakteriosin yang 

tinggi, sangat aktif terhadap patogen, dan berpotensi sebagai 

preservatif makanan (Yepez dkk., 2017).  

     Bakteriosin dihasilkan oleh BAL seperti yang tampak pada 

Gambar 2. Bakteriosin sangat efektif mencegah beberapa bakteri 

Gram positif, bakteri penghasil spora (spore forming bacteria), dan 

food borne pathogens, seperti Listeria monocytogenes. Selain itu, 

bakteriosin juga mampu menghambat beberapa mikrobia lainnya 

seperti Bacillus cereus, Bacillus stearothermophilus, Bacillus 

subtilis, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus faecalis, Staphylococcus pyogenes, 

Listeria denitrificans, dan Escherichia coli (Awojobi dkk., 2016).  
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                                                                      (Awojobi dkk., 2016)          

 

                   Gambar 2. Mekanisme biosintesis bakteriosin 

 

     Mekanisme biosintesis bakteriosin dimulai dengan pembentukan 

pra-bakteriosin dan pra-induction factor (IF). Pra-bakteriosin dan IF 

diproses dan ditranlokasi oleh pengangkut ABC menghasilkan 

pelepasan bakteriosin yang matang dan IF. Histidine Protein Kinase 

(HPK) merasakan kehadiran IF sehingga mengalami autofosforilasi, 

sehingga terjadi pemindahan kelompok fosfor ke Response 

Regulator (RR). Aktivitas dari gen pengatur transkripsi diatur oleh 

RR sehingga menghasilkan imunitas produsen (Awojobi dkk., 2016). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

     Penelitian dengan judul “Potensi penambahan probiotik 

(Lactobacillus pentosus K50) untuk meningkatkan kualitas pakan 

ikan air tawar” dilakukan pada bulan Desember 2017–Maret 2018. 

Sampel pakan ikan diambil dari Balai Besar Perikanan Budidaya 

Ikan Air Tawar, Sukabumi, Jawa Barat. Isolasi Bakteri Asam Laktat 

(BAL) dari pakan ikan, uji sinergisme, fermentasi, uji viabilitas 

BAL, dan mikroba pencemar pakan di Laboratorium Mikrobiologi, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Brawijaya. Uji nutrisi (protein, lemak, abu, air dan karbohidrat) di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Komposisi dan Proses Pembuatan Pakan  

    Komposisi pakan ikan adalah tepung ikan 55 kg, tepung tapioka 5 

kg, dedak 17,5 kg, pollard 5 kg, CGF 12,5 kg, vitamin 2 kg, dan feed 

addictive 3 kg (molase 2 kg + minyak ikan 1 kg) serta ditambahkan 

0,5 kg minyak sayur. Bahan-bahan yang berbentuk cair dicampurkan 

dengan tepung tapioka menggunakan vertical mixer. Setelah itu, 

semua bahan dicampur menggunakan horizontal mixer selama 30 

menit. Pakan ditimbang 200 gram untuk digunakan dalam 

fermentasi.  

 

3.3 Isolasi dan Karakterisasi BAL 

     Isolasi BAL dari pakan ikan dimulai dengan enrichment 

menggunakan de Man Rogosa Sharpe (MRS) broth yang 

ditumbuhkan selama 3 hari pada suhu 37 oC. Hasil enrichment 

didilusi menggunakan MRS broth dari pengenceran 10-1–10-6. 

Masing-masing seri pengenceran selanjutnya dilakukan Pour plate 

menggunakan media MRS agar yang mengandung CaCO3 1 % dan 

diinkubasi pada suhu 37 ℃ selama 48 jam. Koloni yang tumbuh 

membentuk zona bening dimurnikan menggunakan metode sebar dan 
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digoreskan dalam slant agar. Isolat murni tersebut dilakukan cat 

Gram dan uji katalase. 

 

3.4 Uji Sinergisme antara BAL dan Probiotik 

     Uji sinergisme dilakukan dengan digores silang antar isolat. 

Gorean silang dilakukan antara isolat BAL Sp. 1 dengan L. pentosus 

K50, Sp. 2 dengan L. pentosus K50, Sp. 3 dengan L. pentosus K50, 

Sp. 4 dengan L. pentosus K50, Sp. 5 dengan L. pentosus K50, Sp. 6 

dengan L. pentosus K50, dan Sp. 7 dengan L. pentosus K50 serta 

diinkubasi pada suhu 37 oC selama 48 jam. Sinergisme terjadi 

apabila kedua isolat dapat tumbuh tanpa menghasilkan zona hambat, 

sedangkan antagonisme terjadi apabila kedua isolat tidak tumbuh.  

 

3.5 Pembuatan Inokulum BAL Sp. 1 dan Lactobacillus pentosus 

K50 

    Bakteri Lactobacillus pentosus K50 diperoleh dari koleksi 

Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. Masing-masing isolat 

BAL Sp. 1 dan Lactobacillus pentosus K50 ditumbuhkan dalam 

MRS broth 10 mL. Inokulum tersebut diinkubasi pada suhu 37 ℃ 

selama 24 jam. Setelah itu, inokulum BAL Sp. 1 dan Lactobacillus 

pentosus K50 disentrifugasi dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 

menit. Pelet yang diperoleh ditumbuhkan kembali dalam MRS broth 

dan diinkubasi pada suhu 37 ℃ selama 24 jam. Jumlah sel bakteri 

Lactobacillus pentosus K50 dan BAL dihitung menggunakan 

hemositometer. Jumlah sel masing-masing BAL Sp. 1 dan 

Lactobacillus pentosus K50 yang ditambahkan dalam fermentasi 

pakan adalah 109 CFU/g. 

 

3.6 Fermentasi Pakan Ikan  

     Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode 

eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 3 perlakuan dan kontrol. Perlakuan fermentasi terdiri dari 

penambahan BAL Sp. 1, probiotik (L. pentosus K50), dan bakteri 

konsorsium (L. pentosus K50 dan BAL Sp. 1). Kontrol adalah pakan 

yang tidak ditambahkan BAL Sp. 1, probiotik, dan bakteri 

konsorsium. Setiap perlakuan dan kontrol terdapat 3 ulangan. Pakan 
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yang digunakan tidak disterilisasi dan pH awal pakan adalah 6,57. 

Perlakuan fermentasi yang pertama adalah BAL Sp. 1 10 % dalam 

pakan 200 g, perlakuan kedua adalah probiotik (Lactobacillus 

pentosus K50) 10 % dalam 200 g pakan, dan perlakuan ketiga adalah 

penambahan bakteri konsorsium (BAL Sp. 1 dan Lactobacillus 

pentosus K50) 10 % dalam 200 g pakan (Lampiran 1). Pakan diaduk 

dengan spatula. Pakan difermentasi selama 20 hari. Uji viabilitas 

BAL, deteksi bakteri  coliform, kapang dan kandungan nutrisi serta 

pH diukur pada hari ke-0, 5, 10, 15, dan 20.  

 

3.7 Uji Viabilitas Bakteri Asam Laktat dan Kandungan Mikroba 

Pencemar 

     Kandungan mikroba dalam pakan dilihat dari jumlah BAL, 

bakteri Salmonella dan coliform, serta kapang. Uji viabilitas BAL 

dan jumlah mikroba pencemar dalam pakan menggunakan metode 

Total Plate Count. Enrichment untuk BAL dalam media MRS broth, 

sedangkan bakteri coliform dalam media Lactose broth, keduanya 

diinkubasi pada suhu 37 oC selama 48 jam. Pengenceran untuk uji 

viabilitas BAL dimulai dari 10-1 - 10-7, sedangkan kualitas pakan 

dimulai dari 10-1 – 10-5. Setiap seri pengenceran dilakukan pour 

plate. Uji viabilitas BAL menggunakan media MRS agar yang 

mengandung CaCO3 1 %. Isolasi kapang menggunakan media Potato 

Dextrose Agar (PDA) yang mengandung 50 ppm streptomycin dan 

diinkubasi pada suhu 30 ℃, sedangkan bakteri coliform dalam media 

xylose lysine deoxycholate (XLD) agar dan diinkubasi pada suhu 37 
oC selama 48 jam. Ulangan dilakukan sebanyak 3 kali. 

     Bakteri coliform yang dideteksi adalah Salmonella dan coliform 

lainnya. Salmonella bersifat tidak memfermentasikan laktosa tetapi 

menghasilkan gas H2S yang berwarna hitam sehingga morfologi 

koloni bakteri adalah berwarna merah dengan tengah kehitaman. 

Bakteri coliform yang tumbuh dilihat dari morfologi koloni berwarna 

kuning dan cat Gram adalah Gram negatif (Himedia, 2011). 

 

3.8 Penentuan Kadar Protein dengan Metode Kjeldahl 

     Prinsip kerja metode ini adalah destruksi, destilasi dan titrasi. 

