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Abstrak

Proses fermentasi pada pembuatan pakan berbahan baku eceng gondok pasti melibatkan

berbagai jenis mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui jumlah isolat bakteri yang berperan dalam proses fermentasi pada pembuatan

pakan ruminansia berbahan baku eceng gondok, beserta karakternya. Penelitian ini bersifat

eksploratif atau observasional. Pakan hasil fermentasi berbahan baku eceng gondok disiapkan

terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan “penangkapan” bakteri yang terdapat di dalamnya

dengan teknik cawan tuang. Proses pemurnian dilakukan dengan teknik cawan gores sampai

dihasilkan isolate murni. Pada akhirnya ditemukan 8 isolat bakteri dalam penelitian ini yang

kesemuanya mempunyai aktivitas katalase positip, koloni bersifat transparan, translusen dan

keruh.Beberapa ada yang motil dan non motil, sebagian besar bersifat gram positip dan

sebagian kecil bersifat gram negatip.

Kata kunci— bakteri, Eceng gondok, pakan fermentasi

PENDAHULUAN

Eceng gondok (Eichchornia crassipes)  tumbuh dengan cepat sehingga perlu dilakukan

upaya untuk menanganinya agar tidak mengganggu dan merusak lingkungan (Anonim, 2005).

Salah satu pemanfaatannya adalah dijadikan pakan ternak sehingga gulma perairan ini menjadi

sesuatu yang bernilai ekonomi.Hal ini dimungkinkan karena kandungan gizi Eceng Gondok

tinggi. Eceng Gondok mengandung bahan kering sekitar 7%; protein kasar 11,2%; serat kasar

18,3%; BETN 57%; lemak kasar 0,9%; abu 12,6%; Ca 1,4%; dan P sebesar 0,3% [1].

Sampai saat ini telah banyak dilakukan penelitian tentang pemanfaatan Eceng Gondok

untuk pakan ternak. Penelitian itu meliputi, Eceng Gondok untuk pakan itik,dan menghasilkan

telur itik yang kadar proteinnya tinggi. Eceng Gondok juga bagus sebagai pakan ikan nila

merah,maupun  pakan hewan ruminansia seperti kambing karena kandungan protein yang tinggi

dan karbohidrat tercernanya juga tinggi setelah difermentasi [2]. Biomassa kambing yang diberi

pakan fermentasi Eceng Gondok mengalami kenaikan yang tinggi [3]. Kadar protein daging

kambing yang diberi pakan Eceng Gondok 1% lebih tinggi dari pada kambing dengan pakan

konvensional [4].

Proses fermentasi sangat penting diterapkan pada Eceng Gondok yang akan digunakan

sebagai pakan supaya nilai gizinya lebih tinggi dan tingkat keternaannya juga lebih baik.

Beberapa penelitian fermentasi pada Eceng Gondok sudah dilakukan dan melaporkan bahwa

lama fermentasi Eceng Gondok dengan Aspergilus niger terbaik adalah 6 minggu, dengan kadar

PK 18,84% dan kadar SK 15,73% [1]. Dalam hal ini Aspergilus niger merupakan probiotik.

Penambahan probiotik sangat mempercepat dan menyempurnakan proses fermentasi. Probiotik

merupakan mikroorganisme hidup yang dapat meningkatkan kesehatan dan memberikan

keuntungan secara fisiologis bila dikonsumsi [5].

Beberapa penelitian terkait penggunaan probiotik telah dilakukan.Penelitian yang

dilakukan telah berhasil mengembangkan probiotik yang dapat digunakan untuk mendegragasi
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materi-materi yang berasal dari tumbuhan dengan cepat [6]. Peneliti ini juga telah berhasil

mencoba memfermentasi pakan ternak jerami padi, jerami jagung dan jerami kedelai dan

diimplementasikan pada ruminansia [7]. Penggunaan probiotik yang merupakan campuran

berbagai jenis mikroorganisme sellulolitik, proteolitik dan lipolitik terbukti dapat menghasilkan

pakan yang berkualitas untuk sapi dari bahan baku jerami jagung, jerami padi [8] dan juga

jerami kedelai. Penggunaan probiotik campuran berbagai jenis mikrobia lebih menguntungkan

dibandingkan penggunaan mikrobia tunggal sebagai agen fermentasi. Selain probiotik

penggunaan EM (Effective Microorganism) juga dapat mempercepat proses dekomposisi bahan

organik [9]. Oleh sebab itu dalam penelitian ini Eceng Gondok yang akan dijadikan bahan

penelitian akan difermentasi terlebih dahulu, menggunakan ragi tempe yang didalamnya

terdapat campuran berbagai mikroorganisme.

