
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Klasifikasi dan Deskripsi Bacillus megaterium

2.1.1 Klasifikasi Bacillus megaterium

Kingdom : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Ordo : Bacillales

Famili : Bacillaceae

Genus : Bacillus

Spesies : Bacillus megaterium  (Honig dalam Madigan, 2000)

Gambar 1. Bacillus megaterium

Sumber : Anonim, 2008
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2.1.2 Deskripsi Bacillus megaterium

Bacillus megaterium adalah suatu organisme yang tidak berbentuk filament,

gram positif, berbentuk batang, menghasilkan endospora, katalase positif, aerobik,

nitrit negatif dan VP negatif (Hadieotomo, 1985). Bakteri pada jenis ini memiliki

endospora yang letaknya di tengah. Menurut Madigan (2000), bakteri ini memiliki

ciri-ciri yaitu spora oval/silindris, fakultatif anaerob, menghidrolisis gula dan kasein,

dinding spora tipis. Bacillus megaterium merupakan salah satu dari golongan

Eubacteria terbesar yang ditemukan di tanah. Bacillus megaterium mampu bertahan

dalam beberapa kondisi lingkungan yang ekstrim seperti gurun karena membentuk

spora. Enzim yang dihasilkan yaitu penisilin amidase digunakan untuk membuat

penisilin.

Bacillus megaterium termasuk dalam golongan bakteri probiotik.

Karakteristik morfologi bakteri ini yaitu memiliki ekor dengan panjang 201±3,9 nm

serta lebar yaitu 9,7±0,6 nm (Cooney dkk., 1974). Bakteri ini lebih stabil jika hidup

pada pH yang berkisar antara 7-8. Bacillus megaterium termasuk dalam golongan

bakteri mesofilik yaitu bakteri yang dapat bertahan hidup pada pH berkisar antara 5,5

hingga 8. Pada pH basa relatif lebih stabil pertumbuhannya dibandingkan pada pH

asam. Syarat ion yang harus tersedia pada media hidupnya meliputi 0,8 mM-kalsium

dan 1,8 mM-magnesium. Sedangkan mangan tidak berpengaruh terhadap

pertumbuhanya. Selain itu, Bacillus megaterium dapat tumbuh pada suhu 37oC.

Bacillus megaterium dapat tumbuh pada suhu 30 oC (Belma et al., 2000). Dengan

penentuan suhu optimum ini maka Bacillus megaterium digolongkan bakteri
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mesofilik yaitu memiliki temperatur optimum untuk pertumbuhan berkisar antara 25-

37 oC.

 Bacillus megaterium termasuk kedalam bakteri nitrifikasi. Menurut Antony

dan Philips (2006), bakteri nitrifikasi berperan mengubah amonia menjadi nitrit dan

nitrat dalam siklus nitrogen sehingga mampu mengatasi akumulasi bahan organik dan

amonia dalam air. Melalui teknik ini diharapkan akan diperoleh kualitas air yang baik

serta mengurangi penggunaan pakan buatan dan pergantian air pada tambak. Oleh

karena kelompok mikroba di dalam air, Bacillus megaterium termasuk dalam

kelompok mikroba yang menguntungkan karena dapat berguna sebagai probiotik.

2.2 Potensi Bakteri Bacillus megaterium

Bacillus megaterium berpotensi dalam mendegradasi senyawa organik dan

menetralisir amoniak. Biodegradasi suatu senyawa akan berlangsung berdasarkan

reaksi enzimatis sehingga faktor lingkungan berperan penting dalam proses reaksi

enzimatis tersebut. Biodegradasi senyawa organik akan berlangsung melalui jalur

yang disebut dengan fermentasi polisakarisa, lemak dan protein, pada tahap pertama

akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana (gula, gliserol dan asam lemak

serta asam amino) yang kemudian akan dilanjutkan pada proses anaerobik maupun

aerobik. Pada reaksi secara anaerobik didapatkan CH4, H2O dan NH4. Waktu yang

dibutuhkan serta persen kandungan dari tiap-tiap senyawa yang dihasilkan, cepat

ataupun lambat tergantung kepada persyaratan lingkungan yang menyertainnya

(Suriawiria, 1996).
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Kondisi aerobik ataupun anaerobik sangat berperan di dalam tahap-tahap

proses degradasi yaitu senyawa-senyawa tertentu baru akan dapat dihasilkan pada

kondisi anaerobik misalnya CH2, H2S, NH3, asam laktat dan sebagainya. Oksigen

juga sangat diperlukan dalam proses penguraian senyawa organik (Suriawiria, 1996).

