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mengembangkan ikan budu sebagai bahan pangan. Ikan budu 
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yang mereka peroleh secara turun temurun. Pengolahan ikan budu 
merupakan gabungan antara fermentasi, penggaraman dan pengeringan. 
Ikan budu memiliki rasa dan aroma yang khas, yang membuat ikan ini 
bernilai ekonomi yang tinggi.   Buku ini memuat tentang sekilas tentang 
fermentasi ikan, peranan garam dalam proses fermentasi ikan, sekilas 
tentang fermentasi ikan budu, bakteri asam laktat yang terkandung 
dalam ikan budu, senyawa antimikroba dalam bakteri asam laktat yang 
berasal dari ikan budu dan bakteri asam laktat sebagai biopreservatif. 
Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada semua 
pihak yang telah membantu dalam pembuatan buku ini. Semoga Allah 
Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan berlipat ganda. Semoga 
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Chapter: 1 PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

Sekilas tentang Fermentasi  

kan segar merupakan produk yang sangat mudah rusak. Dalam 

proses penanganannya diperlukan pengawetan untuk menjaga 

kualitasnya [Gassem, 2019]. Terjadinya peningkatan kebutuhan 

terhadap komoditas perikanan di pasar dunia, berakibat terhadap 

pengembangan teknologi pengawetan. Hal ini ditujukan untuk mengatasi 

masalah ketersediaan ikan yang sangat tergantung pada musim, peristiwa 

oksidasi yang terjadi di dalam tubuh ikan, dan proses pembusukan 

[Gassem, 2019; Xu et al., 2021]. Menurut Hui [2006], pembusukan 

menunjukkan perubahan kualitas menjadi tidak dapat diterima dan 

mengubah karakteristik fisik. Beberapa faktor yang menyebabkan 

pembusukan ikan adalah kadar protein tinggi, kadar air, kadar lemak, dan 

penanganan yang tidak higienis [Ugochukwu, 2017]. PH, kandungan 

protein, mikroorganisme, nilai TVB-N [Total Volatile Base Nitrogen], dan 

TMA. Nilai [Trimethylamine] adalah beberapa indikator pembusukan 

ikan. Salah satu cara yang dilakukan agar proses pembusukan ikan ini 

tidak terjadi, maka kegiatan pengawetan yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat adalah melalui fermentasi.  

Menurut Sivamaruthi et al., [2021], fermentasi merupakan proses 

pengawetan tradisional yang paling banyak dilakukan selain pengasapan, 

penggaraman, dan pembekuan. Hal ini disebabkan karena cara 

pengolahannya yang murah dan mudah dilakukan, serta tidak 

membutuhkan keahlian khusus. Di beberapa negara, produk ikan yang 

I 
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difermentasi dijadikan sebagai masakan andalan. Fermentasi secara 

umum adalah suatu proses oksidasi anaerobik atau partial anaerobik 

karbohidrat yang menghasilkan alkohol serta beberapa asam, namun 

banyak juga proses fermentasi yang menggunakan substrat protein dan 

lemak [Muchtadi dan Ayustaningwarno, 2010]. Fermentasi merupakan 

salah satu teknik pengolahan dan pengawetan makanan yang dilakukan 

secara tradisional di seluruh dunia [Rhee et al., 2011; Agyei et al., 2020].  

Secara biokimia, fermentasi merupakan fenomena metabolik esensial 

yang pada dasarnya terjadi tanpa adanya oksigen (O2). Dalam proses 

fermentasi, gula dimetabolisme tanpa adanya oksigen. Produk yang 

terbentuk karena fermentasi adalah asam organik, gas, atau alkohol. 

Fermentasi umumnya terjadi pada ragi, bakteri dan juga pada sel otot 

yang kekurangan oksigen, seperti dalam kasus fermentasi asam laktat. 

Dalam istilah ahli mikrobiologi, fermentasi adalah cara utama 

memproduksi ATP melalui degradasi nutrisi organik secara anaerob, 

dengan adanya mikroorganisme yang sesuai. Proses fermentasi diyakini 

telah dikembangkan untuk mengawetkan buah dan sayuran dengan asam 

organik dan alkohol, memberikan rasa yang diinginkan, membentuk 

tekstur pada makanan, mengurangi toksisitas dan mengurangi waktu 

memasak [Rolle dan Santin, 2002]. Ketika istilah fermentasi digunakan 

untuk buah dan sayuran, hal ini dikenal sebagai pengawetan [Panda et al., 

2005].  

Salah satu manfaat makanan fermentasi tradisional adalah dapat 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Proses fermentasi 

tidak terlepas dari peran mikroorganisme probiotik, senyawa bioaktif, 

dan mikronutrien yang diproduksi melalui aksi mikroba. Mikroorganisme 

yang berperan dalam proses fermentasi telah banyak diteliti karena 

berkontribusi pada bidang kesehatan. Metabolisme mikroba selama 

fermentasi mengubah sifat fisik dan kandungan gizi produk makanan 

dengan cara yang kompleks dan unik. Proses fisikokimia yang kompleks 
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diperlukan untuk mendapatkan hasil fermentasi mikroba. Hasil riset 

menunjukkan bahwa konsumsi makanan fermentasi memberikan 

dampak terhadap hasil kesehatan yang lebih baik [Hussain et al., 2016]. 

Makanan yang difermentasi memberikan manfaat pada kesehatan 

diantaranya mengurangi kadar kolesterol darah, meningkatkan 

kekebalan, serta melindungi dari bakteri patogen. Makanan fermentasi 

juga bermanfaat sebagai anti karsinogenesis, mencegah osteoporosis, 

diabetes, obesitas, alergi, dan aterosklerosis, dan meringankan gejala 

laktosa intoleransi, serta dapat digunakan sebagai pengatur imun 

[Tamang et al., 2016]. 

Tipe Fermentasi 

Berdasarkan sumber mikroorganismenya, proses fermentasi dibagi 

menjadi dua, yaitu fermentasi spontan dan tidak spontan. Fermentasi 

spontan merupakan fermentasi bahan pangan yang dalam pembuatannya 

tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. 

Mikroorganisme yang berperan aktif berasal dari bahan makanan alami 

dalam proses fermentasi dapat berkembang dengan baik secara spontan. 

Kondisi fermentasi diatur agar pertumbuhannya menjadi optimal dan 

pertumbuhan mikrobia yang berasosiasi menjadi lambat. Seringkali 

fermentasi spontan ini menghasilkan produk yang tidak selalu sama 

sifatnya. Selain itu, kadang muncul patogen yang berasal dari penyakit 

bawaan makanan. Salah satu cara pengendaliannya adalah dengan 

penggunaan garam.  

Pada fermentasi tidak spontan, mikrobia sengaja ditambahkan ke dalam 

makanan dalam bentuk starter atau ragi. Pada fermentasi ini, mikrobia 

yang ditambahkan dapat diatur dan dipilih tergantung spesifikasi proses 

dan produk yang diinginkan. Selama proses fermentasi berlangsung, 

mikrobia tumbuh dan berkembang secara aktif mengubah bahan yang 

difermentasi menjadi produk yang diinginkan, contohnya pada 
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pembuatan tempe ditambahkan Rhizopus oligosporus dan oncom 

ditambahkan Neurospora intermedia [Suprihatin, 2010]. Fermentasi tidak 

spontan dengan penambahan starter ini biasanya digunakan dalam 

fermentasi makanan skala kecil [Lestari et al., 2018].  

Produk pangan yang difermentasi akan memanfaatkan bakteri asam 

laktat dalam proses pembuatan produk fermentasi. Menurut Widowati et 

al., [2011], semua bakteri asam laktat memerlukan karbohidrat yang 

dapat difermentasi sebagai sumber energi yang digunakan, misalnya 

beras. Bakteri asam laktat (BAL) didefinisikan sebagai suatu kelompok 

bakteri Gram positif, yang tidak menghasilkan spora, sebagian besar 

bersifat katalase negatif, berbentuk bulat atau batang yang memproduksi 

asam laktat sebagai produk akhir metabolik utama selama fermentasi 

karbohidrat. Aktivitas antibakteri pada garam disebabkan oleh 

kemampuannya untuk menurunkan ketersediaan air bebas. Pemberian 

garam memberikan rasa asin pada hasil fermentasi. Semakin tinggi 

konsentrasi garam maka semakin asin produk hasil olahan tersebut 

[Barades et al., 2013; Masud et al., 2020]. 

Fermentasi Ikan 

Fermentasi ikan adalah salah satu cara dalam mengawetkan ikan secara 

tradisional melalui penguraian zat yang bersifat kompleks menjadi zat 

yang lebih sederhana yang melibatkan mikroorganisme. Produk yang 

dihasilkan memiliki sifat berbeda dari aslinya dan warna khas sesuai 

dengan bahan baku yang digunakan [Rosmaniar, 2018]. Keunikan produk 

fermentasi antara lain memiliki kenampakan, aroma, rasa, dan tekstur 

yang khas [Iswayudi 2019]. Beberapa produk fermentasi ikan yang di 

Indonesia adalah terasi, kecap ikan, peda, rusip, bekasam dan cincalok 

[Irianto, 2012]. Cincalok merupakan suatu produk fermentasi udang atau 

hasil perikanan yang bersifat tradisional yang dibuat dengan cara 

mencampurkan udang kecil atau ikan segar, garam, dan gula [Nofiani dan 
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Puji, 2018]. Selanjutnya menurut Dyastuti et al., [2013] garam yang 

ditambahkan pada makanan fermentasi bertujuan untuk menghambat 

aktivitas enzim proteolitik dan menghambat pertumbuhan bakteri 

pembusuk. Di samping kesegaran bahan bakunya, konsentrasi garam 

yang digunakan dalam fermentasi udang juga sangat menentukan mutu 

dari produk fermentasi udang tersebut [Yuktika et al., 2017]. 

Fermentasi ikan adalah suatu proses penguraian protein kompleks yang 

terdapat dalam tubuh ikan menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan 

bantuan enzim yang berasal dari tubuh ikan atau mikroorganisme serta 

berlangsung dalam keadaan yang terkontrol [Adawyah, 2007].  Proses 

fermentasi dapat dilakukan terhadap ikan-ikan kecil dan ikan yang 

kurang memiliki nilai ekonomi serta  yang kurang baik mutunya. Ikan-

ikan tersebut langsung  diolah dalam keadaan utuh, dan bisa juga berupa 

sisa-sisa pada waktu penangkapan yang terdiri dari campuran berbagai 

jenis ikan.  Pengawetan ikan dengan cara fermentasi dapat dilakukan 

dengan teknologi sederhana yang relatif murah dan dapat dikembangkan 

dalam industri-industri rumahtangga atau industri kecil oleh nelayan-

nelayan di daerah pantai.  Selain itu fermentasi ikan dapat juga 

menggunakan ikan  air tawar yang biasanya bersifat mudah membusuk, 

terlokalisasi dalam produksi, dan fluktuatif per musim dalam 

penangkapannya.  Produk fermentasi ikan memegang peranan penting 

dalam menu sehari-hari  karena mampu memberikan karakteristik 

tertentu yang unik seperti aroma, flavor dan tekstur [Beddows, 1985 

dalam Irianto, 2012]. 

Bentuk- Bentuk Produk Fermentasi Ikan 

Fermentasi ikan banyak dipraktekkan di berbagai wilayah dunia dan lebih 

popular lagi di negara-negara Asia Tenggara dan beberapa negara Afrika. 

Beberapa produk fermentasi ikan yang popular adalah nam-pla dan plara 

di Thailand, phu quoc, shiokara dan narezushi di Jepang, budu dan 
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belacan di Malaysia, patis dan buro di Filipina, nuoc-mam dan mams-ca di 

Vietnam, makassar dan terasi di Indonesia, ngapi di Myanmar, lanhouin di 

Benin, Ghana dan lain-lain. Produk fermentasi ini ada yang masih 

menampakkan ikannya sebagai bahan baku, diolah menjadi saus atau 

direduksi menjadi pasta.  

Produk fermentasi biasanya memiliki kadar garam yang tinggi dan lebih 

banyak digunakan sebagai bumbu masak atau sebagai hidangan pembuka. 

Produk ikan yang difermentasi di Timur laut India tidak seperti negara-

negara Asia Tenggara, jarang yang diasinkan kecuali lona ilish dari 

Tripura. Produk yang dalam bentuk tawar seperti ngari dan hentak di 

Manipur, tungtap di Meghalaya, shidal di Tripura, nghaum, nghathu dan 

pui thu di Mizoram, ngyii papi di Arunachal Pradesh, seedal di Assam dan 

lain sebagainya.  

Produk fermentasi ikan yang sudah banyak diteliti adalah: bakasang, 

bekasem,  cincaluk, jambal roti, kecap ikan, naniura, peda, petis, picungan, 

pudu, rusip, terasi,  tukai [Huda, 2012], budu [Yusra et al., 2010., 2011., 

2013; 2014] wadi [Irianto, 2012], shottshuru [Mura et al., 2000], sushi 

dari Jepang, patis dari Philipina [Klinic, 2003], budu dari Malaysia [Liasi et 

al., 2009], plaa-som dan nam-pla dari Thailand [Tanasupawat et al., 2009] 

dan [Hwanhlem et al., 2011], lona ilish [Majumdar & Basu, 2010], 

adjuevan [Nevry & Koussemon, 2012] dan tungtap [Rapsang & Joshi, 

2012]. Proses fermentasi dalam pembuatan peda merupakan proses 

penguraian senyawa lemak dan protein kompleks yang terdapat dalam 

daging ikan menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan 

enzim yang berasal dari tubuh ikan sendiri atau dari mikroorganisme 

[Khasanah, 2009]. 

Menurut Suprihatin [2010] & Desniar et al,. [2009], pada fermentasi 

spontan tidak ditambahkan mikroorganisme tetapi menggunakan garam 

konsentrasi tinggi. Di Asia, teknologi fermentasi ikan adalah teknik 

tradisional, dan banyak produknya dibuat di rumah. Mereka dikonsumsi 
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secara teratur sebagai lauk pauk dan penambah cita rasa masakan 

[bumbu]. Berbagai bentuk produk fermentasi ikan adalah "patis" dari 

Filipina, "nam pla" dan "pla ra" dari Thailand, "shottsuru", serpihan 

bonito, "izushi" (sushi yang difermentasi), dan "shiokara" dari Jepang, 

"jeot kal" dari Korea, "pindang" dari Indonesia, “budu” dari Malaysia, “nga 

pi” dari Myanmar, dan "Sukuti" dan "sidra" dari India dan Nepal, "ngari", 

"hentak", "Tungtak", dan "shidal" dari India, "yucha" dari China, 

"mehiawah" dari Asia Timur Tengah [Devi et al., 2015; Hwanhlem et al., 

2011; Kobayashi et al., 2000; Muzaddadi and Basu, 2012; Saithong et al., 

2010; Thapa et al., 2004, 2006, 2007; Wu et al., 2000; Zhang et al., 2016].  

Saus ikan banyak digunakan sebagai bumbu masak di seluruh Asia Timur. 

