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ABSTRAK 

 
Inokulum dari kelompok bakteri asam laktat (BAL) dibutuhkan dalam pembuatan silase dari singkong 

dan daun turi untuk bahan pakan ikan sebagai pengganti tepung ikan. Perlakuan bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh vitamin C dan E terhadap viabilitas bakteri asam laktat dalam inokulum serbuk silase bahan pakan 
ikan. BAL diinokulasikan dalam media inokulum serbuk pada fase stationer awal. Perlakuan penelitian berupa 
penambahan gabungan vitamin C dan E. Media inokulum dikeringdinginkan, lalu viabilitas BAL diuji setelah 
dikeringdinginkan. Penelitian dilakukan dengan rancangan acak lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
bakteri pada kontrol dan perlakuan dapat bertahan hidup selama proses kering dingin dengan selang viabilitas 
bakteri sebesar 73,1 − 96,5%. Ada kecenderungan semakin tinggi dosis vitamin maka semakin tinggi viabilitas 
bakteri. Selanjutnya, penelitian ini memberikan peluang untuk menunjang usaha pergantian tepung ikan 
dengan silase dari singkong dan daun turi sebagai bahan pakan ikan. 
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PENDAHULUAN 
Pakan ikan dapat dibuat dari silase. Silase merupakan hasil penyimpanan dari fermentasi 

hijauan segar dalam kondisi anaerob dengan bantuan bakteri asam laktat (Hidayati, 2014). Pada 
pembuatan silase diperlukan inokulum yang menjadi bahan baku yang cukup penting (Kurniawan, 
2015).  

Inokulum dapat dibuat dari cairan terfermentasi pada proses pembuatan silase (Fitri, 2013). 
Cairan terfermentasi banyak mengandung kelompok bakteri asam laktat dengan kemampuan 
fermentasi yang lebih baik daripada inokulan buatan Lactobacillus casei dalam pembuatan silase 
(Oshima dkk., 1997). Pada penelitian kali ini, cairan terfermentasi dibuat dari campuran umbi 
singkong dan daun turi. Umbi singkong digunakan sebagai sumber karbohidrat dan daun turi sebagai 
sumber protein.  

Berdasarkan penelitian Miyamoto-Shinohara (2000), kultur inokulum dalam bentuk kering 
merupakan stok kultur yang paling baik. Proses pengeringan kultur inokulum BAL dengan metode 
freeze-dried merupakan teknik yang paling unggul dan sesuai dengan kebutuhan industri (Carvalho 
dkk., 2004). Kultur yang cocok digunakan dengan metode freeze-dried ini adalah kultur yang berada 
dalam fase stasioner (Corcoran, 2003).  

Metode freeze-dried masih memiliki kelemahan yaitu teroksidasinya asam lemak pada 
membran sel bakteri sehingga menyebabkan viabilitas sel kultur yang menurun (Leslie dkk., 1995). 
Perubahan komposisi asam lemak pada membran sel meningkat seiring lamanya waktu 
penyimpanan kultur (Carvalho dkk., 2004). Penambahan antioksidan dapat melindungi sel dari 
ancaman radikal bebas yang menyebabkan oksidasi asam lemak pada membran sel. Berdasarkan 
penelitian Teixeira dkk. (1995), inaktivasi kultur dengan menambahkan antioksidan berupa asam 
askorbat dan monosodium glutamate dapat melindungi sel L. delbrueckii ssp. bulgaricus selama 
waktu penyimpanan 2 bulan awal pada temperature 4oC.  

Sampai saat ini, belum ada penelitian mengenai pemberian antioksidan dalam pembuatan 
inokulum serbuk BAL dengan menggunakan gabungan vitamin C dan vitamin E. Oleh karena itu, 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan gabungan vitamin 
C dan E terhadap viabilitas bakteri asam laktat sebagai inokulum serbuk dari silase pakan ikan. 
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METODE PENELITIAN 
Pembuatan Cairan Terfermentasi 
 Cairan terfermentasi (CT) dibuat dari campuran umbi singkong dan daun turi segar, lalu 
ditambahkan air, kemudian dihaluskan dengan blender. Bahan yang telah halus disaring dengan kain 
saring. Cairan hasil penyaringan ditambahkan gula pasir sebanyak 2% (b/v) dan dimasukkan ke dalam 
plastik tertutup rapat. Kemudian, cairan diinkubasi secara anaerob dalam ruang gelap pada suhu 
kamar. 
Penentuan Fase Stasioner 
 Kultur mikroba dalam CT disampling setiap 6 jam untuk mengetahui saat fase stasioner. 
Cairan terfermentasi dengan mikroba mencapai fase stasioner diberi kode CTsta. 
Pembuatan Inokulum Serbuk 
 Inokulum serbuk dibuat dengan cara masing-masing jenis BAL dan gabungan semua BAL dari 
CTsta dicampurkan secara merata ke dalam tepung singkong dan gula pasir dalam cawan petri steril. 
Masing-masing campuran tersebut dikeringkan dalam lemari es pada suhu 10oC selama 3 hari. Hasil 
pengeringan berupa serbuk digunakan sebagai inokulum.  
Perlakuan pada Inokulum Serbuk  
 Perlakuan pada inokulum serbuk ini berupa penambahan vitamin C dan E sebanyak 1 dosis 
dan penambahan vitamin C dan E sebanyak 2 dosis.  
Pengamatan Viabilitas Sel Kultur 
 Pengamatan viabilitas sel kultur dilakukan pada inokulan serbuk. Pengamatan ini dilakukan 
dengan cara menghitung jumlah total koloni BAL yang terbentuk (CFU) pada medium agar. 
Pengamatan viabilitas kultur dilakukan saat CTsta dimasukkan ke dalam medium pengeringan dan 
setelah kultur dikeringdinginkan. 
 