Masing-masing sampel didestruksi menggunakan asam sulfat pekat 

dan katalisator campuran selenium. Hasil destruksi ditambahkan 
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natrium hidroksida untuk membebaskan amonia kemudian didestilasi 

ke dalam larutan yang berisi asam klorida. Larutan asam klorida 

selanjutnya dititrasi dengan natrium hidroksida 0,1 N yang ditetesi 

indikator metil merah. Kadar protein dapat dihitung dengan 

mengalikan kadar nitrogen total dan dikalikan faktor konversi (yaitu 

nitrogen total × 6,25) (Magomya dkk., 2014).  

 

3.9 Penentuan Kadar Lemak Total 

Prinsip dari metode ini adalah sampel diekstrak dengan pelarut 

organik untuk mengeluarkan lemak dari sampel dengan bantuan 

pemanas pada suhu titik didih pelarut selama 8 jam. Pelarut organik 

yang mengikat lemak selanjutnya dipisahkan dengan penguapan 

(evaporasi), sehingga hasil lemak tertinggal pada labu. Penetapan 

berat lemak dihitung secara gravimetri (SNI, 2006a). 

 

3.10 Penentuan Kadar Air 

Prinsip metode ini adalah molekul air dihilangkan melalui 

pemanas dengan oven vakum pada suhu 95 ℃–100 ℃ dengan 

tekanan udara tidak lebih dari 100 mm Hg selama 5 jam atau oven 

tidak vakum pada suhu 105 ℃ selama 16 – 24 jam. Penentuan berat 

air dihitung secara gravimetri berdasarkan selisih berat sampel 

sebelum dan sesudah sampel dikeringkan (SNI, 2006b). Ulangan 

sebanyak 3 kali.  

 

3.11 Penentuan Kadar Abu 

Prinsip kerja metode ini adalah sampel dioksidan pada suhu 550 

℃ dalam tungku pengabuan selama 8 jam atau sampai didapatkan 

abu berwarna putih. Penetapan berat abu dihitung secara gravimetri 

(LU-BBPBATS, 2015). Ulangannya sebanyak 3 kali.  

 

3.12 Penentuan Kadar Karbohidrat 

Analisis karbohidrat menggunakan metode total analisa 

karbohidrat. Sejumlah teknik analisis telah dikembangkan untuk 

mengukur jumlah dan tipe karbohidrat yang ada di bahan pangan. 

Kadar karbohidrat di bahan pangan dapat diketahui dengan 

menghitung persentase yang tersisa setelah semua komponen lain 
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telah diukur (total carbohydrate by difference), yaitu dengan 

persamaan 1. 

 

% karbohidrat = 100 % - % air + % protein + % lemak + 

% mineral……………...(1) 

 

Metode by difference ini masih digunakan oleh FDA. Metode ini 

dapat menghasilkan nilai yang salah karena ada kemungkinan terjadi 

akumulasi kesalahan dari metode-metode yang digunakan untuk 

mengukur komponen lain dan kemungkinan adanya komponen 

nonkarbohidrat yang terukur sebagai karbohidrat menyebabkan 

penyimpangan yang lebih besar (SNI, 1992).  

 

3.13 Analisis Statistika 

     Analisis data dengan one way ANOVA menggunakan SPSS 16.0. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan viabilitas BAL, 

bakteri Salmonella, coliform, kapang, dan kandungan nutrisi dalam 

pakan selama fermentasi pada berbagai perlakuan. Masing-masing 

perlakuan diuji statistik dengan tingkat kepercayan 95 % (α = 0,05). 

Selain itu, dilakukan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan 

antara penambahan BAL dengan jumlah coliform, kapang, dan 

nutrisi selama fermentasi.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakterisasi Bakteri Asam Laktat  

Pengamatan bentuk dan struktur sel merupakan tahap yang paling 

penting dalam karakterisasi bakteri. Bakteri asam laktat yang 

diperoleh dari pakan ikan sebanyak tujuh isolat. Ketujuh isolat 

tersebut memiliki ciri-ciri morfologi koloni yang berbeda seperti 

pada tabel 2.  

 

Tabel 2. Morfologi koloni isolat BAL yang didapatkan dari pakan 

ikan  

Karakterisasi 
Isolat BAL 

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 

Bentuk koloni 

bulat 

tidak teratur  

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

Pinggiran  

menyeluruh  

beralun  

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

Elevasi  

pulvinat 

cembung  

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

Konsistensi  

seperti mentega  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Tekstur  

berkontur  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Pigmen 

krim 

putih  

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

Cat Gram 

Gram positif  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Ukuran sel 

1 μm 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Keterangan: +: ya 

 -: tidak  
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Ketujuh isolat mempunyai bentuk sel kokus Gram positif dan 

ukuran sel 1μm (Gambar 3). Ukuran sel BAL berkisar 0,5-1 μm 

(Laily dkk., 2013). Ciri-ciri bakteri Gram positif ditandai dengan 

terbentuknya warna ungu pada sel karena bakteri kandungan lipid 

yang lebih rendah, lapisan dinding sel yang tebal (20-80 nm) dan 

tersusun atas peptidoglikan 50 % dari berat kering (Prescott dkk.,  

2002). Dinding sel bakteri Gram positif lebih mudah terdehidrasi 

akibat perlakuan dengan alkohol karena inding sel yang terdehidrasi 

menyebabkan ukuran pori-pori sel menjadi kecil dan daya 

permeabilitasnya berkurang sehingga zat warna ungu kristal tidak 

dapat keluar dari sel dan sel tetap berwarna ungu (Pelczar dan Chan 

2005). Bakteri asam laktat menghasilkan reaksi katalase negatif 

(Gambar 3). 

 

    
 

Gambar 3. Morfologi sel BAL berdasarkan cat Gram (A) dan hasil 

uji katalase (B) 

 

Mayoritas BAL merupakan bakteri aerotoleran sehingga BAL 

tidak memiliki enzim katalase yang memecah H2O2 menjadi air 

(H2O) dan oksigen (O2) (Perdigon dkk., 2002). Bakteri asam laktat 

melakukan penguraian karbohidrat (glukosa) menjadi asam laktat 

sehingga menyebabkan penurunan pH pakan. Anggota BAL 

merupakan bakteri Gram positif, batang atau kokus tunggal, 

berpasangan atau rantai, tidak berspora, katalase negatif, toleran 

terhadap asam dan anaerob. Mikroba yang termasuk kelompok 

bakteri asam laktat adalah Aerococcus, Carnobacterium, 

B A 

1μm 
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Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, dan 

Pediococcus (Mozzi dkk., 2010). 

Kualitas pakan yang baik didukung dengan komposisi bahan dan 

proses pembuatan yang berkualitas. Pakan dapat dibuat dengan 

beberapa metode yakni penambahan antibiotik atau probiotik. 

Kelemahan dari penambahan antibiotik adalah penggunaan dosis 

rendah dan waktu yang lama menyebabkan bakteri patogen resisten 

terhadap antibiotik. Probiotik pada budidaya ikan dapat diaplikasikan 

untuk pakan ikan. Probiotik berperan dalam menjaga keseimbangan 

mikroba dan pengendalian patogen dalam saluran pencernaan 

(Yulianti dkk., 2003). Beberapa probiotik yang telah umum dan 

aman dipakai adalah Lactobacillus pentosus K50 (Karim, 2016). 

Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. plantarum, Streptococcus 

cremoris, S. lactis, Enterococcus faecium, Leuconostoc 

mesentroides, Pediococcus acidilactii, P. cerevisiae, Bifidobacterium 

adolescentis, Saccharomyces cerevisiae, Torulopsis candida, 

Aspergillus niger, dan A. oryzae (Ahmadi dkk., 2012). Probiotik 

yang digunakan untuk fermentasi adalah L. pentosus K50 yang 

diisolasi dari susu kuda. Sel L. pentosus K50 berbentuk basil Gram 

positif dan reaksi katalase negatif. Spesies ini merupakan jenis 

bakteri asam laktat yang secara filogenetik dekat dengan 

Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus paraplantarum (Karim, 

2016). Spesies ini mampu menggunakan glukosa dan xilosa sebagai 

substrat untuk menghasilkan metabolit primer dan sekunder 

(Nurhayati, 2010). L. pentosus bersifat non-motil dan tidak 

menghasilkan spora. Bakteri ini menghasilkan reaksi negatif untuk 

reduksi nitrat, hidrolisis arginine, dan gelatin (Parente dkk., 2010). 

Bakteri ini mampu menghambat pertumbuhan E. coli  dengan luas 

zona bening 73,25 mm2, Salmonella thypimurium dan Helicobacter 

pylori dengan luas zona bening berturut-turut 160,91 mm2 dan 

353,48 mm2  (Karim, 2016). 

 

4.2 Antagonisme dan Sinergisme antara Isolat BAL Sp. 1 dan L. 

pentosus K50 

Ketujuh BAL hasil isolasi dilakukan uji sinergisme dengan L. 

pentosus K50. Isolat yang menunjukkan tidak ada antagonisme 

dengan L. pentosus K50 hanya isolat BAL Sp.1, sedangkan keenam 

isolat BAL ada antagonisme karena kedua isolat tidak tumbuh saat 
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digores. Koloni BAL Sp. 1 dan L. pentosus K50 yang digores 

tumbuh tanpa menghasilkan zona hambat (Gambar 4). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa senyawa metabolit sekunder BAL yang 

dihasilkan BAL Sp. 1 dan L. pentosus K50 tidak menghambat 

pertumbuhan kedua bakteri tersebut. Salah satu metabolit yang 

efektif menghambat pertumbuhan bakteri lain adalah bakteriosin. 