Proses fermentasi akan meningkatkan kecernaan, meningkatkan penyerapan nutrisi,

memperbaiki keseimbangan mikroflora rumen, meningkatkan daya tahan tubuh, dan

menghilangkan atau menurunkan mikroorganisme patogen [10]. Pada proses fermentasi protein

akan berubah menjadi peptida-peptida, asam amino, amonia, asam lemak terbang, dan

karbondioksida.

Terdapat beberapa persaratan yang harus dipenuhi bagi probiotik yaitu secara normal

bakteri tersebut ada dalam saluran pencernaan, mempunyai waktu regenerasi pendek,

menghasilkan zat antimikroorganisme untuk memerangi mikroorganisme pathogen dan cukup

kuat untuk menahan proses pengemasan (manufacturing)dan distribusi sehingga dapat

dipindahkan ke dalam intestin dalam keadaan hidup [11]. Sebagai dukungan untuk mendapatkan

sifat tersebut, maka pada proses fermentasi akan ditambahkan molase atau tetes tebu, molase

ialah limbah utama industri pemurnian gula [12]. Molase memiliki kandungan  protein kasar

(PK) 3,1%, serat kasar (SK) 0,6%,  bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 83,5%, lemak kasar

(LK) 0,9 %, dan abu 11,9% sehingga dapat meningkatkan zat gizi hasil fermentasi. Berdasarkan

kandungan gizinya sebenarnya terdapat dua macam molase yaitu (1) Cane-molasses, merupakan

molase yang memiliki kandungan sukrosa  25 – 40% dan 12 –25% gula pereduksi dengan total

kadar gula 50 – 60% atau lebih. Kadar protein kasar (PK) sekitar 3 % dan  kadar abu sekitar 8 –

10%, yang sebagian besar terbentuk dari kalium, kalsium, klorida, dan garam sulfat; (2) Beet-

molasses merupakan pakan pencahar yang normalnya diberikan pada ternak dalam jumlah kecil

sekitar 0,5% [12].

Semakin banyak jenis tumbuhan/hijauan yang diberikan pada sapi akan makin baik, karena

unsur zat-zat makanan (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral) akan makin lengkap

[13]. Berdasarkan hal tersebut pada penelitian ini Eceng Gondok tidak diaplikasikan secara

tunggal sebagai pakan ternak tetapi dikombinasikan dengan tumbuhan Kangkung (Ipomoea

aquatica). Kangkung mengandung zat seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin C, protein,

kalsium, fosfor, zat besi, dengan kandungan protein 3% dan energy 29 kkal [14]. Peningkatan

protein pakan dilakukan dengan cara menambahkan ampas tahu ke dalam media. Ampas tahu

mempunyai kandungan gizi yang tinggi seperti protein sampai 17 % dan karbohidrat sampai

67% [14], selain kedua zat nutrient tersebut, ampas tahu juga mempunyai kandungan gizi

lainnya yaitu lemak 3,79%, air 51,63% dan abu 1,21%, maka sangat memungkinkan ampas tahu

untuk diolah menjadi bahan makanan ternak.Supaya campuran bahan pakan penyusun ransum

tersebut mempunyai tingkat ketercernaan yang tinggi dan kandungan gizinya lebih mudah

diabsorpsi oleh tubuh ternak dan juga untuk meningkatkan cita rasa, maka sebelum ransum

pakan diberikan kepada ternak terlebih dahulu difermentasi. Dalam proses fermentasi tersebut

tentu saja terlibat berbagai jenis bakteri dan kapang. Proses fermentasi dapat ditingkatkan

dengan dua cara, yaitu melakukan optimasi kondisi fermentasi dan menambahkan jumlah

bakteri dan jamur pada ransum yang difermentasi. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk

mengetahui jumlah dan karakteristik bakteri yang terdapat dalam ransum pakan tersebut. Pada

penelitian ini telah dilakukan isolasi dan karakterisasi bakteri yang terdapat pada ransum pakan

berbahan baku eceng gondok.
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METODE PENELITIAN