Produk ini sering dijumpai di negara Thailand, Vietnam, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Kamboja, dan kawasan Asia Selatan lainnya [Tamang et al., 

2016; Thongthai & Gildberg, 2005]. Saus biasanya diolah dari pasta 

kedelai yang difermentasi, yang umumnya digunakan di negara Jepang, 

Korea, dan Cina. Mikrobiologi saus ikan yang difermentasi telah dipelajari 

yakni selama lebih dari 30 tahun, dan beberapa spesies bakteri asam 

laktat, micrococci, basil, dan beberapa spesies khamir telah dilaporkan 

[Kobayashi et al., 2000; Thapa et al., 2004;  Wu et al., 2000]. 

Produk ikan yang difermentasi dikonsumsi secara teratur dapat juga 

dijadikan sebagai makanan kesehatan oleh masyarakat India Timur Laut. 

Produk-produk ini diperlukan sebagai makanan etnis penting dan 

digunakan sebagai sumber nutrisi untuk berbagai kelompok orang di 

India Timur Laut. Diantara semua produk fermentasi ikan, shidal 

merupakan produk yang paling banyak dikonsumsi dan popular di semua 

negara di bagian Timur laut India. Hal ini disebabkan karena bahan baku 

yang digunakan beragam, teknik fermentasi, lingkungan penyimpanan, 

perilaku pedagang yang kesemuanya berdampak pada jenis mikroba dan 

keamanan dari produk ini. Ada banyak manfaat dari kita mengkonsumsi 

produk fermentasi ikan, diantaranya adalah: untuk terapi, anti stress, anti 
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hipertensi dan lain-lain seperti yang sudah dilaporkan oleh banyak 

penulis. Secara tradisional fermentasi ikan banyak yang dilakukan oleh 

petani yang membudidayakan ikan atau masyarakat yang berada 

disekitarnya, sehingga terdapat banyak perbedaan dari cara penyiapan, 

kualitas bahan baku dan lama fermentasi.  

Pengendalian lingkungan fermentasi dimaksudkan untuk menciptakan 

kondisi lingkungan sehingga mikroba pembusuk tidak dapat hidup, 

sebaliknya kita mengharapkan mikroba fermentasi tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Garam adalah salah satunya bahan yang banyak 

digunakan untuk mengontrol proses fermentasi pada berbagai jenis 

produk perikanan seperti kecap ikan [Gao et al., 2020] dan ikan asin 

Jambal Roti [Karyantina et al., 2020]. Dalam proses pembuatannya, 

mikroba fermentasi berperan besar dalam menentukan rasa dari produk 

yang akan dihasilkan [Das et al., 2020]. Selain itu perkembangan populasi 

mikroba fermentasi merupakan salah satu indikator keberhasilan proses 

fermentasi. Oleh karena itu, kondisi lingkungan selama proses fermentasi 

adalah penting untuk dipelajari untuk mengevaluasi pertumbuhan 

mikroba fermentasi [Damayanti & Evi, 2021]. 

Kualitas organoleptik dari ikan fermentasi di beberapa negara dapat 

berbeda, hal ini disebabkan oleh perbedaan lokasi geografis, kondisi 

lingkungan, preferensi kuliner, dan pasokan sumber ikan [Choi, 2021]. 

Produk utama dari ikan yang diolah secara fermentasi berbeda-beda 

sesuai dengan metode dan bahan baku yang digunakan. Olahan ini 

memiliki kualitas yang berbeda, terutama dalam hal dari aroma, rasa, dan 

tekstur yang muncul di seluruh proses fermentasi. Proses yang berbeda 

digunakan dalam fermentasi ikan dan telah menghasilkan tiga yang 

berbeda jenis produk [Giyatmi & Irianto, 2017]: 

1. Produk di mana ikan pada dasarnya mempertahankan aslinya 

bentuk (ikan utuh) 

2. Pasta ikan fermentasi [Giri et al., 2010] 
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3. Kecap ikan (cairan) 

Di berbagai negara, produk ikan yang diolah secara fermentasi telah 

digunakan sebagai produk untuk diet. Penampakan ikan fermentasi yang 

disiapkan di berbagai negara bervariasi karena perbedaan preferensi 

makanan, dan ketersediaan sumberdaya ikan [Lee et al., 2017]. Produk 

fermentasi ikan terkait erat dengan budaya orang Asia Tenggara, 

terutama yang digunakan oleh banyak kelompok etnis yang berbeda 

[Majumdar et al., 2016; Ruddle & Ishige, 2010; Tamang et al., 2020].  

Di Malaysia, kecap ikan yang difermentasi disebut sebagai budu. 

Sedangkan nama lain kecap ikan fermentasi adalah bakasang [Indonesia], 

patis [Filipina], yu-lu [China], dan nampla [Thailand] [Sim et al., 2009]. 

Terasi fermentasi juga merupakan salah satu produk fermentasi ikan asli 

dan banyak digunakan di negara-negara tersebut. Itu juga dilengkapi 

dengan nama yang berbeda seperti belacan [Malaysia], kapi [Thailand], 

ngapi [Burma] terasi [Indonesia] dan andaramang [Filipina]. Produk 

fermentasi yang berbentuk cairan atau disebut juga lactofermented fish 

dibuat dengan cara memfermentasikan ikan dengan nasi atau biji-bijian 

lainnya. Produk fermentasi ikan ini dikenal dengan nama jeotkals di 

Korea [Mah et al., 2002] dan plaa-som di Thailand [Palludan-Miller et al., 

2002]. Bahan lain biasanya ditambahkan dalam pembuatan produk ikan 

fermentasi, tergantung pada tradisi negara. Bahan yang umum digunakan 

adalah bawang putih, nasi rebus dan rempah-rempah lainnya [Palludan 

Miller et al., 2002].  

Hampir semua produk ikan fermentasi memiliki rasa umami yang dalam 

dan kuat. Rasa yang unik ini telah mendorong minat ahli kimia makanan 

untuk menyelidiki dan mengkarakterisasi metabolit yang terkandung 

dalam berbagai macam produk ikan fermentasi [Park et al., 2001]. 

Metabolit didefinisikan sebagai zat yang terbentuk selama reaksi kimia 

baik dalam tubuh manusia atau makanan [Pico et al., 2006].  
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Chapter: 2 PERANAN GARAM DALAM PROSES 

FERMENTASI IKAN 

 

 

Fungsi Garam 

ermentasi biasanya dilakukan dengan penambahan garam. Jumlah 

garam yang digunakan, jumlah ikan, teknik penyiangan ikan 

[membuang seluruh atau sebagian jeroan], sifat dari apapun zat 

aditif yang ditambahkan, dan suhu selama proses fermentasi, semua akan 

mempengaruhi kualitas produk fermentasi. Parameter produksi yang 

paling menentukan selama proses fermentasi adalah suhu [Santos et al., 

2019; Zang et al., 2020]. 

Tahapan pemberian garam sangat penting dalam proses fermentasi 

spontan.  Garam berfungsi untuk menarik air karena sifatnya yang 

higroskopis, baik dalam jaringan daging maupun dalam sel mikrobia, 

sehingga dapat menyeleksi secara alami terhadap mikroba yang tidak 

dikehendaki.  Diharapkan hanya mikroba yang tahan garam dan bersifat 

halophilik saja yang berperan dalam fermentasi.  Peran bakteri asam 

laktat ini penting terutama dalam menekan pertumbuhan bakteri yang 

tidak disukai, yaitu bakteri penyebab kebusukan dan bakteri patogen 

[Pramono et al., 2009]. 

Garam diketahui mempunyai pengaruh yang besar terhadap mikroflora 

pada ikan. Konsentrasi garam tinggi akan menghambat pertumbuhan 

bakteri pembusuk, sebaliknya menyokong pertumbuhan mikroorganisme 

halofilik atau halotoleran, dan garam juga menyokong flavor pada ikan 

yang difermentasi [Zang et al., 2020]. 

Selama proses penggaraman, terjadi penetrasi garam ke dalam tubuh ikan 

dan keluarnya cairan dari tubuh ikan karena perbedaan konsentrasi. 

F 
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Cairan itu dengan cepat dapat melarutkan kristal garam atau 

mengencerkan larutan garam. Bersamaan dengan keluarnya cairan dari 

dalam tubuh ikan, partikel garam akan memasuki tubuh ikan. Lama 

kelamaan kecepatan proses pertukaran garam dan cairan semakin lambat 

dengan menurunnya konsentrasi garam di luar tubuh ikan dan 

meningkatnya konsentrasi garam di dalam tubuh ikan. Bahkan 

pertukaran garam dan cairan tersebut berhenti sama sekali setelah terjadi 

keseimbangan. Proses itu mengakibatkan pengentalan cairan tubuh yang 

masih tersisa dan penggumpalan protein [denaturasi serta pengerutan 

sel-sel tubuh ikan sehingga sifat dagingnya berubah].  

Cara kerja garam di dalam menjalankan fungsi kedua sebagai berikut: 

garam menyerap cairan tubuh ikan, selain itu garam juga menyerap 

cairan tubuh bakteri sehingga proses metabolisme bakteri terganggu 

karena kekurangan cairan, akhirnya bakteri mengalami kekeringan dan 

mati. Ikan yang telah mengalami proses penggaraman, sesuai dengan 

prinsip yang berlaku, akan mempunyai daya simpan tinggi karena garam 

dapat berfungsi menghambat atau menghentikan reaksi autolisis dan 

membunuh bakteri yang terdapat di dalam tubuh ikan.  

Garam cenderung menghambat aktivitas kebanyakan enzim proteolitik. 

Garam juga memiliki tendensi untuk melindungi enzim dan membuatnya 

lebih resisten terhadap panas. Dengan demikian, penggunaan garam pada 

konsentrasi serendah mungkin dan suhu setinggi mungkin secara nyata 

akan meningkatkan kecepatan fermentasi [Mackie et al., 1971]. 

Fungsi garam dalam proses fermentasi sangat penting, yaitu menghambat 

pertumbuhan bakteri pembusuk pada ikan. Aktivitas antibakteri garam 

disebabkan oleh kemampuannya menurunkan ketersediaan air bebas. 

Garam dapat menyebabkan penurunan osmotik sehingga keseimbangan 

osmotik dalam sel bakteri terganggu. Adapun jumlah garam sekitar 7% 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. 
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penggaraman 

Kecepatan proses penyerapan garam dalam tubuh ikan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu:  

a. Kesegaran ikan. Proses penyerapan garam ke dalam tubuh ikan akan 

cepat apabila ikan dalam kondisi segar.  

b. Kandungan lemak. Ikan yang mempunyai lemak yang tinggi akan 

menghambat proses penyerapan garam, karena lemak akan 

menghalangi masuknya garam ke dalam tubuh ikan.  

c. Ketebalan daging ikan. Daging ikan yang tebal akan memperlambat 

proses penggaraman.  

d. Kehalusan kristal garam. Garam yang halus akan mudah larut dan 

menyerap ke dalam tubuh ikan.  

e. Suhu. Viskositas larutan garam akan semakin kecil ketika suhu larutan 

garam naik, dan hal ini akan mempermudah proses penyerapan garam 

ke dalam tubuh ikan.  

f. Konsentrasi larutan garam. Apabila perbedaan konsentrasi antara 

larutan garam dan cairan tubuh ikan tinggi, maka proses penetrasi 

garam ke dalam tubuh ikan akan semakin cepat. 

Terdapat berbagai tipe garam yang dapat digunakan untuk penggaraman 

pada proses fermentasi ikan, yaitu garam yang diproses melalui 

penguapan air laut dengan sinar matahari [solar salt], garam tambang 

[minced salt], dan garam yang diproses dengan menguapkan air laut dari 

deposit garam [evaporated salt] [Wheaton and Lawson, 1985]. Solar salt 

yang banyak digunakan pada pengolahan produk perikanan ternyata 

mengandung sejumlah mikroorganisme yang paling besar. Bakteri yang 

paling banyak ditemukan pada solar salt adalah tipe Bacillus [75%], 

sedangkan yang lain adalah Micrococcus dan sarcina. Organisme paling 

penting penyebab pembusukan yang terdapat pada solart salt yaitu 

bakteri halofilik merah. Perubahan-perubahan degradatif yang terjadi 
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selama fermentasi tidak menyebabkan perubahan secara signifikan pada 

asam amino, khususnya asam amino esensial [Essumen, 1992]. 

Efek pengawetan utama dari garam adalah pengurangan air dari produk 

melalui tekanan osmotik. Keadaan protein tergantung kadar garam. 

Umumnya kelarutan protein semakin meningkat dengan semakin 

tingginya kandungan garamnya sampai konsentrasi tertentu. Di atas 

konsentrasi garam tersebut, kelarutannya menurun, terutama 

diakibatkan presipitasi protein. Kelarutan protein juga merupakan fungsi 

dari pH. Umumnya kelarutan tertinggi pada kisaran pH 7 - 9 dan cepat 

menurun diantara ph 6 dan ph 5. Pencemar berupa ion kalsium, 

magnesium dan sulfur pada garam cenderung memberikan flavor pahit, 

menghasilkan tekstur lebih keras dan warna lebih terang [Wheaton dan 

Lawson, 1985]. 

Fungsi Garam dalam Fermentasi Ikan 

Penambahan garam dalam fermentasi ikan mempunyai beberapa fungsi 

antara lain, yaitu meningkatkan rasa ikan, membentuk tekstur yang 

diinginkan dan mengontrol mikroorganisme, yaitu merangsang 

pertumbuhan mikroorganisme yang diinginkan berperan dalam 

fermentasi, dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk 

dan pathogen [Adawiyah, 2007]. Garam juga berfungsi menyeleksi 

mikroorganisme yang menghasilkan enzim proteolitik. Selama proses 

fermentasi terjadi pemecahan protein oleh enzim proteolitik menjadi 

molekul-molekul yang lebih sederhana [Thariq et al., 2014]. 

Selain itu penambahan garam pada ikan fermentasi menyebabkan 

tekanan osmosis meningkat. Peristiwa osmosis menyebabkan air bebas 

dalam daging ikan tertarik keluar sehingga menurunkan Aw. Penurunan 

Aw menyebabkan air bebas untuk kebutuhan mikroba tidak tersedia pada 

daging ikan. Selain menurunkan Aw, garam juga menarik air dalam sel 

mikroba sehingga terjadi plasmolisis sel [Matti et al., 2021]. Desniar et al., 
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[2009] melaporkan bahwa semakin tinggi jumlah garam yang 

ditambahkan, semakin efektif terhadap bakteri pembusuk dan patogen 

sehingga menjaga mutu dan keamanan produk fermentasi. 

Chao merupakan produk fermentasi tradisional dari daerah Sulawesi 

Selatan dengan bahan baku ikan tembang, garam dan nasi yang 

difermentasi dengan ragi tape dan ragi tempe. Penggaraman ikan dalam 

proses pengolahan chao bertujuan untuk menekan pertumbuhan bakteri 

pembusuk dan patogen pada daging ikan. Penambahan garam tinggi 

[20%] untuk mempercepat proses penetrasi garam ke dalam daging ikan 

sehingga bakteri pembusuk dan patogen tidak bisa tumbuh selama proses 

pengolahan. Selama fermentasi garam terjadi penetrasi garam ke dalam 

daging ikan sehingga kadar garam dalam daging ikan meningkat. Difusi 

larutan garam ke dalam daging ikan menyebabkan keluarnya 

cairan/molekul air dari dalam daging ikan [Matti et al., 2021]. 