Selain itu, Bacillus megaterium berpotensi dalam membunuh bakteri patogen

di dalam akuakultur. Prinsip mekanisme kerja probiotik pada akuakultur adalah

kompetisi dengan bakteri patogen misalnya Pseudomonas terhadap beberapa Vibrio

yang patogen pada udang, pengaktifan respon imun atau menstimulasi imunitas,

kompetisi untuk mendapatkan nutrien, mengeluarkan substansi antibakteri,

dekomposisi zat organik yang tidak diharapkan, sehingga lingkungan akuakultur

lebih baik (Soeharsono dkk., 2010). Artinya bakteri tersebut dapat berpotensi

membunuh bakteri patogen serta menghambat proses denitrifikasi yaitu terbentuknya

nitrat dan nitrit yang dapat mencemari lingkungan perairan.
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2.3 Probiotik

Probiotik secara umum didefinisikan sebagai suatu produk yang mengandung

mikroorganisme hidup dan non patogen, yang diberikan pada hewan dan manusia

untuk memperbaiki laju pertumbuhan sel, efisiensi konversi ransum dan kesehatan

secara umum (Soeharsono dkk., 2010).

Dalam perikanan terdapat beberapa istilah ”Probiotics”, ”Probiont”,”Probiotic

bacteria”atau ”Beneficial bacteria” semua istilah diatas sama yakni bakteri probiotik.,

yang mampu meningkatkan produksi melalui perbaikan sistem akuakultur

(Soeharsono dkk., 2010).

Bakteri yang termasuk dalam probiotik adalah bakteri fotosintetik,

Lactobacillus, Nitrosomonas, Cellulomonas, Actinomycetes, Bifidobacterium,

Bacillus, Nitrobacter, dll. Bacillus megaterium termasuk salah satu bakteri probiotik

yang digunakan pada budidaya tambak (Soegejiono, 2010).

2.4 Pertumbuhan Bakteri

Pertumbuhan adalah pertambahan substansi hidup yang tidak dapat kembali

disertai dengan pertambahan ukuran dan pembelahan sel (Schlegel, 1994).

Pengamatan terhadap pertumbuhan bakteri dapat dilakukan dengan penghitungan

langsung secara mikroskopis, hitungan cawan (Total Plate Count), berat kering,

kekeruhan biakan dan aktivitas metabolismenya (metabolitnya dan penggunaan unsur

dalam media).
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Pertumbuhan merupakan suatu proses kehidupan yang tadak dapat kembali

artinya tidak dapat dibalik kejadiannya. Pertumbuhan didefinisikan sebagai

pertambahan kuantitas konstituen seluler dan struktur organisme yang dapat

dinyatakan dengan ukuran, diikuti pertambahan jumlah, pertambahan ukuran sel,

pertambahan berat atau massa dan parameter lain. Sebagai hasil pertambahan ukuran

dan pembelahan sel atau pertambahan jumlah sel maka terjadi pertumbuhan populasi

mikroba (Sofa, 2008 dalam Anonim, 2012).

Laju pertumbuhan adalah perubahan jumlah sel / massa sel per unit waktu

selama siklus pembelahan sel, semua komponen struktual pada sel mengganda.

Interval waktu untuk membentuk dua sel dari satu sel disebut dengan generasi.

