
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan budidaya perikanan (akuakultur) saat ini telah berkembang tetapi

terdapat kendala yang dapat menurunkan produksi berupa kematian budidaya ikan

yang disebabkan karena zat beracun dalam konsentrasi tertentu mengakibatkan

produktivitas perikanan menurun. Zat beracun dalam bentuk bahan organik dan

ammonia pada perairan. Bahan organik ini biasanya dalam bentuk karbohidrat

(CHO). Sedangkan amonia di perairan dapat berasal dari metabolisme hewan akuatik

yang merupakan produk ekskretori (dari ginjal atau jaringan insang) ataupun

dekomposisi protein hasil sisa pakan atau plankton yang mati. Kadar amoniak bebas

yang tidak terionisasi (NH3) pada perairan tawar sebaiknya tidak lebih dari 0,02 ppm

(Effendi, 2003).

Budidaya perikanan memerlukan air yang bersih dan bebas dari bahan

pencemar. Langkah antisipatif melalui penerapan teknologi budidaya yang

berpedoman pada kaidah keseimbangan ekosistem merupakan solusi untuk mencegah

kerusakan yang lebih serius. Di antara langkah tersebut melalui aplikasi probiotik

dengan mendegradasi bahan organik dan menetralisir amonia menjadi bentuk lainnya

yang tidak toksik bagi ikan. Masalah amonia (NH3) pada kolam juga dapat diatasi

dengan memberikan bakteri yang biasa hidup diperairan dan memiliki kemampuan
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untuk mereduksi amonia menjadi bentuk lainnya yang tidak bersifat toksik bagi ikan

(Hargreaves dan Tucker, 2004).

Probiotik memiliki peranan yang sangat penting dalam pengendalian

lingkungan (perbaikan kualitas air, menjaga kestabilan kualitas air, plankton, pH,

bahan organik, senyawa beracun), pengendalian penyakit, peningkatan produksi dan

kelestarian produksi. Probiotik sebagai agen pengurai merupakan kelompok

mikroorganisme terpilih yang menguntungkan seperti Nitrosomonas, Cellulomonas,

Bacillus, Nitrobacter.

Salah satu bakteri probiotik yang dapat digunakan untuk memperbaiki

kualitas lingkungan tambak yaitu Bacillus megaterium. Bakteri ini memiliki fungsi

probiotik untuk menetralisir amoniak dengan menghambat proses denitrifikasi untuk

membentuk nitrit dan nitrat serta bahan organik yang dapat menyebabkan

pencemaran perairan. Bahan organik tersebut akan didegradasi dan ammonia akan

dinetralisir oleh Bacillus megaterium. Menurut Queiroz dan Boyd (1998) dalam

Irianto (2003), bakteri Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, dan Bacillus polymyxa

dapat digunakan sebagai probiotik untuk memperbaiki kualitas air.

Molase yang berfungsi sebagai bahan pembawa produk tertentu merupakan

salah satu substrat yang dibutuhkan oleh Bacillus megaterium. Molase dapat

digunakan sebagai alternatif substrat karena mengandung nutrisi komplek yang

dibutuhkan bakteri dalam metabolismenya (Judoamidjojo dkk., 1989).

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu diadakan penelitian terhadap pola

pertumbuhan dan viabilitas bakteri Bacillus megaterium pada beberapa konsentrasi
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molase dan waktu inkubasi yang berbeda sehingga penggunaan probiotik ini

diharapkan mampu menghambat pembentukan nitrat dan nitrit dalam proses

denitrifikasi di dalam akuakultur.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan berikut :

1. Bagaimana pola pertumbuhan bakteri probiotik Bacillus megaterium dengan

variasi konsentrasi molase?

2. Apakah kombinasi dari konsentrasi molase dan waktu inkubasi yang berbeda

berpengaruh terhadap jumlah sel bakteri probiotik Bacillus megaterium?

3. Bagaimanakah viabilitas bakteri probiotik Bacillus megaterium di akhir

inkubasi pada variasi konsentrasi molase?

1.3 Asumsi Penelitian

Pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu substrat baik

komposisi maupun konsentrasi, ketersediaan oksigen, pH, suhu dan kelembaban.

Bakteri membutuhkan substrat sebagai nutrisi yang mengandung beberapa komponen

untuk proses metabolisme. Molase merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan

bakteri untuk dapat tumbuh dan membelah. Ketersediaan nutrisi di dalam molase

yang diperlukan bakteri dipengaruhi oleh waktu inkubasi. Pertumbuhan bakteri dapat

diindikasikan dari bertambahnya jumlah sel hidup. Variasi konsentrasi molase

berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Viabilitas bakteri dipengaruhi oleh faktor
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fisika, kimia dan biologi yang ditandai dengan jumlah sel yang masih hidup.

Berdasarkan landasan teori dan empiris ini maka diasumsikan bahwa kombinasi

konsentrasi molase dan waktu inkubasi berpengaruh terhadap jumlah sel bakteri.

1.4 Hipotesis Penelitian

1.4.1 Hipotesis kerja

Jika konsentrasi molase dan waktu inkubasi berpengaruh terhadap jumlah sel

bakteri, maka pemberian konsentrasi molase dan waktu inkubasi yang berbeda akan

menyebabkan perbedaan jumlah sel bakteri probiotik Bacillus megaterium.

1.4.2  Hipotesis statistik

Ho1 : Tidak ada pengaruh kombinasi dari konsentrasi molase dan waktu inkubasi

yang berbeda  terhadap jumlah sel bakteri probiotik Bacillus megaterium

Ha1 : Ada pengaruh kombinasi dari konsentrasi molase dan waktu inkubasi yang

berbeda  terhadap jumlah sel bakteri probiotik Bacillus megaterium
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1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola pertumbuhan bakteri probiotik Bacillus megaterium

dengan variasi konsentrasi molase

2. Untuk mengetahui kombinasi dari konsentrasi molase dan waktu inkubasi

yang berbeda berpengaruh terhadap jumlah sel bakteri probiotik Bacillus

megaterium

3. Untuk mengetahui viabilitas bakteri probiotik Bacillus megaterium di akhir

inkubasi pada variasi konsentrasi molase.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat

mengenai kondisi optimal pertumbuhan bakteri Bacillus megaterium pada

penggunaan substrat yang murah yaitu molase sehingga akan mengurangi biaya

produksi. Selain itu, memberikan informasi tentang kombinasi konsentrasi molase

dan waktu inkubasi yang berbeda berpengaruh terhadap pola pertumbuhan dan

menjamin viabilitas sel Bacillus megaterium hingga waktu yang ditentukan.
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