Bakteriosin merupakan senyawa protein yang diseksresikan oleh 

BAL bersifat menghambat pertumbuhan bakteri lain terutama yang 

memiliki kekerabatan erat secara filogeni. Senyawa ini mudah 

terdegradasi oleh enzim proteolitik (Kusmiati & Malik, 2002). 

 

 

     
 

Gambar 4. Hasil uji tidak ada antagonisme antara BAL Sp. 1 dan L. 

pentosus K50 (A) dan ada antagonis antara BAL Sp. 2 

dan L. pentosus K50 (B)  

 

Bakteri asam laktat menghasilkan metabolit primer (asam laktat). 

Metabolit sekunder juga yang dihasilkan seperti diasetil, hidrogen 

peroksida, karbondioksida, bakteriosin (Salvadago, 2006) untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba lainnya. Metabolit yang diduga 

menghambat pertumbuhan mikroba adalah bakteriosin. Bakteriosin 

yang dihasilkan oleh L. pentosus secara umum adalah bakterosin 

ST712BZ dengan berat 14,0 kDa (Ohland & Macnaughton, 2010) 

dan bakterosin B231 dengan protein berukuran 5 kDa. Bakteriosin 

A B 
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ini bersifat bakteriosidal karena merusak dinding sel mikroba (Onda 

dkk., 2002).  

 

4.3 Viabilitas Bakteri Asam Laktat dalam Pakan Ikan 

Jumlah sel BAL Sp. 1 yang ditambahkan dalam fermentasi pakan 

sebesar 1,01 x 109 CFU/g disebabkan BAL bermanfaat bagi ikan dan 

akan bekerja sebagai probiotik pada jumlah populasi sebesar 107 

CFU/g sampai 109 CFU/g (Arief dkk., 2010). Jumlah BAL dalam 

pakan kontrol sebanyak 0,1 x 108 CFU/g mengalami peningkatan 

pada hari ke-10 menjadi 1,6 x 108 CFU/g. Peningkatan jumlah BAL 

tidak drastis sehingga perubahan pH juga relatif stabil pada hari ke-0 

sampai 20. Jumlah BAL pada hari ke-15 menurun sebesar 1,1 x 108 

CFU/g (Gambar 5). Penurunan jumlah BAL dapat disebabkan 

berkurangnya nutrisi selama penyimpanan. Ketersediaan nutrisi 

merupakan faktor penting bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan 

BAL. Bakteri asam laktat dapat tumbuh apabila media mengandung 

proteose peptone, dextrose, polysorbate, glukosa, amonium sitrat, 

sodium asetat, magnesium sulfat, mangan sulfat, dipotassium fosfat, 

dan vitamin A (Utami, 2013). Penurunan jumlah BAL setelah 

ditambahkan BAL Sp. 1 terjadi pada hari ke- 10 sampai 20. 

Penurunan jumlah BAL terjadi karena perubahan pH pakan hari ke-0 

sebanyak 5,72 turun menjadi 4,21 sehingga BAL yang hidup hanya 

BAL yang mampu bertahan pada pH tersebut. Selain itu, metabolit 

yang dihasilkan BAL seperti bakteriosin dapat mengeliminisir BAL 

tersebut. Bakteriosin merupakan substansi protein yang disekresikan 

BAL dapat bersifat bakterisidal terhadap bakteri Gram positif (Al-

rawi & Al-mola, 2009).   

Jumlah sel L. pentosus K50 yang ditambahkan dalam fermentasi 

sebanyak 1,089 x 109 CFU/g. Jumlah BAL  mengalami penurunan 

pada hari ke-10 sampai 15 berturut-turut sebanyak 8,9 x 108 CFU/g 

menjadi 8,4 x 108 CFU/g. Penurunan jumlah BAL karena kadar pH 

juga menurun pada hari ke-10 sampai 15 sebanyak 4,01 menjadi 

3,92. Kadar pH yang semakin asam mengakibatkan BAL 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tetap hidup. Bakteri 

L. pentosus K50 dapat hidup pada pH 4-7 (Karim, 2016), sedangkan 

BAL umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3-7 (Kusmiati & 

Malik, 2002). Selain itu, penurunan jumlah BAL disebabkan 

akumulasi asam laktat yang semakin banyak mengakibatkan tidak 
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terjadi transport unsur hara ke dalam sel (Bakirci dkk., 2008). 

Peningkatan BAL terjadi kembali pada fermentasi hari ke-20. Hal ini 

terjadi karena pada hari ke-20 kandungan air meningkat (Gambar 8) 

dan protein relatif stabil (Gambar 9) sehingga digunakan sebagai 

nutirisi untuk tumbuh. Meningkatnya jumlah BAL selama fermentasi 

disebabkan aktivitas proteolitik BAL dalam memecah protein 

menjadi asam amino dan peptida yang digunakan sebagai sumber 

nitrogen untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel (Utami, 2013). 

Penyimpanan pakan pada suhu ruang tidak menunjukkan perubahan 

jumlah bakteri yang signifikan sehingga penyimpanan pada suhu 

tersebut dapat mempertahankan viabilitas probiotik (Utami, 2013). 

 

 
 

Gambar 5. Viabilitas BAL dan perubahan pH selama fermentasi 

pakan dengan tanpa penambahan BAL (kontrol), 

penambahan BAL Sp. 1, probiotik (L. pentosus K50), 

dan bakteri konsorsium (BAL Sp. 1 dan L. Pentosus 

K50) 
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Isolat BAL Sp. 1 dengan L. pentosus K50 dapat dikonsorsiumkan 

karena keduanya tidak ada antagonisme (Gambar 4). Jumlah sel 

bakteri konsorsium masing-masing yang ditambahkan dalam 

fermentasi sebanyak 1,085 x 109 CFU/g (BAL Sp. 1) dan 1,012 x 109 

CFU/g (L. pentosus K50). Viabilitas BAL setelah ditambahkan 

bakteri konsorsium mengalami penurunan jumlah selama fermentasi 

hari ke-5 sampai ke-15. Hal ini disebabkan asam yang terlalu tinggi 

akan memacu terjadinya lubang pada dinding sel. Walaupun lapisan 

peptidolikan pada bakteri Gram positif cukup tebal, namun peristiwa 

pemutusan ikatan oleh asam laktat akan menurunkan ketebalan, 

melonggarkan ikatan silang antara komponen dan akan memperbesar 

ukuran lubang sel sehingga BAL mati (Archer, 2014). Peningkatan 

jumlah BAL terjadi pada hari ke-20 sebesar 14,9 x 108 CFU/g. 

Peningkatan jumlah BAL karena nutrisi yang terkandung dalam 

pakan juga semakin meningkat yakni kandungan protein meningkat 

menjadi 24,66 % (Gambar 9), kadar air 18,72 % dan karbohidrat 

41,57 % (Gambar 8) sehingga dapat digunakan sebagai sumber 

energi untuk tumbuh.  

 

4.4 Jumlah Bakteri Salmonella dan Coliform dalam Pakan Ikan 

Bakteri yang dideteksi dalam pakan sebagai kontrol kualitas 

adalah Salmonella dan coliform. Bakteri Salmonella tidak tumbuh 

dalam pakan kontrol dan pakan fermentasi. Bakteri coliform adalah 

kelompok Enterobacteria yang dapat memfermentasi laktosa, 

contohnya E. coli, Enterococcus faecalis, Enterobacter aerogenes, 

Enterobacter cloacae dan lainnya (Utami, 2013). Kualitas pakan 

ditinjau dari beberapa parameter yaitu kandungan nutrisi (protein, 

lemak, karbohidrat, air, abu, dan serat), kestabilan dalam air setelah 5 

menit minimal 90 %, nitrogen bebas maksimal 0,20 %, kapang 

maksimal 50 kol/g, salmonella negatif, E. coli maksimal 3 kol/g, 

aflatoksin maksimal 50 μg/kg, antibiotik nol, bentuk dan diameter 

pellet <2 mm untuk usia pendederan dan pembesaran, sedangkan 

untuk usia pembesaran >3 mm (SNI, 2009c). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Salmonella tidak tumbuh di dalam pakan 

kontrol dan fermentasi.  Jumlah bakteri coliform dalam pakan kontrol 

hari ke-0 sebanyak 11,1 x 105 CFU/g menurun sampai hari ke-20 

sebanyak 8,7 x 105 CFU/g (Gambar 6). Penurunan terjadi karena 

jumlah BAL dalam pakan kontrol sangat sedikit sehingga metabolit 
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yang dihasilkan hanya mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

coliform dalam jumlah kecil. Korelasi kuat terjadi antara jumlah 

BAL dalam pakan kontrol dengan penurunan bakteri coliform. 