Turunnya nilai tingkat keasaman ini disebabkan karena semakin tinggi 

konsentrasi garam yang digunakan pada pembuatan bekasam ikan, maka 

akan semakin rendah nilai tingkat keasaman yang akan dihasilkan. Hal ini 

disebabkan semakin tingginya garam yang digunakan akan 

mempengaruhi pertumbuhan bakteri asam laktat dan mengalami 

penurunan yang menghasilkan asam laktat. Semakin tinggi kadar garam 

yang diberikan, maka pertumbuhan bakteri asam laktat akan terhambat 

dan mengalami penurunan, sehingga kemampuan menghasilkan asam 

laktat menjadi tidak optimal [Berlian et al., 2016]. 

Kusmawarti et al., [2011] menambahkan bahwa, penggaraman yang 

tinggi tidak efektif dalam menurunkan pH yang disebabkan bakteri asam 

laktat dalam produk tidak mampu tumbuh bekerja secara optimal. Peran 

garam yaitu ion Na+ dan Cl- akan berikatan dengan air bebas pada sampel 

yang menyebabkan suasana lingkungan menjadi asam karena 

terbentuknya senyawa HCl serta adanya pertumbuhan bakteri asam 

laktat yang meningkat membuat suasana asam [Waty et al., 2019]. Hal ini 
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bisa terjadi karena adanya kompetisi diantara mikrobia untuk 

mendapatkan karbon, sehingga ketersedian karbon menjadi faktor 

pembatas untuk memperoleh nutrisi selama fermentasi [Putri et al., 

2012]. Pada faktor lain protein yang meningkat karena garam dapat 

mengubah sifat kelarutan protein. Semakin tinggi kadar garam maka 

kelarutan protein menjadi semakin rendah karena ada proses salting out 

protein memisah dan membentuk endapan [Thariq et al., 2014]. 

Selanjutnya menurut Thariq et al., [2014], berkurangnya aktivitas enzim 

lipolitik untuk memecah lemak menjadi asam lemak karena penggunaan 

garam. Oleh karena itu, kadar lemak tetap meningkat pada fermentasi 

dengan kadar garam 5% dan 7,5%. Namun kadar lemak pada konsentrasi 

garam 10% tidak berbanding terbalik yang dikarenakan plasmolisis. 

Pada proses fermentasi bekasam yang menjadi salah satu indikator 

keberhasilan pembuatannya adalah penggunaan garam. Adanya garam 

bertujuan untuk mendapatkan kondisi tertentu [terkontrol] sehingga 

hanya mikroorganisme tahan garam [halofilik] yang dapat hidup dan 

menghasilkan enzim proteolitik yang akan bereaksi pada produk. Enzim 

proteolitik yang dihasilkan oleh bakteri halofilik akan memecah protein 

menjadi asam amino khususnya asam glutamat yang berperan dalam 

pembentukan rasa gurih pada makanan. Bekasam memiliki kandungan 

asam amino glutamat lebih tinggi dari asam amino lainnya yaitu 3,3 % per 

gram sampel [Estiasih, 2009]. 

Penggunaan garam pada proses pembuatan bekasam mengakibatkan air 

yang terkandung dalam daging ikan menurun sehingga mempengaruhi 

kenampakan produk. Peristiwa pengurangan kadar air dari makanan 

melalui perendaman dalam larutan garam itu disebut dehidrasi osmotik. 

Terjadinya dehidrasi osmotik tidak hanya disebabkan oleh konsentrasi 

garam yang digunakan, sehingga tidak dapat dipastikan pada konsentrasi 

garam berapa terjadi kesetimbangan antara cairan di dalam dan di luar 

tubuh ikan [Puspita et al., 2019]. Menurut Witono et al., [2013], dehidrasi 
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osmotik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: jenis zat terlarut, 

konsentrasi larutan osmosis, temperatur larutan osmosis, sifat zat 

terlarut, pengadukan dan waktu perendaman, geometri bahan, rasio 

massa larutan dan makanan, sifat fisik kimia makanan, dan tekanan 

operasi.  

Hasil pengujian kadar air menunjukkan bubuk bekasam ikan lele dengan 

garam 20% memiliki nilai kadar air tertinggi, kemudian bubuk bekasam 

dengan konsentrasi garam 15% dan nilai terendah bubuk bekasam 

dengan konsentrasi garam 10%. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa semakin banyak garam yang ditambahkan dalam produk 

maka semakin rendah nilai kadar air. Hal ini terjadi karena garam bersifat 

higroskopis dan terjadi perbedaan tekanan osmotik antara garam dan 

cairan dalam tubuh ikan, sehingga air tertarik keluar bahan pangan 

tersebut [Puspita et al., 2019]. 

Menurut Moeljanto [2009)] garam akan meningkatkan tekanan osmotik 

substrat, sehingga terjadi penarikan air dari dalam bahan pangan keluar. 

Sehingga, kadar air dalam daging ikan menurun karena sel akan 

kehilangan air dan mengalami pengerutan sehingga mikroba yang tidak 

tahan garam tidak dapat tumbuh. Fungsi penambahan garam dalam 

proses fermentasi adalah sebagai pengawet dan sebagai pengontrol 

proses fermentasi, karena hanya bakteri tahan garam yang dapat hidup. 

Selain itu, garam juga mampu menarik cairan dari dalam tubuh ikan 

dengan prinsip osmosis, sehingga semakin tinggi konsentrasi garam yang 

ditambahkan kadar air produk tersebut semakin rendah. Menurut Majid 

et al., [2014], garam dapat digunakan sebagai pengontrol proses 

fermentasi. Garam berfungsi juga sebagai bahan pengawet pada ikan 

karena mempunyai tekanan osmotik yang tinggi, sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya proses penyerapan air bebas dalam daging ikan 

dan pada sel-sel mikroorganisme yang menyebabkan plasmolisis 

sehingga air sel mikroorganisme tertarik keluar dan mikroorganisme 
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kemudian mati. Hal ini diperkuat oleh Rochima [2010], selama proses 

fermentasi terjadi penurunan kadar air karena keseimbangannya dalam 

bahan terganggu sebagai akibat penambahan garam. 

Nilai pH pada pembuatan bubuk bekasam ikan lele dengan perlakuan 

yang berbeda dipengaruhi banyaknya garam yang digunakan. Dapat 

dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan maka 

nilai pH akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan bakteri 

asam laktat menurun, sehingga menyebabkan nilai pH meningkat [Puspita 

et al., 2019].  

Menurut Berlian et al., [2016], meningkatnya nilai pH ini disebabkan 

karena semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan pada 

pembuatan bekasam ikan, maka akan semakin tinggi nilai pH [mendekati 

basa] yang akan dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan asam 

laktat yang terhambat. Semakin tinggi kadar garam yang diberikan, maka 

pertumbuhan bakteri asam laktat akan terhambat dan mengalami 

penurunan, sehingga kemampuan menghasilkan asam laktat tidak 

optimal. Menurut Kusmawarti et al., [2011], penggaraman yang tinggi (≥ 

15%) tidak efektif dalam menurunkan pH yang disebabkan bakteri asam 

laktat dalam produk tidak mampu tumbuh bekerja secara optimal. Selama 

proses fermentasi rusip tanpa starter dengan garam 10% nilai pH sebesar 

4,86, garam 15% sebesar 6,09 dan garam 20% sebesar 6,08. 

Penambahan konsentrasi garam berpengaruh terhadap karakteristik 

terasi udang rebon yang dihasilkan. Terasi dengan penambahan 

konsentrasi garam 2% mempunyai nilai sensori terbaik dengan selang 

kepercayaan 8,6<µ< 8,8 [Murti et al., 2021]. Menurut Ma’ruf [2013], 

penambahan garam pada terasi berfungsi sebagai pengawet. Terasi udang 

warnanya cenderung cokelat kemerahan sedangkan terasi ikan warnanya 

kehitaman. Selain itu, penambahan konsentrasi garam juga berpengaruh 

terhadap kenampakan terasi. Puspita et al., [2019] menyatakan bahwa 
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penambahan konsentrasi garam yang semakin tinggi dapat memudarkan 

warna. 

Penambahan garam yang digunakan dalam fermentasi sangat 

menentukan mutu dari kecap ikan, karena pemberian garam 

mempengaruhi jenis mikroba yang berperan dalam fermentasi [Ringga, 

2018]. Menurut Purwaningsih et al., [2011], secara umum fungsi garam 

adalah sebagai pengawet, penambah cita rasa maupun untuk seleksi 

mikroba yang dikehendaki, utamanya golongan proteolitik dan lipolitik. 

Ditambahkan oleh Thariq et al., [2014], garam berfungsi sebagai 

penyeleksi mikroba pada saat proses fermentasi berlangsung. Hasil 

fermentasi dapat berupa senyawa kimia, seperti hidrogen dan etanol yang 

dapat melarutkan senyawa kimia pada makanan. 

Garam pada proses fermentasi berperan penting karena dapat 

memberikan citarasa dan aroma pada produk fermentasi yang dihasilkan, 

membentuk tekstur yang diinginkan, dan mengontrol pertumbuhan 

mikroorganisme dengan cara merangsang pertumbuhan mikroorganisme 

yang diinginkan yang berperan dalam fermentasi dan mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan dalam fermentasi. 

Mikroba yang aktif pada pembuatan kecap ikan termasuk mikroba yang 

toleran terhadap garam [halofilik] [Adawiyah, 2011].  

Ada beberapa jenis fermentasi pada pembuatan kecap ikan diantaranya 

adalah fermentasi garam. Fermentasi garam merupakan fermentasi yang 

telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia. Fermentasi garam 

merupakan fermentasi tradisional. Fermentasi garam biasanya 

menggunakan kadar garam yang tinggi. Pada pembuatan kecap ikan 

biasanya ditambahkan garam dengan dosis yang tinggi. Pembuatan kecap 

ikan di Indonesia biasanya menggunakan perbandingan berat ikan dan 

garam sebagai 6:4-5. Lamanya fermentasi garam dapat bervariasi antara 

3-12 bulan sampai beberapa tahun. Kadar garam akhir kecap dapat 

mencapai 25-30% [Suprayitno, 2017]. Kadar garam dalam proses 
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fermentasi berpengaruh terhadap mutu dari produk fermentasi. 

Tingginya kadar garam yang diberikan maka akan menyebabkan 

rendahnya kandungan asam glutamat pada produk fermentasi. Hal ini 

disebabkan semakin tinggi kadar garam yang diberikan maka aktivitas 

mikroba dalam pemecahan protein menjadi asam glutamat semakin 

berkurang. Sementara kadar garam dalam produk fermentasi berbanding 

lurus dengan kadar garam yang ditambahkan. Sementara pada parameter 

pH, semakin tinggi kadar kadar garam yang diberikan maka semakin 

tinggi pH yang dihasilkan [Thariq et al., 2014]. 

Penambahan garam pada awal fermentasi rusip menjadi prekursor bagi 

pertumbuhan bakteri asam laktat untuk hidup selama fermentasi. Bakteri 

asam laktat merupakan bakteri yang banyak hidup/tumbuh pada produk 

fermentasi hasil perikanan Desniar et al., [2012]. Garam memiliki fungsi 

sebagai pengawet dan pembentuk cita rasa pada rusip. Penambahan 

garam mengurangi laju pembusukan ikan sehingga rusip dapat bertahan 

sampai 5 sampai dengan 6 bulan dalam suhu ruang. Kadar garam pada 

rusip dari Bangka berkisar antara 13,9% sampai dengan 15,6% [Rinto 

dan Subarka, 2017]. 

Wadi adalah produk olahan berasal dari ternak maupun ikan melalui 

fermentasi selama beberapa hari sampai mengeluarkan aroma khas asam. 

Dalam pengolahan wadi, penggaraman merupakan hal yang paling 

menentukan [Bakrie, 2021]. Selanjutnya menurut Ahillah et al., [2017] 

penggaraman berfungsi untuk mengawetkan dan mengeluarkan cairan 

dari jaringan daging untuk substrat pertumbuhan bakteri asam laktat 

[BAL]. Selanjutnya Adawyah [2007] menyatakan bahwa lebih dari satu 

jenis mikroorganisme yang bersinergi membantu fermentasi. Ingratubun 

et al., [2013] menyatakan mikroorganisme berperan aktif dalam proses 

fermentasi adalah bakteri asam laktat. 

Penambahan garam pada terasi dimaksudkan untuk menambah rasa dan 

menjaga daya awet terasi. Terasi dengan kadar garam tinggi memiliki 
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daya awet lebih baik dibandingkan dengan terasi dengan kadar garam 

sedikit, tetapi terasi tersebut memiliki rasa asin bahkan cenderung pahit. 

Penilaian subjektif dari konsumen terhadap rasa terasi, relatif sama. 

Menurut Murniyati dan Sunarman [2004], garam memiliki fungsi 

pengawetan yang cukup baik sehingga banyak dimanfaatkan manusia 

sebagai pengawet bahan makanan. Timbulnya rasa pahit pada makanan 

yang diawetkan dengan garam diperkirakan karena adanya kandungan 

magnesium [Mg], sulfat [SO4], dan klor [Cl]. Garam dalam terasi juga 

mempengaruhi aroma terasi rebon. Terasi rebon yang disukai konsumen 

adalah terasi rebon yang memiliki aroma khas udang rebon sehingga 

dapat berpengaruh pada aroma masakannya. Penambahan garam yang 

semakin tinggi mengakibatkan tertutupnya aroma rebon dalam terasi. 

Terasi rebon yang diberi garam lebih banyak memiliki tekstur lebih 

kompak dan padat, sedangkan terasi udang dengan sedikit garam 

memiliki tekstur kurang kompak [mudah pecah] dan kurang padat. 

Ahmadi dan Estiasih [2011] menjelaskan bahwa garam dapat membantu 

dalam pembentukan tekstur bahan. Tekstur berkaitan erat dengan kadar 

air dalam suatu bahan, garam dapat menarik air pada suatu bahan 

sehingga teksturnya menjadi lebih kompak dan padat. Begitu pula 

sebaliknya, apabila kadar garam yang dipakai kurang, makan suatu bahan 

akan menjadi kurang kompak dan kurang padat. 

Dalam produk olahan fermentasi, ikan mujair memiliki aroma dan rasa 

yang khas. Munculnya aroma dan rasa tersebut tidak lain dipengaruhi 

oleh penambahan konsentrasi NaCl [Pratomo et al., 2020]. Pemberian 

NaCl dengan konsentrasi yang berbeda pada proses fermentasi akan 

memberikan cita rasa yang berbeda seperti tempoyak. Pada tempoyak, 

pemberian konsentrasi NaCl di bawah 5% akan membuat tempoyak 

terasa asam, namun ketika konsentrasi NaCl lebih dari 5% tempoyak 

terasa asin, sehingga ini menunjukkan bahwa konsentrasi NaCl dapat 

mempengaruhi rasa pada produk tersebut. Semakin tinggi konsentrasi 
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NaCl yang diberikan akan memberikan aroma yang semakin asam pada 

produk fermentasi [Yuliana, 2007]. Paduan cita rasa asam dan asin juga 

dapat meningkatkan selera makan konsumen [Zummah dan Wikandari, 

2013]. Peningkatan cita rasa ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Puspita et al., [2019] yang menunjukkan beda nyata antara 10%, 

15%, dan 20% pada bekasam ikan lele. Selain mempengaruhi rasa dan 

aroma, pemberian konsentrasi NaCl yang tinggi hingga 30% akan 

menghasilkan produk tempoyak yang awet jika dibandingkan dengan 

tempoyak yang lebih rendah konsentrasinya [Yuliana, 2007]. 