Alat – alat yang digunakan ialah chopper, sekrop, spuit 10 cc, spuit 3 cc, kantong plastik

transparan, air 10 liter, dan gelas ukur 30 cc, otoklaf, laminar air flow cabinet, peralatan gelas

seperti cawan petri, gelas bekker, Erlenmeyer, pipet tetes, neraca, hot plate, oven, mikroskop,

coloni counter, vortex, incubator, ose, peralatan untuk pembuatan medium penumbuhan bakteri

seperti kompor, panci, pengaduk dan saringan. Peralatan untuk pewarnaan yang meliputi

penangas, staining jar,dan kaca arloji, kaca benda, kaca penutup, paralatan untuk pembuatan

pakan fermentasi perlakuan seperti keranjang fermentasi dan tutup plastic.

Bahan-bahan yang digunakan ialah eceng gondok yang diambil seluruh bagian tubuhnya

dengan berat 50 kg, tetes tebu (molase) konsentrasi 100% 300 cc,  air 7,5 liter, probiotik 50 cc,

inokulum probiotik (Bakteri dalam keadaan dorman)  7,5 gram, alas plastik, dan kantong plastik

transparan. Bahan-bahan pembuatan medium penumbuhan mikroorganisme seperti difco bacto

agar, nutrient broth, yeast extract, pepton, MRS medium, glukosa, dekstrosa. Bahan-bahan untuk

pewarnaan Gram seperti kristal violet, safranin, lugol, dan alcohol. Bahan untuk pelengkap

proses fermentasi pakan perlakuan yaitu ragi tempe dan daun pisang dan cotton bud sterile

untuk menebar mikroorganisme tangkapan pada medium padat di cawan petri.

Langkah pertama yang dilakukan dalam peneltian ini adalah membuat media cair (nutrient

broth) dan padat dengan menggunakan difco bacto agar.Tahap kedua adalah melakukan

“penangkapan” bakteri yang terdapat pada ransum pakan.Isolasi bakteri ini dilakukan dengan

cawan tuang, sejumah sampel ransum pakan dihomogenasi dengan penambahan akuades steril,

dan filtratnya diinokulasikan ke media padat dalam cawan petri.Lalu diinkubasi supaya tumbuh

koloni-koloni bakteri. Hasil tangkapan ini dimurnikan dengan teknik cawan gores. Selanjutnya

dilakukan penyimpanan isolate secara individu dalam agar miring. Isolate murni tersebut

dikarakterisasi dalam hal karakter koloni, pewarnaan gram, pengamatan motilitas, aktivitas

enzim katalase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isolat bakteri yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini meliputi 8 bakteri seperti

terpapar pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil karakterisasi isolate bakteri yang terdapat dalam ransum pakan berbahan baku

eceng gondok.
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Selain karakteristik koloni pada penelitian ini, isolat-isolat yang diperoleh juga

dikarakterisasi tiap sel bakteri.Karakterisasi pertama adalah bentuk sel. Bentuk sel dapat

diketahui dengan pewarnaan sederhana.Terdapat beberapa bentuk sel yang diperoleh yaitu

streptobasil, streptokokkus, monokokkus, stafilokokkus dan monobasil.Berdasarkan pewarnaan

gram terdapat 6 isolat gram positip dan 2 isolat gram negatip.Pada pemeriksaan motilitas isolat

diperoleh 5 isolat non motil dan 3 isolat motil.Semua isolat menunjukkan aktivitas katalase

yang positip.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa telah ditemukan ada 8 isolat

bakteri dengan karakter koloni dan karakter sel yang bervariasi.

SARAN

Lanjutan dari penelitian ini adalah identifikasi bakteri yang telah ditemukan, isolasi dan

identifikasi jamur yang terdapat dalam ransum pakan berbahan baku eceng gondok.
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