Angka korelasi yang dihasilkan sebanyak -0,818. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa semakin banyak BAL maka jumlah bakteri 

coliform semakin sedikit dan sebaliknya. Bakteri asam laktat dalam 

pakan kontrol berkorelasi kuat dengan pH yaitu semakin banyak 

BAL maka terjadi penurunan kadar pH (Lampiran 3).  

Jumlah bakteri coliform menurun selama fermentasi dengan 

penambahan BAL Sp. 1. Bakteri coliform pada hari ke-0 sebanyak 

8,2 x 105 CFU/g menurun pada hari ke-5 sebanyak 1,6 x 105 CFU/g 

(Gambar 6). Bakteri coliform tidak tumbuh pada hari ke-10. Korelasi 

lemah terjadi antara penambahan BAL Sp. 1 dengan jumlah coliform 

dan angka korelasi yang dihasilkan -382. Hal ini terjadi karena 

jumlah BAL selama fermentasi mengalami penurunan yang drastis. 

Penurunan jumlah coliform terjadi karena aktivitas BAL yang 

menghasilkan asam laktat sehingga terjadi penurunan pH sitoplasma 

sel. Semakin banyak penurunan pH maka jumlah coliform yang mati 

semakin banyak karena tidak bertahan dengan perubahan kondisi 

lingkungannya (Lampiran 3). Penghambatan BAL terhadap bakteri 

Gram negatif dilakukan dengan merusak dinding sel yang 

mengakibatkan lisis, sehingga terjadi kebocoran nutrien di dalam sel, 

mendenaturasikan protein dan menghambat kerja enzim intraselluler 

yang dapat mengganggu proses metabolisme sel (Al-rawi dan Al-

mola, 2009). Penurunan jumlah coliform berkorelasi positif sangat 

kuat karena semakin rendah pH maka jumlah coliform juga semakin 

berkurang (Lampiran 3).  
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Gambar 6. Jumlah bakteri coliform selama fermentasi pakan dengan 

tanpa penambahan BAL (kontrol), penambahan BAL Sp. 

1, probiotik (L. pentosus K50), dan bakteri konsorsium 

(BAL Sp. 1 dan L. pentosus K50) 

 

Penghambatan BAL terhadap bakteri patogen dipengaruhi oleh 

perbedaan dinding sel dan lapisan peptidoglikan yang menyusun 

dinding sel. Peptidoglikan Gram negatif hanya 1-2 %, sedangkan 

BAL mencapai 50 % dari berat kering. Membran luar tersusun atas 

lipoprotein 30 %, fosfolipid 20-25 %, protein 40-45 % yang 

berfungsi sebagai pertahanan terhadap lingkungan luar dan 

antimikroba yang dihasilkan BAL (Prescott dkk.,  2002). Menurut 

Kothary & Babu (2001) bahwa jumlah bakteri coliform dalam pakan 

bersifat patogen apabila populasinya >106 CFU/g. Jumlah coliform 

yang tumbuh dalam pakan fermentasi dengan penambahan L. 

pentosus K50 pada hari ke-0 sebanyak 12,5 x 105 CFU/g (Gambar 6). 

Hal ini terjadi karena wadah dan proses pengadukan saat fermentasi 

yang kurang steril sehingga terkontaminasi dengan mikroba patogen. 

Fermentasi hari ke-5 tidak terdapat bakteri coliform yang tumbuh. 

Korelasi antara penambahan L. pentosus K50 dengan coliform 

merupakan korelasi sangat kuat dengan angka yang dihasilkan 
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sebesar -0,554. Angka tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak 

L. pentosus K50 yang ditambahkan maka semakin sedikit jumlah 

bakteri coliform dan sebaliknya. Metabolit yang dihasilkan oleh L. 

pentosus pada umumnya seperti bakteriosin ST712BZ yang dapat 

menghambat pertumbuhan E. coli, Pseudomonas aeruinosa, 

Enterociccus faecalis, dan Klebsiella peumoniae (Ohland & 

Macnaughton, 2010) serta bakteriosin B231 yang aktif melawan 

pertumbuhan E. coli dan Listeria monocytogenes (Onda dkk., 2002). 

Selain itu, bakteri Gram negatif memiliki dinding sel yang lebih tipis 

jika dibandingkan dengan dinding sel bakteri Gram positif, sehingga 

bakteri Gram positif relatif lebih mampu bertahan dalam lingkungan 

ekstrim akibat akumulasi asam laktat (Mufandaedza dkk., 2006).  

Kandungan bakteri coliform setelah ditambahkan konsorsium 

BAL Sp. 1 dan L. pentosus K50 pada hari ke-0 sebesar 9 x 107 

CFU/g (Gambar 6). Jumlah bakteri coliform meningkat karena 

terjadi kontaminasi mikroba pathogen saat proses penambahan 

bakteri konsorsium ke dalam pakan yang dilakukan di udara terbuka. 

Jumlah coliform terjadi penurunan pada hari ke-5 menjadi 1,1 x 107 

CFU/g. Jumlah bakteri konsorsium yang ditambahkan berkorelasi 

sangat kuat penurunan jumlah coliform. Angka korelasi yang 

dihasilkan sebesar -0,720 dan signifikansi 0,019 yang menunjukkan 

bahwa semakin banyak BAL Sp. 1 dan L. pentosus K50 yang 

ditambahkan maka semakin sedikit jumlah coliform. Bakteri asam 

laktat dapat menghasilkan asam organik, karbondioksida, hidrogen 

peroksida, diasetil, dan bakteriosin. Asam organik yang dihasilkan 

oleh bakteri asam laktat adalah asam laktat dan asam asetat. Efek 

penghambatan terjadi karena molekul asam organik masuk ke dalam 

membran sel dan menurunkan pH sitoplasma. Karbondioksida 

memiliki sifat antimikrobia dengan menyebabkan lingkungan lebih 

anaerob, akumulasi karbondioksida pada lipida bilayer dapat 

merusak permeabilitas membran sel (Abdelbasset & Djamila, 2008). 

Hidrogen peroksida memiliki efek bakterisidal karena produksi 

superoksida oksigen dan radikal hidroksil yang menyebabkan 

oksidasi sel bakteri dan merusak struktur dasar molekul dari protein 

sel (Andarti & Wardani, 2015).  
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4.5 Jumlah Kapang dalam Pakan Ikan 

Jumlah kapang dalam pakan dapat dilihat pada Gambar 7. Jumlah 

kapang dalam pakan kontrol meningkat dari hari ke-0 sampai hari 

ke-20. Jumlah kapang yang meningkat disebabkan komposisi pakan 

yang berasal dari biji-bijian. Biji-bijian umumnya mengandung air, 

karbohidrat, protein termasuk enzim, mineral, lemak, dan vitamin 

yang merupakan nutrisi pendukung tumbuhnya kapang (Syaifurrisal, 

2014). Jumlah kapang dalam pakan yang difermentasi dengan 

penambahan BAL Sp. 1 mengalami fluktuasi. Kapang mengalami 

peningkatan pada hari ke-20 sebanyak 5,6 x 105 CFU/g. Korelasi 

kuat terjadi antara kapang dengan kadar air yaitu semakin tinggi 

kadar air maka jumlah kapang juga semakin banyak (Lampiran 3).  

 

 
 

Gambar 7. Jumlah kapang selama fermentasi pakan dengan tanpa 

penambahan BAL (kontrol), dengan penambahan BAL 

Sp. 1, probiotik (L. pentosus K50, dan bakteri konsorsium 

(BAL Sp. 1 dan L. pentosus K50) 

 

2.2

3.2

3.6 4.5

5.8

8.9

2.6
2.2

6.7
5.6

2.2

1.8
1.1 1.1

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20

J
u

m
la

h
 k

a
p

a
n

g
  

( 
x
 1

0
5

C
F

U
/g

) 

Waktu (Hari)

Kontrol BAL Sp.1 L. pentosus KonsorsiumK50 



37 
 

Jumlah kapang dalam pakan fermentasi yang ditambahkan L. 

pentosus K50 tidak tumbuh selama fermentasi hari ke-5. Korelasi 

sangat kuat terjadi antara penambahan L. pentosus K50 dengan 

jumlah kapang yaitu semakin banyak L. pentosus K50 yang 

ditambahkan maka semakin sedikit jumlah kapang. Korelasi sangat 

kuat juga ditunjukkan dengan angka 0,907 antara pH dengan kapang 

yaitu semakin rendah pH maka jumlah kapang semakin sedikit. 

Bakteri asam laktat dapat menghasilkan senyawa anti jamur yang 

merupakan produk metabolit ekstraseluler yang dihasilkan selama 

proses pertumbuhan dalam medium fermentasi. Senyawa anti jamur 

dalam bentuk senyawa campuran memiliki aktivitas anti jamur yang 

lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk tunggal yang telah 

dipurifikasi.  Penghambatan pertumbuhan kapang dapat terjadi pada 

fase pertumbuhan miselium maupun pada tahap germinasi spora. 