Viabilitas Bakteri : 

  x 100% 

 
Keterangan:  
T0 : saat kultur BAL dimasukkan ke media pengeringan 
T3 : 3 hari setelah kultur BAL dikering dinginkan 
 
Analisis Data 
 Penelitian dilakukan dengan rancangan acak lengkap dengan perlakuan berupa penambahan 
gabungan vitamin C dan vitamin E. Data yang diperoleh diperiksa normalitas (uji Levene) dan 
homogenitas ragam (Uji Shapiro-Wilk) sebelum analisis ragam. Lalu data dianalisis dengan analisis 
ragam satu arah (P<0,05). Jika ada perbedaan nyata, maka dilakukan uji Tukey (P<0,05) untuk uji 
posterior. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, fase stasioner bakteri asam laktat (BAL) terjadi 
mulai jam ke-30 sampai dengan jam ke-60. Hal tersebut terlihat dari fase stasioner awal yang cukup 
konstan pada rentang waktu tersebut. Kemudian bakteri asam laktat mengalami penurunan sampai 
jam ke-96. Bakteri yang berada dalam fase stasioner inilah yang selanjutnya digunakan pada 
pembuatan inokulum serbuk karena saat berada di fase ini membran sel bakteri dalam kondisi yang 
baik dan cocok diaplikasikan dengan metode cool dried (Corcoran, 2003).  

Ada 3 tipe bakteri asam laktat yang berhasil didapatkan dalam penelitian ini. Bakteri 
tersebut diberi nama secara alfabetis yaitu BAL A, BAL B, dan BAL C. Masing-masing bakteri 
mendapatkan 3 perlakuan yang berbeda sesuai dengan metode yang digunakan yaitu tanpa 
penambahan vitamin (kontrol), penambahan 1 dosis vitamin, dan 2 dosis vitamin.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri pada kontrol (tanpa penambahan vitamin) dan 
perlakuan (dengan penambahan vitamin) sama-sama dapat bertahan hidup selama proses kering 
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dingin (cool dried) dengan selang viabilitas bakteri sebesar 73,13% − 96,50%. Viabilitas terendah 
dimiliki oleh bakteri asam laktat A pada kontrol, sedangkan viabilitas tertinggi dimiliki oleh bakteri 
asam laktat B dengan penambahan gabungan vitamin C dan vitamin E sebanyak 2 kali dosis (Tabel 1).  

Uji Anova menunjukkan jika penambahan gabungan vitamin C dan E berpengaruh nyata 
terhadap peningkatan viabilitas BAL yang dijadikan inokulum serbuk. Perbedaan viabilitas yang 
signifikan terlihat pada BAL kontrol saat dibandingkan dengan BAL yang ditambah gabungan vitamin 
C dan E sebanyak 2 kali dosis.  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat dilihat jika semakin tinggi dosis yang 
diberikan, maka semakin tinggi pula viabilitas yang dimiliki oleh bakteri tersebut. Peningkatan 
viabilitas terjadi karena gabungan vitamin C dan E yang berperan sebagai antioksidan ini saling 
bekerja sama untuk mencegah oksidasi asam lemak pada membran sel bakteri yang disebabkan oleh 
radikal bebas (Youngson, 2005). Membran sel yang terlindungi inilah yang menyebabkan viabilitas 
bakteri meningkat saat disimpan pada kondisi kering dan dingin. Penambahan gula sukrosa pada 
saat pembuatan cairan terfermentasi juga mendukung viabilitas BAL tersebut karena gula sukrosa 
memiliki peran sebagai bahan pelindung dinding sel bakteri.  

 

 
Gambar 1. Viabilitas Bakteri Asam Laktat dari Inokulum Serbuk  

Setelah 3 Hari Dikeringkan  
 
KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan jika penambahan gabungan vitamin C dan E 
berpengaruh terhadap peningkatan viabilitas bakteri asam laktat dalam inokulum serbuk silase 
bahan pakan ikan. Pemberian dosis vitamin C dan E sebanyak 2 kali dosis berpengaruh secara 
signifikan terhadap peningkatan viabilitas dari bakteri asam laktat tersebut. Ada kecenderungan 
semakin tinggi dosis vitamin maka semakin tinggi viabilitas bakteri. Selanjutnya, penelitian ini 
memberikan peluang untuk menunjang usaha pergantian tepung ikan dengan silase dari singkong 
dan daun turi sebagai bahan pakan ikan. 
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