Joruk adalah produk ikan fermentasi dari Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur Sumatera Selatan. Penambahan garam yang pada konsentrasi 

optimum dapat mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat pada joruk 

[Koesoemawardani et al., 2016]. Pertumbuhan bakteri asam laktat pada 

joruk tidak hanya dipengaruhi oleh garam, akan tetapi dipengaruhi juga 

oleh sumber karbohidrat yaitu nasi dan gula aren. Menurut Widyastuti 

[2016], bakteri asam laktat akan tumbuh pada lingkungan yang 

menyediakan cukup gula. Oleh karena itu, jika penambahan garam yang 

tinggi akan menghambat pertumbuhan bakteri asam laktat. Hal ini terjadi 

karena proses plasmolisis dapat terjadi pada produk akibat penambahan 

sumber karbohidrat maupun garam yang berlebih. Waty et al., [2019] 

menyatakan bahwa semakin tinggi kadar garam yang digunakan untuk 

fermentasi, maka total koloni bakteri asam laktat menurun. Hal tersebut 

terjadi pada joruk dengan penambahan garam 15% sampai 30% yaitu 

berkisar antara 8,49-8,57 log CFU/g. Garam memiliki tekanan osmosis 

lebih tinggi dibandingkan ikan, karena perbedaan tekanan tersebut garam 

akan menyerap air yang terkandung dalam bahan hingga terjadi 

keseimbangan antara keduanya, sehingga nilai aw menjadi lebih rendah 

dan menghambat pertumbuhan bakteri asam laktat [Ruben, 2014]. 

Hadiyanti dan Wikandari [2013] juga menyatakan bahwa penambahan 

garam pada konsentrasi yang tinggi dapat menaikkan tekanan osmosis 
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yang mengakibatkan bakteri mengalami plasmolisis sehingga total bakteri 

asam laktat turun. 

Proses pembuatan ikan budu secara tradisional yang dilakukan oleh 

masyarakat belum memiliki standar tertentu. Jumlah penambahan garam 

dan metode yang digunakan berbeda-beda antar pengolah dan antar 

daerah. Hal ini akan menyebabkan mutu dari produk yang dihasilkan 

tidak stabil dan tidak seragam [Yusra, 2011]. Pada ikan budu aroma 

sangat dipengaruhi oleh konsentrasi garam dan lama fermentasi. Aroma 

yang khas timbul karena adanya senyawa metilketon, butilaldehid, 

ammonia, dan senyawa lainnya sebagai hasil oksidasi lemak [Yusra et al., 

2013]. Ikan budu yang didapat dari 5 orang pengolah ditempat yang 

berbeda adalah netral, spesifik jenis dan sedikit rasa tambahan. Rasa yang 

ditimbulkan oleh ikan budu yang diolah secara fermentasi disebabkan 

oleh penambahan garam sebanyak 30% dari berat ikan. Walaupun dalam 

kenyataannya jumlah garam yang ditambahkan cukup tinggi namun rasa 

yang ditimbulkannya tidak terlalu asin. Hal ini disebabkan karena 

lamanya proses penggaraman yang hanya berlangsung selama 3-4 jam, 

yakni dengan cara melumuri permukaan tubuh ikan dengan garam, 

selanjutnya dilakukan pencucian dan pengeringan.  
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Ikan Budu 

udu merupakan hasil pengolahan ikan yang ditemukan di daerah 

pesisir Sumatera Barat seperti Pasaman, Tiku dan Pariaman dan 

masih dilakukan secara tradisional.  Nama dari produk ini 

biasanya dilengkapi dengan nama jenis ikan yang digunakan.  Jenis ikan 

yang digunakan adalah ikan laut yang berukuran besar dan berdaging 

putih seperti ikan Talang-talang, Tenggiri maupun jenis ikan lainnya.  

Secara lengkap produknya disebut ikan budu Talang dan budu Tenggiri 

[Huda, 2012].  

Di daerah Pasaman jenis ikan yang sering digunakan untuk pembuatan  

budu adalah dari jenis scombroid seperti ikan Talang-talang, ikan 

Tenggiri dan ikan Tongkol. Proses pengolahan yang dilakukan masih 

bersifat tradisional dengan teknik yang digunakan berbeda pada masing-

masing pengolah [Yusra, 2010]. Ikan budu merupakan ikan fermentasi 

yang berbeda dengan ikan fermentasi lainnya. Pada umumnya proses 

fermentasi ikan mengikutsertakan isi perut serta garam dalam fermentasi 

dengan cara ditumpuk dalam suatu wadah. Tahap penggembungan 

merupakan tahapan fermentasi terpenting dalam fermentasi ikan budu. 

Tahapan diawali dengan proses penggantungan atau membungkus ikan 

dengan plastik dan kemudian dimasukkan ke dalam baskom. Namun 

pada umumnya pengolah banyak yang melakukan penggantungan tanpa 

membuang isi perut ikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari masuknya 

lalat ke dalam rongga perut ikan [Nurmiati dan Periadnadi, 2013]. 

Proses fermentasi yang terjadi selama penggantungan ikan ditandai 

Chapter: 3      SEKILAS TENTANG IKAN BUDU 
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dengan penggembungan tubuh ikan, hal ini disebabkan karena 

terbentuknya gas-gas yang terkandung di otot ikan. Fermentasi ikan 

budu disebabkan akibat proses fermentasi oleh enzim-enzim yang 

terkandung di dalam jaringan otot ikan yang disebut juga dengan aktifitas 

mikroflora indigenous otot ikan. Melalui penggantungan terjadi peristiwa 

relaksasi otot ikan setelah proses rigor mortis dan mulai terjadinya 

perkembangan dan aktifitas bakteri-bakteri indigenous dalam otot ikan 

[Nurmiati dan Periadnadi, 2013]. Hal ini dapat dikuatkan dari pernyataan 

Afrianto dan Liviawaty [2011], bahwa setelah ikan mengalami rigor 

mortis atau kekejangan otot, akan berlanjut dengan fase post rigor yakni 

diawali autolisis seiring dengan peristiwa oksidasi sebelum pembusukan. 

Budu merupakan produk olahan ikan awetan yang proses pembuatannya 

mirip dengan ikan peda.  Pada awalnya produk budu ini dibuat oleh nenek 

moyang setempat dengan penambahan bumbu masak berupa jahe, 

bawang merah, kunyit dan yang lainnya.  Akan tetapi budaya ini 

menghilang karena pemakaian bumbu masak dianggap merusak cita rasa 

budu apabila dilakukan tahap pengolahan selanjutnya menjadi kuliner 

[Darwis, 2011].  Bentuk olahan budu Tenggiri dapat dilihat pada Gambar 

1 di bawah ini.  

 

              Gambar 1. Ikan budu  tenggiri   

Prosedur Pengolahan Ikan Budu 

Berdasarkan penelitian Yusra (2011) terhadap budu yang diolah di 

beberapa daerah di Sumatera Barat (Sasak, Mandiangin, Tiku, Sungai 
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Limau dan Gasan) diketahui bahwa belum ada keseragaman mutu 

Tenggiri budu serta  proses pengolahan masih dilakukan secara 

tradisional.  Untuk lebih jelasnya tahap-tahap pembuatan budu dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Diagram pengolahan budu 

Prosedur pembuatan budu adalah sebagai berikut: mula-mula ikan 

digantung dengan kepala menghadap ke bawah selama 30 jam sambil 



40 | Sekilas tentang Ikan Budu 

kadang-kadang darah yang keluar dari mulut ikan disiram dengan air.  

Setelah ikan menggembung, ikan disiangi dengan cara membelah mulai 

dari perut sampai punggung.  Insang serta isi perutnya dibuang dan dicuci 

kembali untuk membersihkan sisa darah. Selanjutnya dilakukan 

pemisahan daging dari tulang dan siripnya.  Permukaan tubuh ikan 

kemudian dilumuri dengan garam halus sebanyak 20% dari berat ikan 

dan ditutup  dengan plastik terpal selama 3 jam, kemudian ikan dicuci 

kembali.  Ikan selanjutnya dikeringkan dengan sinar matahari selama 4 

hari.   

Selama tahap penggantungan, total bakteri proteolitik budu yang dibuat 

pada skala laboratorium lebih dominan dibandingkan bakteri 

pemfermentasi sampai jam ke-16, tetapi setelah jam ke-20 bakteri 

pemfermentasi mengalami peningkatan seiring dengan penurunan 

bakteri proteolitik.  Sampai jam ke-16 jumlah koloni bakteri proteolitik 

yang terdapat pada media agar adalah 247x109 cfu/g, sedangkan jumlah 

koloni bakteri pemfermentasi adalah 213x109 cfu/g.  Pada jam ke-20 

pertumbuhan bakteri pemfermentasi 236,5x1010 cfu/g lebih dominan 

daripada bakteri proteolitik 219,5x109 cfu/g [Nurmiati dan Periadnadi, 

2013]. Teknik penggantungan yang biasa dilakukan nelayan pengolah 

ikan budu seperti terlihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Proses penggantungan ikan budu 
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Gambar 4. Proses penggaraman ikan budu 

  

Gambar 5. Proses penjemuran ikan budu 

 

Menurut Nurmiati dan Periadnadi [2013], teknik pengolahan ikan budu 

yang dilakukan masyarakat di daerah Sungai Sirah, Kecamatan Sungai 

Limau, Kota Pariaman adalah pertama-tama ikan dibuang insang dan isi 

perutnya, dicuci dan digantung semalaman dengan kepala ke bawah 

dalam ruangan yang terlindung dari matahari. Penggantungan bertujuan 

untuk fermentasi dan mengurangi cairan dan darah. Selama 

penggantungan ikan disiram sesekali untuk menghindari lalat. Ikan 
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selanjutnya dibelah sepanjang punggung dan kepala, kalau telah terjadi 

penggembungan dan dicuci dari darah yang tersisa. Selanjutnya ikan 

difillet dalam bentuk potongan dan utuh kalau ikannya agak kecil, 

kemudian digarami dengan garam halus, dan ditutupi plastik, permukaan 

plastik diberati air, dibiarkan semalam. Ikan dijemur di atas para-para 

kawat selama 2-4 hari, tergantung cuaca. Setelah penjemuran ikan dapat 

langsung dijual. 

Di Jorong Pasa Lamo, Nagari Sasak, Kec. Ranah Pasisie Ikan yang 

dibudukan tidak terbatas Ikan Tenggiri, beberapa jenis ikan besar 

tertentu juga ikut dibudukan seperti Jinaha, Talang- talang dan lain-lain. 

Senada dengan yang lain, syarat utama pembuduan, ikan yang 

digunakan haruslah bukan dari ikan yang dies. Teknik pengolahan ikan 

budu yang dilakukan di daerah ini adalah: ikan digantung terbalik, tanpa 

dibungkus, tanpa pembuangan insang dan isi perut sebelumnya. Ikan 

digantung selama 3 hari, sampai terlihat menggembung. Setelah itu isi 

perut dan insang dibersihkan dan difillet/dibelah sepanjang punggung 

dan belakang kepala. Selanjutnya digarami, dijemur dan dicuci lagi untuk 

membuangkan sisa garam. Kemudian ikan dijemur lagi sampai kering 

permukaannya,   digantung dan disimpan [Nurmiati dan Periadnadi, 2013]. 

Analisa Proksimat Ikan Budu 

Tabel 1. Rata-rata Nilai Proksimat Ikan Budu Tenggiri (Scomberomorus 

guttatus) 

No Parameter Satuan 
Sampel 

1 2 3 4 5 

1 Protein  % (g/100g) 39,11  34,65 32,63 31,63 45,12 

2 Lemak % (g/100g) 3,90 3,74  3,60 3,43 4,39 

3 Air % (g/100g) 34,05  38,88 43,42 45,12 39,58 

4 Abu % (g/100g) 11,39  8,05 5,20 3,80 7,47 

5 Karbohidrat % (g/100g) 11,55  14,68 15,15 16,02 3,44 

6 Formalin negatif negatif negatif negatif negatif positif 
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Kadar protein ikan budu berkisar antara 31,63% - 45,12%, kadar protein 

terendah terdapat pada sampel yang berasal dari Gasan dan yang 

tertinggi berasal dari Sungai Limau. Kadar lemak ikan budu berkisar 

antara 3,43% - 4,39%, kadar lemak tertinggi terdapat pada sampel yang 

berasal dari Sungai Limau dan yang terendah berasal dari Gasan. Kadar 

air ikan budu berkisar antara 34,05% - 45,12%, dengan kadar air tertinggi 

terdapat pada sampel yang berasal dari Gasan dan yang terendah berasal 

dari Sasak. Kadar Abu ikan budu berkisar antara 3,80% - 11,39%, kadar 

abu tertinggi terdapat pada sampel yang berasal dari Sasak dan yang 

terendah terdapat pada sampel yang berasal dari Gasan. Untuk uji 

keberadaan formalin terlihat bahwa empat sampel tidak mengandung 

formalin yakni yang berasal dari Sasak, Mandiangin, Tiku dan Gasan, 

sedangkan yang berasal dari Sungai Limau positif mengandung formalin. 

Perbedaan kandungan proksimat pada masing-masing sampel terutama 

disebabkan oleh kandungan gizi dari ikan yang diolah menjadi ikan budu, 

terutama nilai protein, lemak dan karbohidrat. Sedangkan kadar air lebih 

disebabkan oleh kadar kering atau tidaknya sampel yang biasanya 

berhubungan dengan daya awet dari produk. Terjadinya peningkatan 

kadar protein ikan budu dibandingkan dengan ikan segar [biasanya 

berkisar 18%-20%] disebabkan karena proses fermentasi yang pada 

umumnya menghasilkan enzim protease. Sesuai dengan pendapat Rahayu 

et al., [1992], enzim proteolitik dari bakteri terutama dihasilkan oleh 

bakteri yang bersifat halofilik yang dapat mendegradasi protein. Selama 

proses fermentasi terjadi penurunan kadar air akibat penambahan garam 

yang sifatnya menarik air bahan. Garam yang masuk ke dalam daging ikan 

akan menyebabkan terjadinya perubahan kimia dan fisik terutama 

protein. Garam akan mendenaturasi protein dan menghasilkan koagulasi. 

Akibat dari proses itu air akan keluar dari tubuh ikan dan daging ikan 

akan mengkerut [Adawyah, 2007]. 
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Budu yang dibuat dari jenis ikan Talang-talang memiliki kadar air [10,84 

% - 13,84 %], kadar protein [42,83 % - 52,55 %] dan kadar lemak [15,00 

% -17,64 %] [Huda, 2004].  Komposisi proksimat ikan Tenggiri budu 

adalah: kadar air [51 %], protein [33 %], lemak [0,5 %], abu [14 %] dan 

karbohidrat [1,5 %] [Huda and Ahmad, 2006].  Pada suhu ruang,  budu 

yang berasal dari Pasaman dapat disimpan selama 3 - 4 bulan, apalagi jika 

disimpan pada suhu rendah dapat lebih memperpanjang umur simpan 

produk.  