Gerez dkk. (2009) melaporkan bahwa dari total 95 strain BAL 

homofermentatif dan heterofermentatif, sebagian besar BAL (63 

strain) mampu menghambat germinasi konidia selama 48 jam 

sedangkan hanya empat strain saja yang mampu menghambat 

pertumbuhan miselia. Germinasi konidia merupakan tahap paling 

sensitif untuk dihambat. Selain asam laktat, senyawa antimikroba 

yang dapat diproduksi oleh BAL adalah diaseteil. Diasetil yaitu 

senyawa yang aktif melawan bakteri Gram negatif, khamir dan 

kapang (Abdelbasset & Djamila, 2008). Diasetil bereaksi dengan 

arginine-binding protein pada bakteri Gram negatif dan kapang 

sehingga memengaruhi penggunaan arginin (Rustan, 2013). 

Jumlah kapang dalam pakan yang difermentasi dengan 

penambahan bakteri konsorsium (BAL Sp. 1 dan L. Pentosus K50) 

mengalami penurunan jumlah pada hari ke-5. Penambahan bakteri 

konsorsium dan penurunan pH menyebabkan jumlah kapang 

semakin menurun. Korelasi sangat kuat terjadi antara bakteri 

konsorsium dengan jumlah kapang yaitu semakin banyak bakteri 

konsorsium yang ditambahkan maka semakin sedikit jumlah kapang, 

sedangkan semakin rendah pH maka jumlah kapang semakin sedikit 

dengan angka korelasi yang dihasilkan sebesar 0,862 (Lampiran 3). 

Kapang tidak tumbuh pada Hari ke-10 sampai 15, tetapi kapang 

tumbuh pada hari ke-20 (Gambar 7). Hasil metabolisme dari BAL 

berupa asam laktat bekerja menghambat mikroba patogen dengan 

melepaskan proton dari grup karboksilik yang mengakibatkan 
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penurunan pH lingkungan. Asam kuat cenderung berdisosiasi secara 

menyeluruh menjadi H+ dan anion sehingga menghasilkan penurunan 

yang drastis pada pH, sedangkan asam lemah hanya terdisosiasi 

sebagian. Asam yang tidak terdisosiasi bekerja dengan menurunkan 

gradien proton elektrokimia, menyebabkan proton lebih cepat masuk 

ke dalam sel sehingga meningkatkan kebutuhan energi untuk 

mempertahankan pH alkali dalam sel, netralisasi kekuatan proton, 

dan mengurangi pH internal, menyebabkan denaturasi protein dan sel 

kehilangan viabilitas (Lunggani, 2007).  

Kapang tumbuh kembali pada hari ke-20 dalam pakan yang 

difermentasi dengan penambahan bakteri konsorsium. Bakteri 

konsorsium pada hari ke-20 bekerja tidak maksimal karena asam 

laktat yang dihasilkan tidak melawan pertumbuhan kapang. 

Damayanti dkk. (2015a) yang menyatakan bahwa dalam kondisi 

ekstrim asam laktat tidak bersifat sebagai penghambat dalam 

pertumbuhan kapang. Asam laktat justru sebagai faktor pendukung 

pertumbuhan kapang dan dapat bersifat sebagai kofaktor dalam 

pembentukan aflatoksin. Mekanisme ini didasarkan teori bahwa pada 

suatu substrat yang mempunyai konsentrasi asam laktat yang 

berlebih maka sel berusaha untuk mengoksidasi kembali asam laktat 

tersebut menjadi piruvat sebagai salah satu alternatif untuk 

mendapatkan energi dan mekanisme proteksi terhadap lingkungan 

yang ekstrim (Hathout dkk., 2011). Beberapa BAL yang telah 

diketahui dapat menghambat pertumbuhan kapang yakni L. 

plantarum CRL 778, L. reuteri CRL 1100, L. brevis CRL 772 dan 

CRL 796 dengan senyawa yang dihasilkan adalah acetic dan 

phenyllatic acid yang memiliki aktivitas antijamur Aspergillus, 

Fusarium dan Penicillium (Gerez dkk., 2009). Bakteri L. plantarum 

IMAU10014 memiliki aktivitas antijamur Alternaria solani, F. 

oxysporum (Wang dkk., 2011), dan L. delbrueckii memiliki 

kemampuan antijamur terhadap P. chrysogenum, P. olsonii, dan P. 

roqueforti (Miyamoto & Naito, 2013).   

 

4.6 Kandungan Nutrisi dalam Pakan Ikan 

Kandungan nutrisi pakan terdiri dari protein, lemak, air, abu, dan 

karbohidrat. Karbohidrat dalam pakan umumnya berbentuk senyawa 

polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Senyawa tersebut dapat 

dirombak oleh BAL menjadi asam laktat pada kondisi anaerob 
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(Dharmawan, 2015). Perubahan kandungan karbohidrat oleh 

aktivitas BAL dapat dilihat pada Gambar 8.  

 

 
 

Gambar 8. Kandungan karbohidrat dan air selama fermentasi pakan 

dengan tanpa penambahan BAL (kontrol), penambahan 

BAL Sp. 1, probiotik (L. pentosus K50), dan bakteri 

konsorsium (BAL Sp. 1 dan L. pentosus K50) 

 

Kandungan karbohidrat pakan kontrol sebesar 48,25 % dan 

menurun pada hari ke-20 sebesar 47,7 %. Penurunannya tidak drastis 

karena jumlah mikroba dalam pakan kontrol sedikit sehingga 

aktivitas perombakan karbohidrat menjadi asam laktat dan air juga 

sedikit. Kandungan karbohidrat pada pakan yang difermentasi 

dengan BAL Sp. 1 terjadi penurunan dari hari ke-0 sampai 10 

sebesar 39,36 % menjadi 33,38 % karena digunakan oleh BAL 

sebagai sumber energi. Peningkatan karbohidrat terjadi kembali pada 

hari ke-15 sampai 20. Hal tersebut terjadi karena jumlah BAL selama 

hari ke-15 sampai 20 menurun drastis (Gambar 5) sehingga aktivitas 

perombakan karbohidrat juga menurun. Kandungan karbohidrat 

dalam pakan yang difermentasi dengan L. pentosus K50 dan bakteri 
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konsorsium mengalami penurunan pada hari ke-0 sampai 20 

berturut-turut sebesar 42,58 % menjadi 41,8 % dan 41,2 %  menjadi 

40 %. Kadar air setelah fermentasi mengalami peningkatan menjadi 

lebih dari 12 %. Kadungan nutirisi yang semakin berkurang 

disebabkan mikroba menggunakannya sebagai sumber energi untuk 

tumbuh. Penambahan BAL Sp. 1 berkorelasi sangat kuat dengan 

karbohidrat yaitu semakin banyak BAL yang ditambahkan maka 

semakin sedikit jumlah karbohidrat (Lampiran 3).  

Air merupakan hasil akhir dari metabolisme karbohidrat, lemak, 

dan protein. Kadar air dalam pakan kontrol relatif stabil pada hari ke-

0 sampai 20 karena jumlah BAL dalam pakan kontrol sedikit 

sehingga aktivitas perombakan karbohidrat menjadi asam laktat dan 

air juga sedikit. Kadar air dalam pakan yang difermentasi dengan 

BAL Sp. 1 meningkat pada hari ke-0 sampai 20 sebesar 25,12 % 

menjadi 27 %. Kadar air dalam pakan yang difermentasi dengan L. 

pentosus K50 dan bakteri konsorsium meningkat pada hari ke-0 

sampai 20 berturut-turut sebesar 17,22 % menjadi 19,44 % dan 17,37 

% menjadi 18,72 % (Gambar 8). Penambahan BAL Sp. 1, L. 

pentosus K50, dan bakteri konsorsium berkorelasi sangat kuat 

dengan kandungan air yaitu semakin banyak BAL yang ditambah 

maka semakin banyak kandungan air (Lampiran 3). Air yang 

dihasilkan merupakan hasil akhir dari pemecahan protein, lemak, 

abu, dan karbohidrat. Air sebelum fermentasi, sebagian molekulnya 

membentuk hidrat dengan molekul lain yang mengandung atom 

oksigen, nitrogen, karbohidrat, protein dan senyawa organik lainnya 

sedangkan selama fermentasi air yang terikat berubah menjadi air 

bebas. Air bebas akan menguap saat pengeringan menggunakan 

cahaya matahari atau oven, sehingga semakin lama fermentasi 

semakin tinggi aktifitas enzim dalam memecah ikatan air yang 

terikat menjadi air bebas (Nisa & Wardani, 2016). 