Sedangkan waktu yang diperlukan  untuk mengganda disebut dengan waktu generasi

(Madigan dkk., 2000). Waktu generasi bervariasi pada setiap organisme. Beberapa

bakteri memerlukan waktu 1-3 hari untuk mengganda.

2.4.1 Fase-fase pertumbuhan bakteri

Laju pertumbuhan bakteri dapat dinyatakan sebagai logaritma jumlah sel

terhadap waktu pertumbuhan. Berdasarkan laju pertumbuhan maka dapat dibentuk

kurva pertumbuhan bakteri yang diperoleh dibagi menjadi empat fase. Menurut Volk

dan Wheeler (1984), keempat fase tersebut adalah fase lag, fase eksponensial, fase

stasioner dan fase kematian.

Fase lag yaitu periode penyesuaian terhadap lingkungan dan lama waktu dapat

berlangsung satu jam hingga beberapa hari. Lama waktu ini bergantung pada jenis

bakteri, umur biakan dan nutrien yang terdapat di dalam medium yang disediakan. Di
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dalam fase ini, sel sangat aktif dalam metabolisme. Inklusi dihabiskan dan terjadi

sintesis enzim serta konstituen penting secara aktif. Sel akan mengalami perbesaran

ukuran keseluruhan. Beberapa hasil dilaporkan terjadi peningkatan dua hingga tiga

kali panjangnya semula.

Fase logaritma (log) yaitu fase ketika beberapa sel mulai membelah, beberapa

sel sedang setengah selesai sedangkan yang lain telah selesai membelah. Fase ini

memiliki ciri antara lain perkembangbiakan cepat dan merupakan periode yang di

dalamnya teramati ciri khas sel-sel yang aktif. Selama fase inilah, waktu generasi

tetap tidak berubah bagi setiap jenis, jika dibuat proyeksi logaritma jumlah organisme

terhadap waktu, fase log ini muncul sebagai garis lurus. Waktu generasi dapat

ditentukan pada fase ini karena setiap generasi menghasilkan jumlah sel yang berlipat

dua. Kadar nutrien, suhu inkubasi, pH, persediaan oksigen bagi yang bersifat aerob

akan mempengaruhi perkembangbiakan sel.

Fase stasioner yaitu apabila laju perkembangbiakan sama dengan laju

kematian sehingga jumlah keseluruhan bakteri akan tetap. Sementara biakan menjadi

tua dan mendekati populasi maksimum yang dapat ditunjang oleh medium, laju

perkembangbiakan berkurang serta beberapa sel mati. Penurunan fase ini dikarenakan

produk limbah metabolisme yang cenderung menumpuk dan mungkin meracuni

mikroorganisme. Untuk organisme aerob, persediaan oksigen tidak tercukupi.

Fase kematian yaitu apabila laju kematian melampaui laju perkembangbiakan.

Jumlah bakteri mengalami kematian. Pada fase ini, biasanya perkembangbiakan

berhenti. Hal ini memerlukan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
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Tabel 2.1 Ciri pertumbuhan bakteri pada setiap fase pertumbuhan

FASE PERTUMBUHAN CIRI
Lamban (Lag) Tidak ada pertambahan populasi

Sel mengalami perubahan dalam komposisi kimiawi
dan pertambahan ukuran
Substansi interseluler bertambah

Logaritma/ Sel membelah dengan laju yang konstan
Ekponensial Massa menjadi dua kali lipat dengan laju yang sama

Aktivitas metabolik konstan
Keadaan pertumbuhan seimbang

Statis Penumpukan produk beracun dan / kehabisan nutrien
Beberapa sel mati sedangkan yang lain tumbuh dan
membelah, jumlah sel hidup menjadi tetap

Penurunan/ Sel menjadi mati lebih cepat daripada terbentuknya sel
baru

Kematian Bergantung kepada spesiesnya, semua sel mati dalam
waktu beberapa hari / bulan

Sumber : Hadioetomo dkk., 1985.