Berdasarkan penelitian tentang keberadaan dan potensi mikroflora alami 

ikan Tenggiri yang dibuat dalam skala laboratorium yang dilakukan oleh 

Ivoriantika [2012] diketahui bahwa dalam proses pembuatan budu 

Tenggiri didapatkan tingkat kesukaan konsumen terhadap budu Tenggiri 

tertinggi  terdapat pada perlakuan penambahan garam 10 %. 

 

Analisa Organoleptik Ikan Budu 

 

 

Gambar 6. Organoleptik ikan budu  

Proses pengolahan ikan budu merupakan fermentasi spontan yang 

dikontrol berdasarkan prosesnya. Namun dalam fermentasi spontan ikan 

budu karena banyaknya hal yang harus dikontrol, menyebabkan ikan 

budu yang diperoleh juga tidak sama mutunya. Selain dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses, jenis ikan yang digunakan dalam fermentasi 

akan menentukan karakter spesifik produk yang dihasilkan. Karena 
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setiap jenis ikan, mempunyai kandungan asam-asam amino, asam-asam 

lemak dan lain-lainnya yang berbeda-beda sebagai prekursor pembentuk 

organoleptik sebagaimana juga keberadaan enzim- enzim disamping 

bakteri-bakteri indigenous yang berperan selama proses [Nurmiati dan 

Periadnadi, 2013]. 

Uji organoleptik adalah cara penilaian menggunakan indera manusia 

secara subjektif [Murniyati dan Sunarman 2000]. Uji organoleptik 

terhadap ikan Tenggiri [Scomberomorus guttatus] budu didasarkan pada 

Standar Nasional Indonesia untuk ikan asin kering [SNI 01- 2346-2006] 

meliputi uji kenampakan, bau, rasa, tekstur serta ada atau tidaknya jamur 

dengan skor 9-1 menggunakan 25 orang panelis.  

Sebaran nilai uji organoleptik dari panelis dapat dilihat pada Tabel 2 di 

bawah ini.  

Tabel 2. Nilai organoleptik ikan budu 

Parameter Sampel 

1 2 3 4 5 

Kenampakan 8,36 6,88 6,32 6,92 7,00 

Bau 7,84 6,84 6,56 7,92 7,84 

Rasa 6,52 5,68 5,72 5,68 5,72 

Tekstur 8,20 7,48 6,56 7,68 7,68 

Keberadaan 

jamur 

7,08 2,92 1,64 2,92 3,24 

 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa nilai kenampakan ikan Tenggiri 

[Scomberomorus guttatus] budu adalah berkisar antara 6,32 – 8,36, 

berarti rata-rata nilai kenampakan ikan Tenggiri [Scomberomorus 

guttatus] budu berada pada skor 7 yakni ikan terlihat utuh, bersih, agak 

kusam. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor pengeringan dan 

penyimpanan dari ikan. Kenampakan merupakan salah satu parameter 
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dalam menentukan penerimaan suatu produk oleh konsumen. 

Kenampakan akan memunculkan kesan baik atau tidak sesuai tingkat 

kesukaan panelis terhadap produk, jika kesan kenampakan baik dan 

disukai maka panelis akan mengamati parameter organoleptik lainnya 

seperti aroma, tekstur, dan rasa pada produk [Rochima et al., 2015]. 

Menurut Adawyah [2007] proses pengeringan dapat meningkatkan daya 

awet ikan karena dapat disimpan cukup lama dan dalam keadaan layak 

sebagai makanan manusia. Penggaraman yang dilakukan sebelum 

pengeringan dimaksudkan untuk menarik air dari permukaan badan ikan 

dan mengawetkan ikan sebelum tercapai tingkat kekeringan yang dapat 

menghambat/menghentikan kegiatan-kegiatan mikroorganisme selama 

proses pengeringan berlangsung. Kemudian dengan menjemurnya, sinar 

matahari akan melanjutkan pengeringan sampai ikan cukup kering. 

Nilai bau ikan budu berkisar antara 6,56 - 7,92, skor nilai rata-rata bau 

ikan Tenggiri [Scomberomorus guttatus] budu dari kelima lokasi adalah 

7,4 yang berarti rata-rata nilai bau ikan budu yang didapat dari 5 orang 

pengolah di tempat yang berbeda adalah hampir netral, sedikit bau 

tambahan. Bau tambahan yang dimaksud disini adalah bau khas ikan asin 

yang sudah difermentasi dan dikeringkan. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa skor aroma dipengaruhi oleh konsentrasi garam dan lama 

fermentasi secara nyata. Aroma yang khas ini timbul karena adanya 

senyawa metilketon, butilaldehid, amona, amino, dan senyawa anonim 

lainnya sebagai hasil oksidasi lemak. Dalam hal ini, meskipun oksidasi 

lemak dapat mengakibatkan ketengikan, namun apabila prosesnya belum 

terlampau berlanjut, maka akan menghasilkan aroma khas yang justru 

disukai konsumen [Rahayu et al., 1992]. 

Nilai rasa ikan budu berkisar antara 5,68 – 6,52, skor nilai rata-rata rasa 

ikan Tenggiri [Scomberomorus guttatus] budu dari kelima lokasi adalah 

5,86 yang berarti rata-rata nilai rasa ikan budu yang didapat dari 5 orang 

pengolah di tempat yang berbeda adalah netral, spesifik jenis, sedikit rasa 



Sekilas tentang Ikan Budu |47  

tambahan. Rasa yang ditimbulkan oleh ikan budu yang diolah secara 

fermentasi dan ditambahkan oleh garam disebabkan oleh jumlah 

penambahan garam yakni sebanyak 30% dari berat ikan. Walaupun 

dalam kenyataannya jumlah garam yang ditambahkan cukup tinggi 

namun rasa yang ditimbulkannya tidak terlalu asin yang dalam hal ini 

adalah netral disebabkan oleh lamanya proses penggaraman setelah 

proses fermentasi. Sebagaimana diketahui bahwa lamanya proses 

penggaraman berkisar antara 3 sampai 4 jam dengan cara melumuri 

garam ke atas permukaan daging ikan dilanjutkan dengan pembungkusan 

menggunakan plastik.  

Nilai tekstur ikan budu berkisar antara 6,56 - 8,20, skor nilai rata-rata 

tekstur ikan Tenggiri (Scomberomorus guttatus) budu dari kelima lokasi 

adalah 7,52 yang berarti ratarata nilai tekstur ikan budu yang didapat dari 

5 orang pengolah di tempat yang berbeda adalah padat, kompak, lentur, 

kurang kering. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya kadar air produk 

setelah dilakukan pengeringan atau mungkin juga disebabkan oleh 

kurang baiknya proses penyimpanan. Ikan sebaiknya disimpan di tempat 

yang kering, karena udara yang lembab akan berpengaruh pada kadar air 

produk yang akhirnya mempengaruhi tekstur akhir ikan budu.  

Nilai keberadaan jamur pada ikan budu berkisar antara 1,64 - 7,08. Skor 

nilai rata-rata keberadaan jamur Tenggiri [Scomberomorus guttatus] budu 

dari kelima lokasi adalah 3,56 yang berarti ikan budu yang didapat dari 5 

orang pengolah di tempat yang berbeda adalah mulai terlihat jamur. Hal 

ini disebabkan oleh masih tingginya kadar air produk setelah dilakukan 

pengeringan atau mungkin juga disebabkan oleh kurang baiknya proses 

penyimpanan. Ikan sebaiknya disimpan di tempat yang kering, karena 

udara yang lembab akan berpengaruh pada kadar air produk yang 

akhirnya mempengaruhi tekstur akhir ikan budu. Nilai keberadaan jamur 

berkorelasi positif dengan tekstur dan kadar air produk. 
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Ikan budu di beberapa lokasi ditandai dengan tekstur yang empuk, 

sampai yang keras seperti ikan kering. Sementara dari segi warna 

terdapat perbedaan dari yang putih, kuning keemasan sampai 

kecoklatan. Namun ikan budu berkualitas premium ditandai dari tekstur 

empuk yang kompak, aroma fermentasi intensif dan tukai, berwarna 

cerah seperti ikan segar, tidak terlalu asin, tidak anyir atau busuk 

[Nurmiati dan Periadnadi, 2013]. 
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Chapter: 4 BAKTERI ASAM LAKTAT PADA 

PRODUK FERMENTASI IKAN 

 

Bakteri Asam Laktat 

akteri asam laktat adalah kelompok dari mikroorganisme 

heterogen yang mampu menghasilkan asam laktat sebagai 

produk utama dari proses fermentasi karbohidrat. BAL 

merupakan kelompok bakteri gram positif, tidak menghasilkan spora, 

katalase-negatif, toleran terhadap asam, an aerob tetapi ada juga yang 

aerotoleran, biasanya berbentuk kokus, nonmotile atau batang dengan 

kandungan Guanidine + Citosin (G + C) rendah. Kecuali untuk beberapa 

spesies seperti Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, dan 

Carnobacterium genera, BAL bersifat nonpatogen dengan status generally 

recognized as safe [GRAS] atau food-grade [Mozzi, 2016]. 

Secara biokimia bakteri asam laktat memiliki kebutuhan nutrisi kompleks 

terhadap amino asam, peptida, basa nukleotida, vitamin, mineral, lemak 

asam, dan karbohidrat, komponen yang biasanya ada  disekitar 

lingkungan hidup dimana mereka biasa terdapat. Mikroorganisme ini 

dapat ditemukan di sejumlah besar lingkungan seperti dalam tumbuhan 

dan makanan berbahan dasar susu, daging, dan sereal [fermentasi], dalam 

saluran pencernaan hewan dan vagina, dan di tanah dan air. Kemampuan 

mereka untuk menghuni lingkungan yang berbeda, keragaman 

metabolisme dan kemampuan beradaptasi adalah ciri khas dari BAL. 

Bakteri asam laktat memiliki kemampuan menghasilkan karbohidrat dan 

mampu menghasikan asam laktat. Terdapat 20 genera yang tergolong ke 

dalam kelompok bakteri asam laktat. Beberapa genus yang sering 

dimanfaatkan dalam industri makanan antara lain Aerococcus, 

B 
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Bifidiobacterium, Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, 

Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, 

Weisella. Bakteri asam laktat termasuk ke dalam kelompok anaerob 

fakultatif, katalase negatif, variasi bentuk koloni basil dan kokus [Widodo, 

2019]. Ditambahkan oleh Utami [2011] bakteri asam laktat termasuk 

kedalam kelompok bakteri anaerob fakultatif yang mampu hidup pada 

berbagai habitat yang cukup luas di alam seperti pada tanaman, saluran 

pencernaan hewan dan manusia, pada produk makanan kalengan, produk 

susu, produk fermentasi, buah-buahan dan sayur-sayuran tropis.  

Berdasarkan senyawa hasil fermentasi, bakteri asam laktat digolongkan 

menjadi 2 [dua] yaitu kelompok homofermentatif dan heterofermentatif. 

Bakteri asam laktat golongan homofermentatif hasil fermentasi terbesar 

berupa asam laktat sekitar 90%, sedangkan pada heterofermentatif 

jumlah asam laktat yang dihasilkan kurang dari 90% atau seimbang 

dengan hasil lainnya misalnya asam asetat, etanol dan CO2 [Winarno and 

Fernandez, 2007].  

Bakteri ini termasuk golongan mikroorganisme yang aman ditambahkan 

dalam makanan karena sifatnya yang tidak toksik dan tidak menghasilkan 

toksin, yang dikenal dengan sebutan food grade microorganism, yaitu 

mikroorganisme yang tidak beresiko terhadap kesehatan [Alakomi et al., 

2000]. Beberapa genus bakteri asam laktat terbagi yaitu Lactobacillus, 

Streptococcus, Lactococcus, Pediococcus, Enterococcus, Leuconostoc, 

Bifidobacterium, dan Corinebacterium [Shah et al., 2014]. 

Isolasi Bakteri Asam Laktat dari Ikan Budu 

Bakteri asam laktat dapat diperoleh dari berbagai produk fermentasi 

salah satunya dari ikan budu. Ikan budu merupakan produk fermentasi 

yang berasal dari Sumatera Barat, yang diproduksi di daerah pesisir 

Kabupaten Padang Pariaman, Agam dan Pasaman [Yusra et al., 2014]. 

Ikan budu merupakan produk olahan ikan yang difermentasi dimana 
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proses pembuatan ikan budu diperlukan penggantungan dan selanjutnya 

dilakukan penggaraman sebanyak 20% dari bobot ikan, kemudian 

dilakukan pencucian dan penjemuran di bawah sinar matahari. Bakteri 

asam laktat menjadi pemeran utama dalam proses fermentasi pada budu 

[Yusra et al., 2014]. Bakteri asam laktat ini merupakan sekelompok besar 

mikroorganisme yang secara fisiologis akan menghasilkan asam laktat 

sebagai metabolit utamanya [Rizal et al., 2016]. Kelompok BAL ini secara 

alami terdapat pada banyak bahan pangan serta saluran gastrointestinal 

dan urogenital manusia dan hewan [Sujaya et al., 2016]. Selama 

pertumbuhannya, BAL akan dapat memproduksi komponen metabolit, 

seperti asam organik, hidrogen peroksida, bakteriosin, dan komponen 

lainnya [Romadhon et al., 2012]. 

Ditemukan sebanyak 138 isolat bakteri dari budu yang diduga sebagai 

penghasil asam.  Hal ini didasarkan pada zona bening yang terbentuk di 

sekeliling bakteri yang ditumbuhkan pada medium GTA + CaCO3.  

Menurut Periadnadi (2003) medium GTA merupakan medium selektif 

untuk mendeteksi bakteri yang di dalam metabolismenya menghasilkan 

asam seperti asam asetat atau asam laktat.  Dalam masa pertumbuhannya, 

bakteri ini akan menghasilkan asam di sekitar koloninya yang apabila 

bereaksi dengan CaCO3 yang bersifat tidak larut dalam media akan 

membentuk Ca-laktat/asetat yang larut.  Hal ini akan menyebabkan 

terbentuknya zona bening di sekitar koloni yang tumbuh.  Bentuk 

morfologi koloni bakteri yang ditumbuhkan pada medium GTA + CaCO3, 

GTA dan MRSA dapat dilihat pada Gambar 7, sedangkan isolat bakteri 

yang berasal dari tiga lokasi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 3 

[Yusra et al., 2014] 
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Tabel 3. Isolasi bakteri dari ikan budu 

No Kode Isolat Daerah  Asal 

Budu 

1 

2 

3 

SS [1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10    ..........   