Protein merupakan senyawa organik kompleks, tersusun atas 

banyak asam amino. Kebutuhan protein masing-masing jenis ikan 

berbeda-beda. Kandungan protein, lemak, dan abu dalam pakan ikan 

dapat dilihat pada Gambar 9.  
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Gambar 9. Kandungan protein, lemak, dan abu dalam pakan yang 

difermentasi dengan tanpa penambahan BAL (kontrol), 

BAL Sp. 1, probiotik (L. pentosus K50), dan bakteri 

konsorsium (BAL Sp. 1 dan L. pentosus K50) 

 

Kandungan protein dalam pakan yang ditambahkan BAL Sp. 1 

mengalami penurunan pada hari ke-0 sampai 20 sebesar 24,71 % 

menjadi 23,62 %. Penurunannya disebabkan aktivitas proteolitik 

BAL dalam memecah protein menjadi asam amino dan peptida yang 

digunakan sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhannya (Wardika 

dkk., 2014). Kandungan protein dalam pakan yang difermentasi 

dengan penambahan L. pentosus K50 dan bakteri konsorsium relatif 

stabil pada hari ke-0 sampai 20 berturu-turut sebesar 24,71 % 

menjadi 24,05 % dan 24,4 % menjadi 24,66 %. Hal ini terjadi karena 

aktivitas bakteri proteolitik dan lipolitik oleh BAL dihambat dengan 

metabolit sekunder seperti bakteriosin yang dihasilkan BAL 

(Khotimah & Kusnaidi, 2014). Berdasarkan kandungan protein 

dalam pakan yang difermentasi dengan L. pentosus K50, dan bakteri 
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konsorsium maka protein tersebut cocok untuk jenis ikan Patin usia 

pembesaran (SNI, 2009b).  

Kandungan lemak dalam pakan kontrol relatif stabil pada hari ke-

0 sampai 20 sebesar 6,06 % menjadi 5,76 %. Kandungan lemak 

dalam pakan yang difermentasi dengan BAL Sp. 1 mengalami 

penurunan pada hari ke-0 sampai 20 sebesar 2,32 % menjadi 2.11 %, 

sedangkan L. pentosus K50 dan bakteri konsorsium mengalami 

penurunan pada hari ke-0 sampai 20 berturut-turut sebesar  5,53 % 

menjadi 4.49 % dan 6.42 % menjadi 4.49 %. Hal ini terjadi karena 

BAL memiliki aktifitas lipolitik sekunder yang dapat memecah 

lemak menjadi senyawa kimia yang lebih sederhana. Aktifitas 

lipolitik dikendalikan oleh enzim lipase yang dimiliki oleh BAL 

sehingga dapat membebaskan asam lemak (Khotimah & Kusnaidi, 

2014). Kadar abu mengalami penurunan jumlah dari pakan kontrol 

sebanyak11,27 % menjadi 9,87 % pada hari ke-15 (Gambar 9).  

Kadar abu dalam pakan mengalami penurunan jumlah pada hari 

ke-0 sampai 20 sebesar 11,27 % menjadi 10,57 %. Kadar abu dalam 

pakan yang difermentasi dengan BAL pada hari ke-0 sampai 20 

mengalami penurunan sebesar 11,27 % menjadi 10,73, sedangkan 

abu dalam pakan yang difermentasi dengan L. pentosus K50 dan 

bakteri konsorsium realtif stabil  pada hari ke-0 sampai 20 berturut-

turut sebesar 10,62 % menjadi 10,73 % dan 10,61 % menjadi 10,56 

%. Kadar abu merupakan suatu kandungan mineral di dalam suatu 

bahan atau produk. Penurunan jumlah abu dipengaruhi oleh 

penggunaan mineral untuk mempertahankan hidup BAL. Bakteri 

asam laktat membutuhkan mineral untuk mempertahankan hidupnya 

meskipun dalam jumlah yang sedikit (Taufik, 2009). Kandungan 

lemak, dan abu berkorelasi lemah dengan penambahan BAL Sp. 1, L. 

pentosus K50, dan bakteri konsorsium yakni semakin banyak BAL 

yang ditambahkan maka semakin sedikit jumlah nutrisi dalam pakan.  

 

4.7 Perbedaan Pengaruh Ketiga Perlakuan Fermentasi terhadap 

Kualitas Pakan 

Perbedaan perlakuan fermentasi dengan kontrol dapat dilihat pada 

Gambar 10. Uji anova dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

perlakuan dengan kontrol. Hasil analisis varian dan Tukey disajikan 

pada lampiran 3. Hail uji anova menghasilkan angka signifikansi 

viabilitas BAL sebesar 0,0001 dan uji lanjut Tukey menunjukkan 
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bahwa fermentasi dengan penambahan L. pentosus K50 dan bakteri 

konsorsium berbeda nyata dengan BAL Sp. 1 dan kontrol. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa viabilitas BAL dalam pakan fermentasi 

dengan penambahan probiotik dan bakteri konsorsium lebih bertahan 

daripada perlakuan penambahan BAL Sp. 1.  

 

 
 

Gambar 10. Perbedaan perlakuan fermentasi dengan tanpa 

penambahan BAL (kontrol), penambahan BAL Sp. 1, 

penambahan probiotik (L. pentosus K50), dan bakteri 

konsorsium (BAL Sp. 1 dan L. pentosus K50) 

 

Ketiga perlakuan fermentasi berbeda nyata dengan kontrol dalam 

menghambat pertumbuhan coliform. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa fermentasi dengan penambahan BAL dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri coliform. Perlakuan fermentasi dengan 

penambahan L. pentosus K50 dan bakteri konsorsium berbeda nyata 

dalam menghambat pertumbuhan kapang karena kedua perlakuan 

tersebut dapat menghambat pertumbuhan kapang dibandingkan 

dengan pakan kontrol dan fermentasi dengan penambahan BAL Sp. 

1. Kandungan nutrisi dalam pakan kontrol dan fermentasi tidak 

A B

B

A

A
B

B

A A

B

A A

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Viabilitas BAL Koliform KapangJ
u

m
la

h
 m

ik
ro

b
a

 (
x
 1

0
6

C
F

U
/g

)

Parameter kualitas pakan

Kontrol BAL Sp. 1 L. pentosus KonsorsiumK50 



44 
 

berbeda nyata. Berdasarkan ketiga perlakuan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa fermentasi dengan penambahan L. pentosus K50 

dapat meningkatkan kualitas pakan ikan karena tidak menurunkan 

jumlah nutrisi pakan dan dapat menghambat pertumbuhan mikroba 

pencemar. Nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh ikan dalam jumlah 

besar adalah protein. Protein merupakan sumber nutrisi utama bagi 

ikan. Kebutuhan protein untuk ikan budidaya tergantung pada nutrisi 

yang terkandung dalam pakan karena persediaan nutrisi terbatas di 

lingkungan hidupnya (Dharmawan, 2015). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

    Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian adalah: 

1. Viabilitas BAL dalam pakan pada hari ke-0 sampai 20 relatif 

stabil sebesar 108 CFU/g sesuai dengan tetapan jumlah probiotik 

dalam pangan oleh WHO sebesar 106-108 CFU/g. 

2. Bakteri Salmonella tidak tumbuh dalam pakan kontrol dan 

fermentasi, sedangkan bakteri coliform dalam pakan dengan 

penambahan BAL Sp. 1, L. pentosus K50, dan bakteri konsorsium 

tidak tumbuh pada hari ke-10 sampai 20. Jumlah bakteri 

Salmonella dan coliform sesuai dengan SNI pakan ikan yaitu 

Salmonella negatif dan coliform <3 kol/g. Jumlah kapang dalam 

pakan dengan penambahan BAL Sp. 1 mengalami fluktuasi, 

sedangkan pakan dengan penambahan probiotik dan bakteri 

konsorsium tidak tumbuh pada hari ke-5 sampai 20. Jumlah 

kapang ini sesuai dengan SNI yaitu <50 kol/g.  

3. Kandungan protein relatif stabil pada pakan yang difermentasi 

dengan penambahan probiotik dan bakteri konsorsium. 

Kandungan lemak, abu, dan karbohidrat mengalami penurunan 

tidak drastis, sedangkan air semakin meningkat selama proses 

fermentasi. Pakan yang ditambahkan probiotik dapat 

meningkatkan kualitas pakan karena menghambat pertumbuhan 

bakteri coliform dan kapang, serta mempertahankan kandungan 

nutrisi pakan.  

 

5.2 Saran 

     Adapun yang dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya 

adalah: 

1. Perlu dilakukan uji lanjutan dan mengidentifkasi BAL yang 

diisolasi dari pakan untuk mendapatkan isolat yang berpotensi 

sebagai probiotik.   