Berikut ini adalah gambar pola pertumbuhan bakteri

Gambar 2. Pola pertumbuhan bakteri

Sumber : (Madigan dkk., 2000)
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2.4.2 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri

Faktor utama yang mempengaruhi tumbuhnya suatu organisme yaitu faktor

nutrisi, meliputi macam substrat yang tersedia dan faktor fisik yang meliputi suhu,

pH, aerasi dan kandungan air media (Soeharsono dkk., 2010).

1. Nilai nutrisi substrat

Pertumbuhan sel mikroorganisme merupakan puncak aktivitas fisiologis yang

mempengaruhi secara beraturan. Proses pertumbuhan itu sangat komplek, mencakup

pemasukan nutrien dasar dan lingkungan ke dalam sel, konversi bahan nutrien

sebagai energi dan berbagai konstituen penting serta perkembangbiakan.

Pertumbuhan mikroba dapat ditandai dengan peningkatan jumlah sel dan massa sel,

sedangkan kecepatan pertumbuhan tergantung pada lingkungan fisik dan kimianya.

Semua mikroorganisme memerlukan nutrien dasar sebagai sumber karbon,

nitrogen, energi dan mineral. Unsur nutrien dasar tersebut disamping menyediakan

energi digunakan untuk pembentukan konstituen seluler. Oleh karena itu, untuk

mendapatkan hasil yang optimum, media pembiakan yang digunakan harus

mengandung konstituen dasar tersebut diatas. Konstituen media harus mencakup

semua unsur yang diperlukan dan suplai energi untuk sintesa dan pemeliharaan

(Shurtleff dan Aoyagi, 1979; Winarno, 1980; Suhartono, 1989 dalam Soeharsono

dkk., 2000). Proses biosintesis, nutrien berfungsi sebagai sumber energi yaitu bahan

pembangun sel dan sebagai aseptor elektron dalam reaksi bioenergitik atau reaksi

yang menghasilkan energi (Suriawiria, 1995).
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Sedangkan dalam proses bioenergi, nutrien berfungsi sebagai sumber energi

atau pemindahan elektron. Sumber energi pada bakteri misalnya bahan organik

sederhana yang diuraikan menjadi bahan organik yang lebih sederhana lagi. Energi

yang dihasilkan berupa energi yang diperlukan untuk aktivitas sel misalnya untuk

pergerakan, pembentukan spora, dan biosintesis. Contoh nutrien yang berfungsi

sebagai penerima elektron antara lain oksigen dan KNO3 (Suriawiria, 1995). Berikut

ini nutrien dasar yang diperlukan untuk bakteri :

a. Sumber karbon

Sumber karbon yang biasa digunakan berupa senyawa karbon organik bagi

bakteri heterotrof dan CO2 bagi bakteri autotrof. Umumnya dalam bentuk hidrat

arang, asam organik, garam organik dan polialkohol (Suriawiria, 1996). Sumber

karbon diperlukan untuk sintesis protoplasma (Volk dan Wheeler, 1984).

b. Sumber nitrogen

Sumber nitrogen yang digunakan oleh beberapa organisme berasal dari gas

nitrogen dari udara (penambatan nitrogen). Sedangkan sumber yang lain dapat

menggunakan nitrogen anorganik, seperti garam-garam ammonium. Beberapa

mungkin memerlukan nitrogen yang terikat secara organik seperti glutamin,

asparagin atau cernaan peptida (Volk and Wheeler, 1984).

c. Ion anorganik

Semua organisme memerlukan posfat sebagai komponen struktur sel dan

simpanan energi. Belerang, biasanya sebagai sulfat dapat digunakan kebanyakan
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bakteri untuk mensintesis asam amino yang mengandung belerang (sistein dan

metionin). Beberapa ion, seperti Mg2+, K+, Ca2+ bertindak sebagai kofaktor bagi

enzim tertentu yang harus ditambahkan di dalam medium pertumbuhan (Volk and

Wheeler, 1984).

d. Sumber mineral

Mineral merupakan bagian sel dengan konstituen utama adalah nitrogen,

fosfor, karbon, oksigen dan hidrogen. Unsur lain yang diperlukan adalah K, Ca, Mg,

Na, S, Cl, sedangkan Fe, Mn, Co, Ca, Bo, Zn, Mo dan Al diperlukan dalam jumlah

yang sangat kecil. Unsur mineral selain sebagai komponen sel juga berfungsi sebagai

pengatur tekanan osmotik, kadar ion hidrogen, permeabilitas dan tekanan oksidasi-

reduksi medium (Suriawiria, 1996).