88] 

GG [1,2,3,4,5,6, .............................   30] 

S [1,2,3,4,5,6, ...............................   20] 

Sungai Sirah 

Gasan Gadang 

Sasak 

 

 

  [a]                            [b]                               [c] 

 

Gambar 7.   Bentuk morfologi koloni bakteri pada media GTA+CACO3  

[a], GTA [b] dan MRSA [c] 

 

Perbedaan jumlah koloni bakteri yang berasal dari ketiga lokasi 

disebabkan oleh beberapa faktor, yakni jenis kelamin, jenis ikan, 

kandungan nutrisi, ukuran ikan, tingkat kematangan gonad, faktor 

perairan dan perlakuan waktu penangkapan serta metode pengolahan 

yang digunakan. Pramono et al., [2009], menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi fermentasi yaitu faktor endogenus dan eksogenus.  

Faktor endogenus yaitu faktor yang berasal dari dalam bahan, sedangkan 

faktor eksogenus adalah faktor yang berasal dari luar bahan seperti 

lingkungan. Contoh faktor endogen adalah: ikannya sendiri, bahan curing, 

bahan aditif dan mikroba.  Bahan dasar meliputi jenis ikan dan tipe ikan, 

sifat fisik berupa ukuran, pH, Aw, dan sifat biokimiawi ikan.  Bahan curing 

yang digunakan, jenis dan jumlahnya juga mempengaruhi misalnya NaCl 

atau KCl akan berbeda dengan nirat dan nitrit.  Bahan aditif yang 
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ditambahkan seperti gula/karbohidrat atau bumbu-bumbu akan 

mempengaruhi proses fermentasi yang berlangsung.  Untuk faktor 

mikroba, ada dua hal yang mempengaruhi yaitu pertama mikroba alami 

yang ada dalam bahan, kemampuan kompetisi, ada/tidaknya patogen dan 

aktivitas biokimiawi.  Kedua adalah kultur starter yang digunakan, 

meliputi konsentrasi, tipe fermentasi, aktivitas biokimia seperti laju dan 

jumlah produksi asam laktat dan produksi bakteriosin.  Faktor eksogenus 

yaitu suhu, kelembaban, pengeringan, pergerakan udara, kandungan 

oksigen dan durasi fermentasi.   

Penelitian tentang isolasi bakteri dari produk fermentasi ikan telah 

dilakukan oleh Nurhikmayani et al., [2019] terhadap chao, produk 

fermentasi dari Sulawesi Selatan.  Sebanyak dua puluh sembilan isolat 

BAL dengan jernih zona pada MRS agar yang ditambah dengan CaCO3.  

Selanjutnya Ilyanie et al., [2022] melakukan penelitian pada ikan budu 

dan bosou, produk fermentasi ikan dari Malaysia dan menemukan 42 

isolat bakteri asam laktat.  

Bakteri asam laktat adalah yang paling umum dan dominan bakteri yang 

ditemukan dalam produk fermentasi. Sebanyak 62 isolat dari 74 isolat 

yang diisolasi dari produk fermentasi ikan bekasam, merupakan bakteri 

asam laktat [Desniar et al., 2013]. Bakteri asam laktat juga banyak 

ditemukan pada fermentasi ikan gajami shikae dari Korea [Kim et al., 

2014]. Bakteri asam laktat telah diidentifikasi dari ikan fermentasi adalah 

Lactobacillus sakei, Lactococcus garvieae, Lactococcus lactis, Lactococcus 

raffinolactis, Enterococcus hermanniensis, Streptococcus parauberis [Dai et 

al., 2013], Enterococcus gallinarum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus 

plantarum, Pediococcus acidilactici, dan Treptococcus spp [Kuley et al., 

2020].  Prihantono et al., [2013] yang melakukan penelitian tentang 

aktivitas proteolitik dan fibrinolitik dari produk fermentasi terasi dan 

jambal roti menemukan 74 isolat bakteri asam laktat. 
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Penelitian yang lain tentang isolasi dari ikan fermentasi dilakukan 

terhadap makanan olahan berbasis ikan yaitu “lemea”, yang merupakan 

makanan olahan khas suku Rejang, Bengkulu dibuat dari bahan dasar 

rebung bambu petung [Dendrocalamus asper] dan ikan yang difermentasi 

selama 3-7 hari. Dari isolasi bakteri asam laktat pada “lemea” yang 

diproduksi di industri rumahan di Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas 

Kabupaten Kepahiang diperoleh dua isolat bakteri asam laktat dengan 

kode isolat LK1 dan LK2 yang memiliki bentuk kokus, gram positif, yang 

diduga kedalam genus Leuconostoc [Kurnia et al., 2020]. 

Identifikasi Bakteri Asam Laktat dari Ikan Budu 

Setelah dilakukan isolasi dan pemurnian, ke 138 koloni bakteri dari budu 

kemudian diidentifikasi secara morfologi dan biokimia.  Sebagaimana 

pendapat Cowan and Steel’s [1975)] teori identifikasi bakteri dengan 

teknik konvensional adalah membandingkan bakteri yang sedang 

diidentifikasi dengan bakteri yang telah teridentifikasi sebelumnya.  Bila 

tidak terdapat bakteri yang ciri-cirinya 100 % serupa, maka dilakukan 

pendekatan terhadap bakteri yang memiliki ciri-ciri yang paling 

menyerupai.  Oleh karena itu teknik identifikasi dengan metode 

konvensional akan selalu menghasilkan suatu bakteri yang sudah 

teridentifikasi sebelumnya dan tidak akan dapat menemukan spesies 

baru.  Hasil pengujian terhadap pewarnaan gram dan bentuk sel bakteri 

hasil isolasi dari budu dapat dilihat pada Gambar 8.  

Berdasarkan hasil uji pewarnaan gram memperlihatkan bahwa semua 

isolat bakteri tergolong kedalam bakteri gram positif.  Hal ini ditandai 

oleh terbentuknya warna ungu pada sel bakteri akibat penambahan 

kristal violet.  Untuk memastikan kelompok bakteri ini dilakukan 

pengujian menggunakan pereaksi KOH 3%. Kesemua isolat bakteri 

memperlihatkan hasil yang sama yaitu suspensi yang terbentuk encer dan 

tidak terbentuk suspensi kental pada saat jarum ose setelah ditambahkan 
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KOH.  Saat jarum ose diangkat dari gelas objek tidak terbentuk benang, 

sehingga dapat diartikan sebagai hasil negatif.  Berdasarkan bentuk sel 

diketahui bahwa 131 isolat bakteri berbentuk batang dan 7 isolat 

berbentuk bulat.   

   

[a]                                 [b]                             [c] 

 

Gambar 8. Pewarnaan Gram [a] dan bentuk sel bakteri (batang) [b]  dan 

bulat [c] 

Menurut pendapat Pelczar and Chan [1988], pengamatan secara 

mikroskopik terhadap bakteri gram positif ditandai dengan terbentuknya 

warna ungu pada sel bakteri.  Hal tersebut disebabkan karena bakteri ini 

mempunyai kandungan lipid yang lebih rendah, sehingga dinding sel 

bakteri akan lebih mudah terdehidrasi akibat perlakuan dengan alkohol. 

Dinding sel yang terdehidrasi menyebabkan ukuran pori-pori sel menjadi 

kecil dan daya permeabilitasnya berkurang sehingga zat warna ungu 

kristal yang merupakan zat warna utama tidak dapat keluar dari sel dan 

sel akan tetap berwarna ungu.  Sedangkan bakteri gram negatif terlihat 

berwarna merah karena bakteri ini kehilangan pewarna kristal violet 

pada waktu pembilasan dengan alkohol namun mampu menyerap 

pewarna tandingan yaitu safranin.  Bakteri gram negatif mengandung 

lipid, lemak atau substansi seperti lemak dalam persentase lebih tinggi 

daripada yang dikandung bakteri gram positif.  Dinding sel bakteri gram 

negatif juga lebih tipis daripada dinding sel bakteri gram positif.   

Setelah uji pewarnaan gram, identifikasi selanjutnya adalah melakukan uji 

pewarnaan spora dengan menggunakan zat warna malacyte green.  
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Tujuannya adalah untuk menentukan ada atau tidaknya spora dalam 

bakteri.  Hasil pengujian terhadap pewarnaan spora bakteri dapat dilihat 

pada Gambar 9.   

 

Gambar 9. Pewarnaan spora bakteri 

Berdasarkan hasil uji pewarnaan spora tampak bahwa seluruh isolat 

bakteri yang berasal dari budu yang berbentuk batang dan memiliki 

spora.  Berdasarkan kunci identifikasi diketahui bahwa bakteri yang 

memiliki ciri-ciri gram positif, berbentuk batang dan memiliki spora 

dapat dikelompokkan kedalam grup I yakni Bacillus atau Clostridium. 

Menurut Fardiaz [1987], spora yang memiliki sifat yang tahan terhadap 

kondisi lingkungan ekstrim dan mengandung bahan kimia beracun.  Spora 

dibentuk oleh spesies bakteri yang termasuk dalam genera Bacillus dan 

Clostridium berfungsi untuk mengatasi lingkungan yang tidak 

menguntungkan bagi bakteri.  Spora biasanya terbentuk dalam sel 

sehingga seringkali disebut sebagai endospora dan biasanya di dalam sel 

bakteri hanya terdapat satu spora.  Jika sel semakin tua, maka sel vegetatif 

akan pecah sehingga endospora akan terlepas dari sel dan membentuk 

spora bebas.  Spora juga lebih tahan terhadap pewarnaan tetapi sulit 

untuk melepaskan zat warna yang telah terserap kedalamnya sehingga 

tidak dapat mengikat zat warna lain yang diberikan berikutnya. Prinsip 

pewarnaan ini digunakan untuk membedakan spora dari sel vegetatif. 

Zat warna yang paling sering digunakan untuk mewarnai spora adalah 

malachite green yang akan tetap diikat oleh spora bakteri setelah 

pencucian dengan air. Zat yang digunakan sebagai counterstain dalam uji 
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pewarnaan spora ini adalah safranin.  Dengan cara ini endospora yang 

masih terdapat di dalam sel vegetatif maupun spora bebas akan berwarna 

hijau-biru, sedangkan sel vegetatif akan berwarna merah sampai merah 

muda [Fardiaz, 1987].  

Identifikasi selanjutnya untuk bakteri dengan sel yang berbentuk bulat 

adalah uji katalase.  Uji katalase digunakan untuk mengetahui adanya 

enzim katalase pada isolat bakteri.  Enzim ini terdapat pada sel-sel bakteri 

yang mempunyai metabolisme aerobik. Katalase adalah enzim yang dapat 

mengkatalisasi penguraian hidrogen peroksida [H2O2]. Hidrogen 

peroksida bersifat toksik terhadap sel karena bahan ini dapat 

menginaktifasikan enzim dalam sel. Uji ini penting dilakukan untuk 

mengetahui sifat bakteri terhadap kebutuhannya akan oksigen [Lay, 

1994]. Penentuan adanya enzim katalase terhadap sel bakteri dilakukan 

dengan menggunakan larutan H2O2 3% pada koloni yang terpisah.  Pada 

bakteri yang bersifat katalase positif akan terlihat adanya gelembung 

udara di sekitar koloni.  Hasil uji katalase isolat bakteri dapat dilihat pada 

Gambar 10. 

 

Gambar 10. Hasil uji katalase bakteri 

Hasil uji katalase menunjukkan adanya gelembung udara pada gelas 

objek, ini berarti ada oksigen yang dihasilkan oleh bakteri tersebut.  Hal 

ini sesuai dengan pendapat David and Janed [2001] yang menyatakan 

bahwa apabila terbentuk gas pada uji katalase maka dapat diartikan 

adanya enzim katalase pada isolat bakteri tersebut.  Jika dihubungkan 

dengan kunci identifikasi, bakteri yang memiliki ciri-ciri gram positif, 
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memiliki bentuk yang bulat dan bersifat katalase dikelompokkan kedalam 

grup V yakni Micrococcus atau Staphylococcus. Karakteristik koloni 

bakteri hasil isolasi ikan budu berdasarkan uji biokimia dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tahap identifikasi selanjutnya untuk menentukan jenis bakteri adalah 

dengan melakukan uji biokimia. Hal ini sesuai dengan pendapat Wibowo 

dan Ristanto [1988] bahwa klasifikasi isolat kedalam genus dan spesies 

dapat juga didasarkan pada sifat-sifat biokimianya antara lain: morfologi 

sel dan sifat gram sel, sifat heterofermentatif atau homofermentatif 

metabolisme glukosa dan jenis gula yang dapat digunakan sebagai 

sumber karbon untuk pertumbuhan sel serta pembentukan gas dari 

glukosa.   

Tabel 4. Karakteristik koloni bakteri hasil isolasi dari budu berdasarkan 

uji biokimia 

Karakteristi

k 

Kelompok Isolat Bakteri 

1 2 3 4 5 

Motilitas + + + + - 

Oksidase - - - - - 

Aerob/anaer

ob 

A A A A A 

Indol - - - - - 

Reduksi 

nitrat  

- + - - - 

TSIA K/K K/K K/K K/K K/K 

Glukosa - + - - + 

Laktosa - - + - + 

Sukrosa + + + + + 

Gas - - + - - 

Sitrat - + - - - 
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Agar darah + + + + + 

Pigmentasi Abu-

abu 

Abu-

abu 

Abu-

abu 

Abu-

abu 

Abu-

abu 

Hemolysis + + + + - 

Urea + + - - - 

Mannitol - - + - + 

MR + - + + + 

VP - + + - - 

OF - - - - - 

Gelatin + + + + + 

 

Pada Tabel 4, isolat bakteri kelompok 1 berdasarkan uji biokimianya 

bakteri ini memiliki ciri-ciri: bakteri bersifat motil, oksidase negatif, 

bersifat aerob, tidak terbentuk warna merah pada uji indol dan tidak 

mereduksi nitrat.  Selanjutnya berdasarkan uji TSIA menghasilkan warna 

kuning pada bagian bawah dan atas medium.  Bakteri ini dapat 

memfermentasi laktosa atau sukrosa dan tidak memfermentasi glukosa, 

tidak terbentuk gas pada permukaan medium, uji sitrat negatif, positif 

ditumbuhkan di medium agar darah, hemolysis positif, uji hidrolisis urea 

positif, negatif untuk uji manitol, uji MR positif, uji VP negatif, uji OF 

negatif dan uji gelatin positif.  Berdasarkan hasil pengujian sifat biokimia 

bakteri pada kelompok ini dan dihubungkan dengan kunci identifikasi 

dari Cowan and Steel’s [1975], maka isolat bakteri kelompok ini 

merupakan jenis bakteri dari genus Bacillus dengan spesies Bacillus 

sphaericus. 

Karakteristik bakteri yang ditemukan pada penelitian ini sama dengan 

yang ditemukan oleh Feliatra et al., [2004] yang melakukan isolasi dan 

identifikasi bakteri dari ikan Kerapu Macan [Ephinephelus fuscogatus].  

Mereka menemukan koloni bakteri yang berwarna putih susu atau agak 

krem, bentuk koloni bulat, tersusun dalam bentuk berpasangan atau 
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rantai dengan ujung bundar, hasil pewarnaan sel gram positif dan bakteri 

bersifat motil.  Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian 

Sumpavapol et al., [2010] yang melakukan isolasi dan identifikasi bakteri 

dari produk fermentasi kepiting [poo-kem] yang berasal dari Thailand 

menemukan bakteri gram positif, memiliki spora dan berbentuk batang.  