2. Perlu inovasi terbaru dengan aplikasi salut selaput untuk 

melindungi nutrisi pakan ikan sehingga tidak cepat larut dan 

lebih tahan lama dalam air.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Fermentasi pakan 

 

          
 

LG. 1. Penambahan BAL Sp. 1 (A), probiotik (Lactobacillus 

pentosus K50) (B), dan bakteri konsorsium (C) 

 

Lampiran 2. Morfologi koloni bakteri coliform, BAL, kapang, dan 

BAL 

 

  
                        

LG. 1 Morfologi koloni bakteri coliform (A),  kapang (B ) dan BAL 

(C) dalam pakan kontrol 

A B C 

A B C 
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LG. 2 Morfologi koloni bakteri coliform (A),  kapang (B ) dan BAL 

(C) dalam pakan yang difermentasi dengan penambahan BAL 

Sp. 1 

 

    
                                                                       

LG. 3 Morfologi koloni bakteri coliform (A),  kapang (B ) dan BAL 

(C) dalam pakan yang difermentasi dengan penambahan 

probiotik (L. pentosus K50) 

 

     
 

LG. 4 Morfologi koloni bakteri  coliform (A),  kapang (B ) dan BAL 

(C) dalam pakan yang difermentasi dengan penambahan 

bakteri konsorsium 

C A B 

A B C 

A B 
C 
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Lampiran 3. Analisis statistik menggunakan SPSS 16.0 

 
Tests of Normality 

 
JENIS_PERLAKUA

N 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Viabilitas_BAL Kontrol .258 5 .200* .948 5 .726 

BAL Sp. 1 .274 5 .200* .876 5 .290 

L. pentosus K50 .223 5 .200* .905 5 .439 

Konsorsium .136 5 .200* .992 5 .987 

COLIFORM Kontrol .384 5 .015 .700 5 .009 

BAL Sp. 1 .360 5 .033 .767 5 .042 

L. pentosus K50 .473 5 .001 .552 5 .000 

Konsorsium .392 5 .012 .632 5 .002 

KAPANG Kontrol .176 5 .200* .986 5 .962 

BAL Sp. 1 .222 5 .200* .930 5 .595 

L. pentosus K50 .473 5 .001 .552 5 .000 

Konsorsium .249 5 .200* .869 5 .261 

a. Lilliefors Significance Correction      

*. This is a lower bound of the true significance.     

 
Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

  Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Viabilitas_B

AL 

Kontrol 5 1.2800 .76616 .34264 .3287 2.2313 .10 2.20 

BAL Sp. 1 5 4.1000 3.10483 1.38852 .2448 7.9552 1.10 8.10 

L. pentosus 

K50 
5 12.0000 3.62560 1.62142 7.4982 16.5018 8.40 17.40 

Konsorsium 5 13.0000 1.42829 .63875 11.2265 14.7735 11.20 14.90 

Total 20 7.5950 5.64386 1.26200 4.9536 10.2364 .10 17.40 

COLIFORM Kontrol 5 11.9000 6.11433 2.73441 4.3081 19.4919 1.10 15.80 

BAL Sp. 1 5 .1000 .14142 .06325 -.0756 .2756 .00 .30 

L. pentosus 

K50 
5 2.5000 5.59017 2.50000 -4.4411 9.4411 .00 12.50 

Konsorsium 5 2.0000 3.88652 1.73810 -2.8257 6.8257 .00 8.90 

Total 20 4.1250 6.29986 1.40869 1.1766 7.0734 .00 15.80 

KAPANG Kontrol 5 3.8600 1.36308 .60959 2.1675 5.5525 2.20 5.80 

BAL Sp. 1 5 5.2000 2.82223 1.26214 1.6957 8.7043 2.20 8.90 

L. pentosus 

K50 
5 .4400 .98387 .44000 -.7816 1.6616 .00 2.20 

Konsorsium 5 .8000 .78422 .35071 -.1737 1.7737 .00 1.80 

Total 20 2.5750 2.58414 .57783 1.3656 3.7844 .00 8.90 
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Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Viabilitas_BAL 4.099 3 16 .025 

COLIFORM 2.360 3 16 .110 

KAPANG 4.145 3 16 .024 

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Viabilitas_BAL Between Groups 503.561 3 167.854 26.421 .000 

Within Groups 
101.648 16 6.353 

  

Total 605.209 19    

COLIFORM Between Groups 419.038 3 139.679 6.670 .004 

Within Groups 335.040 16 20.940   

Total 754.078 19    

KAPANG Between Groups 81.254 3 27.085 9.498 .001 

Within Groups 45.624 16 2.852   

Total 126.878 19    

 
 

Homogeneous Subsets 

 
Viabilitas_BAL 

Tukey HSD    

JENIS_PERLAKUAN N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Kontrol 5 1.2800  

BAL Sp. 1 5 4.1000  

L. pentosus K50 5  12.0000 

Konsorsium 5  13.0000 

Sig.  .323 .922 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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COLIFORM 

Tukey HSD    

JENIS_PERLAKUAN N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

BAL Sp. 1 5 .1000  

Konsorsium 5 2.0000  

L. pentosus K50 5 2.5000  

Kontrol 5  11.9000 

Sig.  .840 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 

KAPANG 

Tukey HSD 
   

JENIS_PERLAKUAN N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

L. pentosus K50 5 .4400  

Konsorsium 5 .8000  

Kontrol 5  3.8600 

BAL Sp. 1 5  5.2000 

Sig.  .986 .603 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 
Tests of Normality 

 

jens_perlakuan 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kandungan_proksimat Kontrol .307 15 .000 .764 15 .001 

BAL Sp. 1 
.190 25 .020 .897 25 .016 

L. pentosus K50 
.160 25 .099 .878 25 .006 

Konsorsium .162 25 .090 .875 25 .005 

a. Lilliefors Significance Correction       

 

 

 

 

 

 



58 
 

Descriptives 

kandungan_proksimat 
       

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

Kontrol 15 20.0000 16.01339 4.13464 11.1321 28.8679 6.06 48.25 

BAL Sp. 1 25 20.0040 12.55888 2.51178 14.8199 25.1881 2.04 39.36 

L. pentosus K50 25 20.0000 13.05030 2.61006 14.6131 25.3869 4.20 42.58 

Konsorsium 25 20.0000 13.00149 2.60030 14.6332 25.3668 4.33 42.17 

Total 90 20.0011 13.20529 1.39196 17.2353 22.7669 2.04 48.25 

 
Test of Homogeneity of Variances 

kandungan_proksimat   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.569 3 86 .637 

ANOVA 

kandungan_proksimat 

    

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 
.000 3 .000 .000 1.000 

Within Groups 
15519.788 86 180.463 

  

Total 
15519.788 89 

   

Homogeneous Subsets 

 
kandungan_proksimat 

Tukey HSD 
  

jens_perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Konsorsium 25 20.0000 

Kontrol 15 20.0000 

L. pentosus K50 25 20.0000 

BAL Sp. 1 25 20.0040 

Sig.  1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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Correlations 

  

BAL.KONTRO

L PH.KONTROL 

E.COLI.KONT

ROL 

KAPANG.KON

TROL 

BAL.KONTROL Pearson Correlation 
1 .788 -.818 .612 

Sig. (2-tailed)  

.113 .091 .273 

N 

5 5 5 5 

PH.KONTROL Pearson Correlation 
.788 1 -.864 .839 

Sig. (2-tailed) 

.113 

 

.059 .076 

N 
5 5 5 5 

E.COLI.KONTROL Pearson Correlation 
-.818 -.864 1 -.937* 

Sig. (2-tailed) 

.091 .059 

 

.019 

N 
5 5 5 5 

KAPANG.KONTRO

L 

Pearson Correlation 
.612 .839 -.937* 1 

Sig. (2-tailed) 

.273 .076 .019 

 

N 5 5 5 5 
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Correlations 

  

BAL_1 

coliform

1 Kapang_1 pH.1 protein.1 lemak1 air1 abu1 

karbohidrat

1 

BAL_1 Pearson 

Correlation 
1 -.382 -.325 -.595 .112 -.790 .778 -.653 -.788 

Sig. (2-tailed)  
.277 .360 .070 .833 .062 .068 .160 .063 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

coliform1 Pearson 

Correlation 
-.382 1 -.087 .787** .222 -.594 .609 -.647 -.653 

Sig. (2-tailed) .277  .811 .007 .673 .214 .200 .165 .160 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

Kapang_1 Pearson 

Correlation 
-.325 -.087 1 -.057 -.352 -.546 .577 -.480 -.453 

Sig. (2-tailed) .360 .811  .875 .494 .263 .230 .335 .367 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

pH.1 Pearson 

Correlation 
-.595 .787** -.057 1 .290 .145 -.128 .032 .031 

Sig. (2-tailed) .070 .007 .875  .577 .785 .809 .952 .954 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

protein.1 Pearson 

Correlation 
.112 .222 -.352 .290 1 .022 -.058 .252 -.282 

Sig. (2-tailed) .833 .673 .494 .577  .967 .913 .630 .588 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

lemak1 Pearson 

Correlation 
-.790 -.594 -.546 .145 .022 1 -.991** .943** .938** 

Sig. (2-tailed) .062 .214 .263 .785 .967  .000 .005 .006 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

air1 Pearson 

Correlation 
.778 .609 .577 -.128 -.058 -.991** 1 -.955** -.940** 

Sig. (2-tailed) .068 .200 .230 .809 .913 .000  .003 .005 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

abu1 Pearson 

Correlation 
-.653 -.647 -.480 .032 .252 .943** -.955** 1 .826* 

Sig. (2-tailed) .160 .165 .335 .952 .630 .005 .003  .043 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

karbohidrat

1 

Pearson 

Correlation 
-.788 -.653 -.453 .031 -.282 .938** -.940** .826* 1 

Sig. (2-tailed) .063 .160 .367 .954 .588 .006 .005 .043  

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

       

 



61 
 

 

  

BAL_2 

coliform

2 

Kapang.