2. Suhu

Laju pertumbuhan merupakan fungsi dan suhu karena pertumbuhan adalah

hasil dari serangkaian reaksi kimia yang sangat dipengaruhi oleh suhu (Wang, et al.,

1979; Suleiman, 1988 dalam Soeharsono dkk., 2000). Moat (1995) dalam

Soeharsono., dkk (2000) menyatakan bahwa suhu selain mempengaruhi laju

pertumbuhan, juga berpengaruh terhadap ukuran sel dan efisiensi konsentrasi substrat

menjadi massa sel. Perubahan suhu yang besar menyebabkan inaktifnya struktur

fungsional sel. Suhu dipertahankan pada titik optimum sehingga aktivitas metabolik

sel pertumbuhan normal dapat terjadi.
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Suhu berpengaruh terhadap proses metabolisme (mempengaruhi aktivitas

enzim, bila suhu terlalu tinggi bahkan bisa merusak enzim) dan proses pembelahan

sel. Suhu selain mempengaruhi pertumbuhan, juga mempengaruhi perbanyakan, dan

daya tahan sel.

Lebih lanjut (Hardjo, et al., 1989 dalam Soeharsono dkk., 2000) mengatakan

bahwa berdasarkan suhu, pertumbuhan optimum organisme dapat digolongkan

menjadi tiga kelompok yaitu psikrofilik, mesofilik dan thermofilik. Kelompok

psikrofilik adalah kelompok mikroorganisme yang pertumbuhan optimumnya terjadi

pada suhu di bawah 20oC. Mesofilik merupakan kelompok mikroorganisme yang

pertumbuhan optimumnya terjadi pada suhu antara 30-35oC. Thermofilik adalah

kelompok mikroorganisme yang pertumbuhan optimumnya terjadi pada suhu diatas

50 oC.

3. pH

Batas pH untuk pertumbuhan organisme merupakan suatu gambaran dari

batas pH bagi kegiatan enzim. Bakteri dapat tumbuh dengan baik umumnya pada

kisaran pH 3-6. pH optimum dimana terjadi pertumbuhan maksimum sekitar 6,5-7,5

(pH netral). Ragi memerlukan pH antara 4-4,5 sedangkan jamur dan aktinomycetes

memiliki daerah pH yang luas. Atas dasar daerah pH bagi kehidupan organisme

dibedakan adanya tiga golongan besar, yaitu (Suriawiria, 1995):

a. Mikroorganisme asidofilik, yaitu mikroorganisme yang dapat tumbuh pada pH

2,0-5,0
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b. Mikroorganisme mesofilik (neutrofilik), yaitu mikroorganisme yang dapat tumbuh

pada pH 5,0-8,0

c. Mikroorganisme alkalifilik, yaitu mikroorganisme yang dapat tumbuh pada pH

8,4-9,5

4. Aerasi

Aerasi berguna untuk menyuplai oksigen, mengeluarkan CO2, uap air dan

metabolik yang volatil serta untuk mengatur suhu. (Hardjo, et al., 1989 dalam

Soeharsono dkk., 2010). Aerasi yang baik adalah mengalirnya udara keseluruh bagian

media (Senez, 1979 dalam Soeharsono dkk., 2010). Mikroorganisme yang

memerlukan oksigen dalam proses metaboliknya disebut aerob, sebaliknya

mikroorganisme yang tidak memanfaatkan oksigen disebut anaerob. Mikroorganisme

yang hanya mampu memanfaatkan oksigen yang terdapat dalam lingkungan kultur

disebut fakultatif anaerob (Moat, 1979).