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Noguchi et al., [2004] 

yang melakukan isolasi bakteri dari saus ikan yang berasal dari Vietnam 

menemukan lima strain bakteri yang memiliki ciri-ciri: gram positif, 

berbentuk batang, memiliki endospora dan bersifat aerob.  

Berdasarkan uji biokimia, isolat bakteri kelompok yang ke-2 terlihat 

memiliki ciri-ciri: bakteri bersifat motil, uji oksidase negatif, bersifat 

aerob, tidak terbentuk warna merah pada uji indol,  mereduksi nitrat, uji 

TSIA menghasilkan warna kuning pada bagian bawah dan atas medium, 

memfermentasi laktosa atau sukrosa dan tidak memfermentasi glukosa, 

tidak terbentuk gas pada permukaan medium, uji sitrat positif yang 

ditandai dengan perubahan warna medium dari hijau menjadi biru, positif 

ditumbuhkan di medium agar darah, uji hemolysis positif, uji hidrolisis 

urea positif yang ditandai dengan terbentuknya warna merah keunguan 

setelah inkubasi, negatif untuk uji manitol, uji MR negatif, uji VP positif, uji 

OF negatif dan uji gelatin positif.  Berdasarkan hasil pengujian sifat 

biokimia bakteri pada kelompok ini dan dihubungkan dengan kunci 

identifikasi dari Cowan and Steel’s [1975], maka dapat disimpulkan 

bahwa isolat bakteri kelompok ini merupakan jenis bakteri dari genus 

Bacillus, yakni dengan spesies Bacillus polymyxa. 

Setelah dilakukan uji biokimia, isolat bakteri kelompok 3 memiliki ciri-

ciri: bakteri bersifat motil, uji oksidase bersifat negatif, bersifat aerob, 

tidak terbentuk warna merah pada uji indol, tidak mereduksi nitrat, uji 

TSIA menghasilkan warna kuning pada bagian bawah dan atas medium, 

memfermentasi laktosa atau sukrosa dan tidak memfermentasi glukosa, 

tidak terbentuk gas pada permukaan medium, uji sitrat negatif yang 
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ditandai dengan tidak terjadi perubahan warna medium, positif 

ditumbuhkan di medium agar darah, uji hemolysis positif, uji hidrolisis 

urea negatif, positif untuk uji manitol, uji MR positif, hasil uji VP negatif, 

uji OF negatif dan uji gelatin positif.  Berdasarkan hasil pengujian sifat 

fisiologis bakteri pada kelompok ini dan dihubungkan dengan kunci 

identifikasi dari Cowan and Steel’s [1975], maka dapat disimpulkan 

bahwa solat bakteri kelompok ini merupakan jenis bakteri genus Bacillus 

dari spesies Bacillus cereus. 

Pada isolat bakteri kelompok 4 terlihat bahwa bakteri kelompok ini 

memiliki ciri-ciri: bakteri bersifat motil, uji oksidase negatif, bersifat 

aerob, tidak terbentuk warna merah pada uji indol, tidak mereduksi 

nitrat, uji TSIA menghasilkan warna kuning pada bagian bawah dan atas 

medium, memfermentasi laktosa atau sukrosa dan tidak memfermentasi 

glukosa, tidak terbentuk gas pada permukaan medium, uji sitrat negatif 

yang ditandai dengan tidak terjadinya perubahan warna medium, positif 

ditumbuhkan di medium agar darah, uji hemolysis positif, uji hidrolisis 

urea negatif, negatif pada uji manitol, uji MR positif, uji VP negatif, uji OF 

negatif dan uji gelatin positif.  Berdasarkan hasil pengujian sifat fisiologis 

bakteri pada kelompok ini dan jika dihubungkan dengan kunci identifikasi 

dari Cowan and Steel’s [1975], maka dapat disimpulkan bahwa isolat 

bakteri kelompok ini diduga merupakan bakteri dari genus Bacillus 

khususnya spesies Bacillus pantothenticus. 

Menurut Holt et al., [1994], bakteri Bacillus sp. memiliki sifat: gram positif 

dan biasanya motil karena adanya flagel peritrichous.  Endospora 

berbentuk oval, kadang-kadang bundar atau silinder dan sangat resisten 

pada kondisi yang tidak menguntungkan.  Bakteri ini bersifat aerobik atau 

fakultatif anaerobik, sangat peka terhadap panas, pH dan salinitas, 

kemoorganotrof dengan metabolisme fermentasi atau pernafasan.  

Biasanya bersifat katalase dan oksidase positif, tersebar luas pada 



64 | Bakteri Asam Laktat Pada Produk Fermentasi Ikan 

bermacam-macam habitat dan bersifat patogen terhadap vertebrata atau 

invertebrata. 

Berdasarkan Tabel 4. isolat bakteri kelompok 5 terlihat bahwa bakteri 

kelompok ini memiliki ciri-ciri: tidak motil, uji oksidase negatif yang 

ditandai dengan tidak terjadinya perubahan warna medium, bersifat 

aerob, tidak terbentuk warna merah pada uji indol, tidak mereduksi 

nitrat, uji terhadap gula laktosa, glukosa dan sukrosa positif, tidak 

terbentuk gas pada permukaan medium, uji sitrat negatif, tumbuh pada 

media agar darah, uji hidrolisis urea negatif, uji manitol positif, uji MR 

positif, uji VP negatif, uji OF negatif, dan uji gelatin positif yang ditandai 

dengan tidak terjadinya perubahan medium nutrien gelatin  setelah 

proses inkubasi.  Berdasarkan hasil pengujian sifat fisiologis bakteri pada 

kelompok ini serta dihubungkan dengan kunci identifikasi dari Cowan 

and Steel’s [1975], maka isolat dapat disimpulkan bahwa bakteri 

kelompok ini merupakan jenis bakteri dari genus Micrococcus dengan 

spesies Micrococcus lactis.  

Menurut Holt et al, [1994], bakteri Micrococcus sp. merupakan bakteri 

gram positif dan biasanya jarang motil, tidak berspora, aerobik, biasanya 

koloni bercorak dari kuning atau merah, kemoorganotrof, sering 

memproduksi sedikit atau tidak ada asam dari karbohidrat, katalase 

positif dan kadang oksidase positif, meskipun sangat jarang.  Biasanya 

halotoleran, tumbuh pada 5 % NaCl [Schleifer and Kloos, 1975].  Bakteri 

ini tumbuh optimum pada suhu 25-37oC, terdapat terutama pada kulit 

mamalia dan dalam tanah, tetapi biasanya diisolasi dari produk makanan 

dan udara. 

Rusip merupakan salah satu makanan fermentasi khas ikan asam laktat 

yang berasal dari Bangka Belitung. Untuk mengembangkan produk ini 

diperlukan data bakteri asam laktat yang terlibat selama fermentasi. 

Sejumlah 29 isolat dipilih untuk diisolasi dan diidentifikasi. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa bakteri asam laktat yang terlibat pada 

hari ke 1‒15 adalah Streptococcus dan Leuconostoc [Yuliana et al., 2018]. 

Majumdar and Basu [2010] melakukan karakterisasi dari produk 

fermentasi ikan lona ilish yang berasal dari daerah Timur Laut India.  Dari 

keseluruhan bakteri yang terdapat pada produk fermentasi ini 60 % 

merupakan bakteri Micrococcus sp. dan 40 % bakteri Bacillus sp.  Hal yang 

sama juga dikemukakan oleh Anihouvi et al., [2006], dari 25 sampel 

fermentasi ikan [lanhouin] yang berasal dari Vietnam ditemukan jenis 

bakteri yang dominan adalah bakteri Bacillus sp. dan Micrococcus sp.  

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Taroem and Sarojnalini 

[2012] terhadap produk fermentasi ngari, ditemukan bahwa bakteri 

Bacillus sp. dan Micrococcus spp. merupakan bakteri yang dominan 

terdapat dalam produk tersebut. 

Hasil penelitian isolasi bakteri asam laktat yang berasal dari ikan budu 

yang dilakukan oleh Pratama et al., [2021] diperoleh ciri-ciri bakteri: 

berbentuk batang, katalase negatif, dan termasuk dalam tipe 

homofermentatif, berdasarkan analisis filogenetik bakteri tersebut 

berkerabat dekat dengan Lactobacillus brevis. 
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Chapter: 5 SENYAWA ANTIMIKROBA DARI 

BAKTERI ASAM LAKTAT 

 

 

Senyawa Antimikroba 

enyawa antimikroba adalah senyawa biologis atau kimia yang 

dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba.  Beberapa 

grup senyawa kimia utama yang dapat bersifat antimikrobial 

adalah fenol dan senyawa fenolik, alkohol, halogen, logam berat dan 

senyawanya, detergen, asam dan basa. Mekanisme penghambatan 

pertumbuhan mikroba oleh senyawa antimikroba adalah: [1] perusakan 

dinding sel sehingga mengakibatkan lisis atau menghambat pertumbuhan 

dinding sel pada sel yang sedang tumbuh; [2] mengubah permeabilitas 

membran sitoplasma yang menyebabkan kebocoran nutrien di dalam sel; 

[3] denaturasi protein sel; [4] perusakan sistem metabolisme dalam sel 

dengan cara menghambat kerja enzim intraseluler  [Pelczar dan Rheid 

[1986] dalam Takasari, 2008]. 

Fermentasi dapat dilakukan secara alami maupun dengan menambahkan 

kultur murni yang memanfaatkan bakteri asam laktat  dalam prosesnya. 

Bakteri asam laktat adalah bakteri Gram positif yang memfermentasi 

karbohidrat dan menghasilkan asam laktat sebagai produk fermentasi 

utamanya [Bintsis, 2018]. Keberadaan bakteri asam laktat dalam produk 

fermentasi memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Selama 

proses fermentasi berlangsung, bakteri asam laktat akan menghasilkan 

metabolit seperti asam laktat, hidrogen peroksida, dan bakteriosin yang 

berfungsi sebagai senyawa antibakteri [Delfahedah et al., 2013; Mahon et 

al., 2015]. Menurut Fardiaz [1987] suatu zat antimikroba dalam 

menghambat pertumbuhan mikroba dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya: [1] konsentrasi zat antimikroba; [2] suhu lingkungan; [3] 

S 



72 | Senyawa Antimikroba Dari Bakteri Asam Laktat 

waktu penyimpanan; [4] sifat-sifat mikroba, meliputi jenis, jumlah, umur 

dan keadaan mikroba, dan [5] sifat-sifat fisik dan kimia makanan, 

termasuk kadar air, pH, jenis dan jumlah senyawa di dalamnya. 

Bakteri asam laktat adalah bakteri gram positif yang mampu 

memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan asam laktat yang dapat 

berdampak positif bagi kesehatan manusia khususnya sistem pencernaan. 

Bakteri asam laktat telah berstatus sebagai Generally Recognized as Safe 

[GRAS] atau aman bagi manusia. Penelitian lebih lanjut telah 

membuktikan bahwa bakteri asam laktat berpotensi mengendalikan 

bakteri patogen dalam saluran pencernaan, menstimulus sistem imun, 

mencegah sembelit, memperbaiki daya cerna laktosa dan memproduksi 

senyawa antibakteri yang sering disebut dengan bakteriosin [Harmayanti 

et al., 2019]. 

Bakteriosin 

Bakteriosin pertamakali ditemukan oleh Alexander Gratia pada tahun 

1925, untuk pertamakalinya dia memberi nama zat tersebut colicine 

karena zat tersebut memiliki kemampuan membunuh Escherichia coli 

[Savadogo et al., 2004].  Bakteriosin adalah peptida antimikroba yang 

disintesis secara ribosomal yang dihasilkan oleh sejumlah bakteri 

(Martirani et al., 2002) dan mempunyai pengaruh bakterisidal dan 

bakteriostatik terhadap bakteri yang mempunyai hubungan dekat dengan 

bakteri penghasilnya (Ko et al., 2000).   

Bakteriosin dihasilkan baik oleh bakteri gram positif maupun bakteri gram 

negatif.  Bakteriosin gram positif  mengandung 30-60 asam amino dengan 

aktifitas yang bervariasi dari spektrum sempit sampai spektrum luas dalam 

melawan bakteri gram positif  lain [Jack et al., 1995] bahkan ada yang 

bereaksi terhadap bakteri Gram negatif.  Penamaan bakteriosin umumnya 

disesuaikan dengan bakteri penghasilnya seperti Lactococcin A, Lactococcin 

G, Lactococcin 972 dihasilkan oleh Lactococcus lactis, Enterococcin 
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[Enterococcus faecalis], Carnobacteriocin [Carnobacterium pisciola], 

Aurecin, Acidophilin, Lactacin [Lactobacillus acidophillus], Lactocin, 

Helveticin [Lactobacillus helveticus], Plantaricin, Planticin [Lactobacillus 

plantarum]  dan lain sebagainya. 

Bakteriosin selain berperan dalam menjaga kesehatan ternak dan manusia 

melalui penyeimbang ekosistem pencernaan, bakteriosin yang dihasilkan 

oleh bakteri asam laktat juga berperan sebagai pengawet alami dalam 

penyimpanan dan pengolahan bahan pangan [Soomro et al., 2002]. 

Bakteriosin meskipun memiliki heterogenitas komposisi kimia dan aktifitas 

biologis biasanya mempunyai beberapa karakteristik umum, seperti 

menghambat pertumbuhan atau membunuh strain bakteri yang hampir 

sama, tidak efektif melawan bakteri penghasilnya dan mempunyai 

spektrum sempit.  Mekanisme kerja bakteriosin dalam melawan bakteri lain 

secara umum dengan menyerang membran sitoplasma melalui 

pembentukan pori membran sitoplasma dan penembusan membran sel 

sehingga meningkatkan permeabilitas membran sitoplasma atau 

penghambatan pembentukan septum [Suparjo, 2008]. 

Penggunaan istilah bakteriosin sering dikacaukan dengan istilah antibiotik 

dan antimikroba.  Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh 

berbagai mikroorganisme.  Bakteriosin adalah zat kimia berupa peptida 

atau protein yang dihasilkan oleh bakteri sedangkan antimikroba 

disamping zat kimia yang dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme 

[antibiotik, bakteriosin] juga substansi yang diperoleh secara sintetik.  