2 pH.2 

protein

2 lemak2 air2 abu2 karbohidrat2 

BAL_2 Pearson 

Correlation 
1 -.554 -.745* -.865** -.730 -.397 .438 -.276 -.322 

Sig. (2-tailed)  
.097 .013 .001 .099 .436 .385 .596 .533 

N 
10 10 10 10 6 6 6 6 6 

coliform2 Pearson 

Correlation 
-.554 1 .906** .795** -.114 -.804 .954** -.920** -.987** 

Sig. (2-tailed) 
.097 

 
.000 .006 .830 .054 .003 .009 .000 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

Kapang.2 Pearson 

Correlation 
-.745* .906** 1 .907** .604 -.456 .447 -.416 -.575 

Sig. (2-tailed) 
.013 .000 

 
.000 .204 .364 .374 .412 .233 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

pH.2 Pearson 

Correlation 
-.865** .795** .907** 1 .739 .241 -.269 .113 .145 

Sig. (2-tailed) 
.001 .006 .000 

 
.093 .646 .606 .831 .783 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

protein2 Pearson 

Correlation 
-.730 -.114 .604 .739 1 .204 -.352 .285 .201 

Sig. (2-tailed) 
.099 .830 .204 .093 

 
.698 .494 .585 .703 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

lemak2 Pearson 

Correlation 
-.397 -.804 -.456 .241 .204 1 -.877* .609 .839* 

Sig. (2-tailed) 
.436 .054 .364 .646 .698 

 
.022 .199 .037 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

air2 Pearson 

Correlation 
.438 .954** .447 -.269 -.352 -.877* 1 -.904* -.984** 

Sig. (2-tailed) 
.385 .003 .374 .606 .494 .022 

 
.013 .000 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

abu2 Pearson 

Correlation 
-.276 -.920** -.416 .113 .285 .609 -.904* 1 .929** 

Sig. (2-tailed) 
.596 .009 .412 .831 .585 .199 .013 

 
.007 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

karbohidra

t2 

Pearson 

Correlation 
-.322 -.987** -.575 .145 .201 .839* -.984** .929** 1 

Sig. (2-tailed) 
.533 .000 .233 .783 .703 .037 .000 .007 

 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Correlations 

 

  

BAL.3 

coliform

3 

Kapang.

3 pH.3 protein3 lemak3 air3 abu3 

karbohidrat

3 

BAL.3 Pearson 

Correlation 
1 -.720* -.806** -.954** .302 -.395 .377 -.453 -.351 

Sig. (2-tailed)  .019 .005 .000 .561 .439 .461 .367 .495 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

coliform3 Pearson 

Correlation 
-.720* 1 .902** .804** -.547 -.504 .891* -.799 -.877* 

Sig. (2-tailed) .019  .000 .005 .262 .308 .017 .057 .022 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

Kapang.3 Pearson 

Correlation 
-.806** .902** 1 .862** -.518 -.382 .461 -.226 -.406 

Sig. (2-tailed) .005 .000  .001 .292 .454 .358 .667 .424 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

pH.3 Pearson 

Correlation 
-.954** .804** .862** 1 -.362 .248 -.183 .273 .168 

Sig. (2-tailed) .000 .005 .001  .480 .636 .728 .601 .750 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

protein3 Pearson 

Correlation 
.302 -.547 -.518 -.362 1 .178 -.436 .329 .385 

Sig. (2-tailed) .561 .262 .292 .480  .736 .387 .525 .451 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

lemak3 Pearson 

Correlation 
-.395 -.504 -.382 .248 .178 1 -.647 .495 .447 

Sig. (2-tailed) .439 .308 .454 .636 .736  .165 .318 .375 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

air3 Pearson 

Correlation 
.377 .891* .461 -.183 -.436 -.647 1 -.954** -.968** 

Sig. (2-tailed) .461 .017 .358 .728 .387 .165  .003 .001 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

abu3 Pearson 

Correlation 
-.453 -.799 -.226 .273 .329 .495 -.954** 1 .966** 

Sig. (2-tailed) .367 .057 .667 .601 .525 .318 .003  .002 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

karbohidra

t3 

Pearson 

Correlation 
-.351 -.877* -.406 .168 .385 .447 -.968** .966** 1 

Sig. (2-tailed) .495 .022 .424 .750 .451 .375 .001 .002  

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Correlations 

 

  

BAL.3 

coliform

3 

Kapang.

3 pH.3 protein3 lemak3 air3 abu3 

karbohidrat

3 

BAL.3 Pearson 

Correlation 
1 -.720* -.806** -.954** .302 -.395 .377 -.453 -.351 

Sig. (2-tailed)  .019 .005 .000 .561 .439 .461 .367 .495 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

coliform3 Pearson 

Correlation 
-.720* 1 .902** .804** -.547 -.504 .891* -.799 -.877* 

Sig. (2-tailed) .019  .000 .005 .262 .308 .017 .057 .022 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

Kapang.3 Pearson 

Correlation 
-.806** .902** 1 .862** -.518 -.382 .461 -.226 -.406 

Sig. (2-tailed) .005 .000  .001 .292 .454 .358 .667 .424 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

pH.3 Pearson 

Correlation 
-.954** .804** .862** 1 -.362 .248 -.183 .273 .168 

Sig. (2-tailed) .000 .005 .001  .480 .636 .728 .601 .750 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

protein3 Pearson 

Correlation 
.302 -.547 -.518 -.362 1 .178 -.436 .329 .385 

Sig. (2-tailed) .561 .262 .292 .480  .736 .387 .525 .451 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

lemak3 Pearson 

Correlation 
-.395 -.504 -.382 .248 .178 1 -.647 .495 .447 

Sig. (2-tailed) .439 .308 .454 .636 .736  .165 .318 .375 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

air3 Pearson 

Correlation 
.377 .891* .461 -.183 -.436 -.647 1 -.954** -.968** 

Sig. (2-tailed) .461 .017 .358 .728 .387 .165  .003 .001 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

abu3 Pearson 

Correlation 
-.453 -.799 -.226 .273 .329 .495 -.954** 1 .966** 

Sig. (2-tailed) .367 .057 .667 .601 .525 .318 .003  .002 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

karbohidra

t3 

Pearson 

Correlation 
-.351 -.877* -.406 .168 .385 .447 -.968** .966** 1 

Sig. (2-tailed) .495 .022 .424 .750 .451 .375 .001 .002  

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
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Correlations 

 

  

BAL.3 

coliform

3 

Kapang.

3 pH.3 protein3 lemak3 air3 abu3 

karbohidrat

3 

BAL.3 Pearson 

Correlation 
1 -.720* -.806** -.954** .302 -.395 .377 -.453 -.351 

Sig. (2-tailed)  .019 .005 .000 .561 .439 .461 .367 .495 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

coliform3 Pearson 

Correlation 
-.720* 1 .902** .804** -.547 -.504 .891* -.799 -.877* 

Sig. (2-tailed) .019  .000 .005 .262 .308 .017 .057 .022 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

Kapang.3 Pearson 

Correlation 
-.806** .902** 1 .862** -.518 -.382 .461 -.226 -.406 

Sig. (2-tailed) .005 .000  .001 .292 .454 .358 .667 .424 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

pH.3 Pearson 

Correlation 
-.954** .804** .862** 1 -.362 .248 -.183 .273 .168 

Sig. (2-tailed) .000 .005 .001  .480 .636 .728 .601 .750 

N 10 10 10 10 6 6 6 6 6 

protein3 Pearson 

Correlation 
.302 -.547 -.518 -.362 1 .178 -.436 .329 .385 

Sig. (2-tailed) .561 .262 .292 .480  .736 .387 .525 .451 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

lemak3 Pearson 

Correlation 
-.395 -.504 -.382 .248 .178 1 -.647 .495 .447 

Sig. (2-tailed) .439 .308 .454 .636 .736  .165 .318 .375 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

air3 Pearson 

Correlation 
.377 .891* .461 -.183 -.436 -.647 1 -.954** -.968** 

Sig. (2-tailed) .461 .017 .358 .728 .387 .165  .003 .001 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

abu3 Pearson 

Correlation 
-.453 -.799 -.226 .273 .329 .495 -.954** 1 .966** 

Sig. (2-tailed) .367 .057 .667 .601 .525 .318 .003  .002 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

karbohidra

t3 

Pearson 

Correlation 
-.351 -.877* -.406 .168 .385 .447 -.968** .966** 1 

Sig. (2-tailed) .495 .022 .424 .750 .451 .375 .001 .002  

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 
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Lampiran 4. Kandungan nutrisi pakan kontrol dan fermentasi selama 

hari ke 0, 5, 10, 15, dan 20 
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