5. Kandungan air media

Air merupakan faktor yang paling berpengaruh dari keseluruhan faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Air bertindak sebagai pelarut dan

sebagian besar aktivitas metabolisme dalam sel dilakukan pada lingkungan berair.

Selain itu, air juga berfungsi sebagai katalis yang terlibat langsung dalam beberapa

reaksi enzimatis (Moat, 1995; Setiwihardja, 1984 dalam Soeharsono dkk., 2010).
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Tabel 2.2 Elemen utama, sumber dan fungsi pada metabolisme sel bakteri

Elemen % berat
kering* Sumber Fungsi

Karbon 50 molekul organik atau CO2 Komponen utama dari material sel

Komponen dalam bahan material
sel dan cairan sel; O2 adalahOksigen 20 H2O, molekul organik,

CO2 dan O2 akseptor elektron dalam respirasi
aerobik

komponen dari asam amino,
Nitrogen 14 NH3, NO3, garam

ammonium, organik asam nukleat, dan koenzim

Hidrogen 8 H2O, molekul organik, H2

Konstituen dari senyawa organik
dan cairan sel. Juga penting bagi

pembentukan energi sebagai proton

Fosforus 3 Fosfat anorganik (PO4)
Komponen asam nukleat,

nukleotida, fosfolipid

Sulfur 1 SO4, H2S, S, molekul
sulfur organik

Komponen dari sistein metionin,
gluthaionin, beberapa koenzim

Potassium 1 Garam potassium Komponen dari anorganik sel,
kofaktor dan enzim tertentu

Kalsium 0,5 Garam kalsium
Komponen dari anorganik sel,

kofaktor dan enzim tertentu dan
komponen endospora

Besi 0,2 Garam besi
Komponen sitokrom dan protein

lain serta salah satu kofaktor untuk
beberapa reaksi enzim

Sumber : Todar, 2004 dalam Budiarti, 2005
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2.5 Molase

Molase atau tetes berasal dari bahasa Ruminansia yang merupakan hasil akhir

yang diperoleh dari nira tebu yang telah dikristalkan berulang-ulang dan merupakan

fraksi yang tidak dapat dikristalkan lagi (Judoamidjojo dkk., 1989). Molase adalah

salah satu karbohidrat yang merupakan sumber energi tradisional dalam industri

fermentasi (Crueger dan Crueger, 1990). Molase merupakan sumber energi yang

murah karena mengandung  gula sebanyak 50% baik dalam bentuk sukrosa 20%-30%

maupun dalam bentuk gula pereduksi 10-30% (Prescott dan Dunn, 1959; Paturau,

1982 dalam Judoamidjojo dkk., 1989; Cruger dan Cruger, 1990). Molase juga

merupakan satu-satunya material memiliki kadar gula total cukup tinggi (48-50%)

yang tersedia di Indonesia dengan harga yang termurah dibandingkan bahan yang

mengandung gula lain (Murdiyatmo, 2003).

Kandungan gula yang tinggi menyebabkan molase termasuk dalam kelompok

bahan pangan yang awet (Judoamidjoo dkk., 1989). Hasil penelitian pada pabrik gula

di Jawa menyatakan bahwa dalam penyimpanan selama satu tahun pada suhu 30-

45oC, molase hanya sedikit sekali mengalami kerusakan yaitu kehilangan gula yang

dapat difermentasi sebanyak 2-3% dari kadar awal (Judoamidjojo dkk., 1989).

Molase mengandung 2,5-4,5% protein kasar, separuh dari protein tersebut

merupakan protein yang dapat dicerna. Berbagai asam amino yang banyak terdapat

pada molase adalah aspertat, glutamat, piridine, karboksilat, asparagin, lisin, dan

alanin (Priyambodo, 1990). Disamping itu, molase juga mengandung senyawa
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bernitrogen, vitamin (biotin, kolin, asam folat, asam pantonenat, riboflavin,

piridoksin, tiamin) dan elemen terbatas (Cruger dan cruger, 1990).

Tabel 2.3 Komposisi molase

Penyusun utama Komponen Kisaran
(%)

Rata-rata
(%)

Air 17-25 20
Sukrosa 30-40 35
Glukosa 4-9 7
Fruktosa 5-12 9

Gula pereduksi 1-5 3
Gum, silosa, L-inositol, pitin,

Karbohidrat lain D-manitol, asam uronat,
metoksid

2-5 4

Basa : K2O, CaO, MgO, Na2O 7-15 12
Fe2O3/Al2O3Abu

Asam : S03, Cl, P2O2, SiO2

Komponen nitrogen 2-6 4,5
asam bukan nitrogen 2-6 5

L-tri akotanol, pitodterolLilin, steroid dan
fosfolipid stigma sterol

0,1-1 0,4

Sumber : Paturau, 1982 dalam Judoamidjojo dkk., 1989, Meade, 1977 dan Paturau,
1982 dalam Priyambodo, 1990

Akan tetapi jumlah dan komposisi molase bervariasi tergantung bahan

mentah yang digunakan untuk produksi gula dan proses pembuatan gula di pabrik

misalnya molase gula bit dan gula tebu (Judoamidjojo dkk., 1989). Perbedaan

komposisi molase dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.4 Perbedaan komposisi molase pada gula bit dan gula tebu

Komposisi Molase gula bit Molase gula tebu
Berat kering 78-85 77-84
Sukrosa 48,5 33,4
Rafinosa 1,0 -
Gula invert 1,0 21,2
Bahan organik lain 20,7 19,6
N 0,2-2,8 0,4-1,5
P2O2 0,02-0,07 0,6-2,0
CaO 0,15-0,7 0,1-1,1
MgO 0,01-0,1 0,03-0,1
K2O 2,2-4,5 2,6-5,0
SiO2 0,1-0,5 -
Al2O3 0,025-0,06 -
Fe2O3 0,001-0,02 -
Abu 4-8 7-11
Thiamin µ gb.k 130 830
Riboflavin 41 250
Piridoksin 540 650
Niasinamida 5100 2100
Asam panthotenat 130 2140
Asam folat 21 3,8
Biotin 5,3 120

Sumber : Rhodes dan fitcher, 1996 ; Imrie, 1969 dalam Cruger dan crueger, 1990

2.6. Pengukuran Pertumbuhan Bakteri dengan Metode Hitungan Cawan

Prinsip dari metode hitungan cawan adalah jika sel bakteri yang masih hidup

ditumbuhkan pada medium agar, maka bakteri tersebut akan berkembang biak dan

membentuk koloni yang dapat dilihat dan dihitung langsung dengan mata tanpa

bantuan mikroskop. Metode ini merupakan metode yang paling sensitif untuk

menghitung jumlah bakteri karena dalam metode ini hanya bakteri hidup saja yang
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dapat dihitung. Metode ini juga dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi bakteri

(Said, 1987)

Metode ini memiliki beberapa kelemahan karena membutuhkan persiapan dan

waktu inkubasi yang lama sehingga pertumbuhan koloni dapat dihitung. Bakteri yang

akan diukur dengan metode ini harus dapat ditumbuhkan dalam media padat dan

membentuk koloni yang tampak jelas. Selain itu, hasil perhitungan terkadang tidak

menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya, karena beberapa sel yang bertepatan

mungkin membentuk 1 koloni. Oleh karena itu, jumlah sel yang dilaporkan dengan

metode ini menggunakan satuan unit membentuk Colony Forming Unit/ CFU

(Fardiaz, 1992)

Dalam metode ini, kultur yang akan ditanam jika terlalu keruh harus melalui

beberapa seri pengenceran agar didapatkan koloni antara 30-300 koloni tiap cawan.

Jumlah sel bakteri tiap milliliter kultur yang dihitung dengan metode ini didapatkan

dari hasil perkalian jumlah koloni yang terbentuk pada cawan dengan 1/faktor

pengenceran (Fardiaz, 1992)
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