Bakteriosin secara umum berbeda dengan antibiotik dalam hal sintesis, 

mekanisme kerja, spektrum dan tujuan pemakaian seperti terlihat pada 

Tabel 5. 
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Tabel 5. Beberapa perbedaan utama bakteriosin dan antibiotik 

Karakteristik Bakteriosin Antibiotik 

- Aplikasi 
- Sintesis 

 
- Aktivitas 
- Imunitas sel induk 

semang 
- Mekanisme sel 

target 
 
 

- Kebutuhan 
interaksi 

- Mekanisme kerja 
 
 
 

- Efek samping 

- Pangan 
- Ribosomal 

 
- Spektrum sempit 
- Ya 

 
- Biasanya 

penyesuaian sel yang 
dipengaruhi 
 

- Docking molekul 
- Sebagian besar 

pembentukan pori, 
dan beberapa dalam 
biosintesis dinding sel 

- Belum diketahui 

- Klinikal 
- Metabolit 

sekunder 
- Spektrum luas 
- Tidak 

 
- Biasanya 

pemindahan 
secara genetik 

- Target khusus 
- Membran sel atau 

target intraselluler 
 
 
 
- Ya 

Sumber : Cleveland et al.,  [2001] 

Sifat dari Bakteriosin 

Bakteriosin memiliki sifat mudah didegradasi enzim proteolitik dan 

mampu menghambat pertumbuhan mikroba yang secara filogenik dekat 

dengan bakteri penghasil bakteriosin [Jack et al., 1995].  Selanjutnya Tagg 

et al., [1976] mengemukakan beberapa kriteria bakteriosin yaitu berupa 

protein, bersifat bakterisidal, bakteri target memiliki sifat pengikatan 

spesifik [specific binding site], gen pengkode bakteriosin ada dalam 

plasmid, aktif terhadap bakteri yang dekat secara filogenik.  Syarat 

bakteriosin adalah sebagai protein dan tidak membunuh bakteri 

penghasilnya.  Bakteriosin yang dihasilkan oleh beberapa galur BAL 

diketahui mempunyai aktivitas menghambat pertumbuhan bakteri 

pembusuk dan patogen makanan sehingga dapat meningkatkan 

keamanan dan daya simpan pangan. 
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Bakteriosin biasanya tahan terhadap panas, dan aktivitasnya masih tetap 

ada dalam lingkungan asam misalnya pada suhu 1000C atau 1210C selama 

15 menit. Selanjutnya menurut Ogunbarwo et al., [2003], suhu yang 

sangat rendah dalam penyimpanan tidak mempengaruhi aktivitas 

bakteriosin dan umumnya bakteriosin sensitif terhadap protease. 

Target kerja bakteriosin yang berasal dari bakteri asam laktat adalah 

membran sitoplasma sel bakteri sensitif [Venema et al., 1993) sehingga 

dapat menimbulkan akibat fatal bagi kelangsungan hidup sel tersebut.  

Semua sel hidup dibatasi oleh membran sitoplasma yang bersifat selektif 

permeabel yang berfungsi untuk melakukan pengangkutan aktif, sehingga 

berperan dalam mengendalikan komponen dalam sel.  Apabila integritas 

fungsi sel sitoplasma terganggu maka substansi yang terdapat di dalam 

sel akan lolos dari sel sehingga menimbulkan kerusakan atau kematian sel 

(Drider et al., 2006).  

Mekanisme Kerja dari Bakteriosin 

Beberapa cara antimikroba dalam melawan mikroorganisme yaitu efek 

bakterisidal, bakteriostatik ataupun bakteriolisis.  Secara umum 

bakteriosin asal BAL memiliki kemampuan melawan bakteri lain dengan 

efek bakterisidal.  Mekanisme aktivitas bakterisidal beberapa bakteriosin 

secara umum sebagai berikut: [1] molekul bakteriosin mengalami kontak 

langsung dengan membran sel; [2] proses kontak ini mampu mengganggu 

potensial membran berupa destabilitas membran sitoplasma sehingga sel 

menjadi tidak kuat; [3] ketidakstabilan membran mampu memberikan 

dampak pembentukan lubang atau pori pada membran sel melalui proses 

gangguan terhadap PMF [proton motive force] [Gonzales et al., 1996].   

Kebocoran yang terjadi akibat pembentukan lubang pada membran 

sitoplasma ditunjukkan oleh adanya aktivitas keluar masuknya molekul-

molekul seluler.  Kebocoran yang terjadi berdampak pada penurunan 

gradient  pH seluler.  Secara umum, pengaruh pembentukan lubang 
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sitoplasma sebagai dampak adanya bakteriosin, menyebabkan terjadinya 

perubahan  gradient potensial membran [∆P] dan pelepasan molekul 

intraseluler maupun masuknya substansi ekstraseluler [lingkungan]. 

Efeknya menyebabkan pertumbuhan sel terhambat dan menghasilkan 

proses kematian pada sel  yang sensitif terhadap bakteriosin [Drider et al., 

2006].  

Bakteriosin sebagai biopreservatif pangan harus memenuhi kriteria 

seperti pengawet atau bahan tambahan makanan lainnya antara lain 

aman bagi konsumen, memiliki aktivitas bakterisidal terhadap kelompok 

bakteri gram positif dalam sistem makanan, stabil, terdistribusi secara 

merata dalam sistem makanan, dan ekonomis [Ray, 2004].  Beberapa 

bakteriosin yang dihasilkan oleh BAL telah diuji sebagai pengawet dalam 

berbagai produk makanan.  Bakteriosin tersebut diproduksi oleh 

Lactococcus, Lactobacillus dan Pediococcus yang berasal dari berbagai 

bahan makanan.  Nisin adalah bakteriosin polipeptida yang diproduksi 

oleh  Lactococcus lactis dan telah dikenal aman untuk mengontrol bakteri 

patogen dan pembusuk makanan.  Mekanisme aksi bakteriosin dalam 

membran sel bakteri patogen dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Mekanisme kerja bakteriosin merusak membran sel 

bakteri patogen [Drider et al., 2006] 

Bakteriosin yang dihasilkan oleh bakteri gram positif biasanya 

merupakan polipeptida bermuatan positif yang dapat menembus 
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membran sel dan tersusun kurang dari 60 residu asam amino.  

Klaenhammer [1988] mengelompokkan bakteriosin menjadi empat,  

yaitu: 1]. Lantibiotik, merupakan bakteriosin yang mengandung cincin 

lantionin dalam molekulnya, contohnya nisin, Lacticin 481, Lactacin S, 

Streptococcin SA-FF22. 2]. Bakteriosin kecil [< 10 kDa], relatif tahan 

panas, peptide pada sisi aktifnya tidak mengandung lantionin.  Kelompok 

kedua ini dibagi lagi dalam tiga sub kelas.  Kelas IIa mempunyai peptide 

listria-active dengan sekumpulan sekuen N-terminal.  Kelas IIb adalah 

kelompok bakteriosin yang biasanya membentuk komplek berpori 

dengan aktifitas dua peptida yang berbeda. Kelas IIc adalah bakteriosin 

yang memerlukan peptide teraktifasi-tiol untuk mengurangi residu sistein 

dalam aktivitasnya. 3]. Bakteriosin bermolekul protein besar [>30 kDa] 

dengan protein tidak tahan panas, contoh Helvetion J dan Brevicin 27. 4]. 

Bakteriosin yang mengandung protein kompleks, terdiri atas komponen 

karbohidrat maupun lipid, contoh plantarisin S yang mengandung 

glikoprotein [Diaz, 1993].  

Kebanyakan bakteriosin memberikan efek antibakteri dengan merusak 

membran sel target, sehingga sel kehilangan kemampuan hidupnya 

[Oscariz dan Pisabarro, 2000].  Beberapa bakteriosin menyebabkan 

bakteriolisis [melisis sel bakteri] karena kemampuannya menderegulasi 

sistem autolitik dari sel yang sensitif sehingga menyebabkan kerusakan 

pada lapisan peptidoglikan.  Bakteri bekerja pada konsentrasi yang sangat 

kecil, yakni dalam nanomolar [Nes dan Holo, 2000]. 

Bakteriosin yang dihasilkan oleh Bacillus sp. yang telah diisolasi dan 

dipelajari antara lain ialah subtilosin A yang dihasilkan oleh Bacillus 

subtilis 168 [Babasaki et al., 1985), mersacidin dari Bacillus sp. galur HIL 

Y-85,54728 [Altena et al., 2000], bacillocin 490 dari Bacillus licheniformis 

[Martirani et al., 2002], iturin, bacilysin, dan chlorotetaine dari Bacillus sp. 

galur CS93 [Phister et al., 2004], cerein 8A dari Bacillus cereus 8A [Bizani 

et al., 2005], subtilin dari Bacillus subtilis, megacin dari Bacillus 
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megaterium, lichenin dari Bacillus licheniformis, dan tochicin dari Bacillus 

thuringiensis [Teo dan Tan, 2005]. 

Bakteriosin adalah peptida yang disintesis secara ribosomal dan 

memiliki aktivitas antibakteri berspektrum sempit yang utamanya 

menghambat bakteri lain yang memiliki hubungan kekerabatan dekat 

dengan bakteri penghasilnya [Lee dan Kim, 2011]. Hal itulah yang 

membedakan bakteriosin dengan antibiotik. Umumnya bakteriosin 

memiliki berat molekul rendah yang masuk ke dalam sel target dengan 

mengikat reseptor permukaan sel. Mekanisme bakterisidal dari 

bakteriosin dapat bervariasi diantaranya dapat melalui pembentukan 

pori, degradasi sel DNA, atau penghambatan sintesis peptidoglikan 

[Todorov et al., 2011]. Menurut Yi et al. [2016], mekanisme bakterisidal 

tidak hanya melalui pembentukan pori dan pengaruhnya terhadap 

permeabilitas membran sel, tetapi dapat pula melalui penghambatan 

replikasi DNA. 

 

Keterangan: 

= proses 

   = berimplikasi pada 

Gambar 12. Mekanisme antibakteri bakteriosin 

Mekanisme Antibakteri Bakteriosin 

Membran sel (anionik) Bakteriosin (kationik) 

Interaksi elektrostatik 

Mempengaruhi permeabilitas membran sitoplasma 

Kebocoran elektrolit 

Penurunan potensial listrik dan gradien pH 

Mereduksi PMF 

Menghambat sintesis ATP 

Kematian sel 
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Seperti yang telah banyak diasumsikan bahwa bakteriosin dapat 

membunuh bakteri lain dengan membentuk pori dan mempengaruhi 

permeabilitas membran sel [Malik et al., 2012]. Molekul bakteriosin yang 

bermuatan positif dan membran sel dari bakteri yang bermuatan negatif 

akan menyebabkan timbulnya interaksi elektrostatik di antara 

keduanya. Hal ini akan memfasilitasi molekul bakteriosin agar dapat 

mendekat pada membran sel [Perez et al., 2015]. Bakteriosin akan 

mempengaruhi permeabilitas membran sitoplasma, yang diyakini 

sebagai langkah penting dari banyak bakteriosin sebagai antibakteri 

[Zhang et al., 2016]. Tereduksinya proton motive force [PMF] akan 

menghambat produksi energi dan biosintesis protein atau asam nukleat 

[Lestari et al., 2019]. Proton motive force merupakan gradien 

elektrokimia pada membran sitoplasma yang terdiri atas potensial 

membran dan gradien pH, yang bertugas memandu sintesis ATP dan 

mengakumulasikan ion serta metabolit lain [Imam et al., 2018]. 

Membran sel yang mengelilingi sitoplasma mengandung fosfolipid dan 

protein [Brooks et al., 2013]. Bagian bakteriosin yang bersifat hidrofobik 

akan masuk ke dalam membran sitoplasma dan membentuk pori. 

Adanya pori atau lubang pada membran inilah yang menyebabkan 

terjadinya kegagalan dari PMF. Hal tersebut mengakibatkan semua 

reaksi yang membutuhkan energi pada sel bakteri akan terhenti dan 

berujung pada kematian sel [Sari et al., 2016]. Sel tidak mampu 

mengangkut nutrisi serta tidak dapat mempertahankan konsentrasi 

molekul kofaktor seperti K+ dan Mg2+ akibat kekurangan ATP [Lahtinen 

et al., 2012]. Selain itu, adanya lubang atau pori akan mengakibatkan 

terjadinya kebocoran pada membran sitoplasma yang akan ditunjukkan 

oleh keluarnya atau keberadaan molekul seluler pada lingkungan serta 

terjadinya penurunan gradien pH seluler [Sandi et al., 2015]. Efeknya 

menyebabkan pertumbuhan sel menjadi terhambat dan terjadinya 

kematian pada sel yang sensitif terhadap bakteriosin                                  

(Lestari et al., 2019). 
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Gambar 13. Scanning Electrone Microscopy bakteri S. aureus: [A] kontrol 

[B] pemberian bakteriosin         selama 30 menit, dan [C] 

pemberian bakteriosin selama 2 jam [Yi et al., 2016] 

 

Yi et al., [2016] menguji bakteriosin yang dihasilkan oleh L. crustorum 

terhadap S. aureus. Pada Gambar 1 bakteri S. aureus yang digunakan 

sebagai kontrol menunjukkan bentuk yang datar dan mengkilap dengan 

scanning electron microscopy (SEM). Sitoplasma tampak homogen 

dengan membran sel yang menempel erat pada dinding sel. Namun, 

ketika sel diberi perlakuan dengan pemberian bakteriosin selama 30 

menit, terjadi perubahan pada permukaan sel yang tampak kasar dan 

keriput. Kemudian pada S. aureus dengan perlakuan pemberian 

bakteriosin selama dua jam, terjadi perubahan terhadap bentuk sel yang 

lebih hebat lagi. 
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Gambar 14. TEM S. aureus: [A] kontrol [B] pemberian bakteriosin selama 

30 menit, dan [C] pemberian bakteriosin selama 2 jam [Yi et 

al., 2016] 

Penelitian yang dilakukan Yi et al., [2016] juga melakukan pengamatan 

terhadap pengaruh bakteriosin yang diberikan pada S. aureus dengan 

menggunakan transmission electron microscopy [TEM]. Pada Gambar 14, 

S. aureus yang digunakan sebagai kontrol menunjukkan membran 

sitoplasma dan septum dari sel yang tampak baik. Kemudian pada 

perlakuan dengan pemberian bakteriosin selama 30 menit, terjadi 

perubahan yang paling menonjol pada material padat elektron [EDM] 

seluler yang menghilang. Dinding sel tampak menipis, muncul lapisan 

seperti duri disekitar dinding luar, septum menjadi tidak jelas, dan 

hanya sebagian membran sitoplasma yang masih tampak jernih. Ini 

menunjukkan bahwa struktur dinding sel dan membran sitoplasma 

bakteri S. aureus dapat terpengaruh oleh pemberian bakteriosin yang 

diikuti dengan hilangnya kandungan di dalam sel. Selanjutnya pada S. 

aureus dengan perlakuan pemberian bakteriosin selama dua jam, 

memperlihatkan membran seperti mesosom yang meregang ke dalam 

sitoplasma. Terbentuknya pori menyebabkan hanya sedikit material 

yang tersisa di dalam sitoplasma akibat rusaknya lapisan pembungkus 

sel. Kerusakan sel tersebut akhirnya akan menyebabkan kematian sel 

bakteri S. aureus. Hal ini membuktikan bahwa pembentukan pori dan 
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pelepasan material dari dalam sitoplasma merupakan mekanisme 

bakteriosin dalam menimbulkan kerusakan terhadap dinding sel dan 

membran sel dari bakteri S. aureus. 

Aktivitas Senyawa Antimikroba dari Ikan Budu 

Setelah dilakukan skreening, dari 138 isolat bakteri yang berasal dari ikan 

budu ditemukan 8 isolat yang memiliki aktivitas antimikrobial dengan 

zona hambat yang tinggi yakni isolat-isolat yang memiliki kode SS2, SS4, 

SS5, SS9, SS11, SS13, SS28 dan SS34.  Isolat SS4 memiliki aktivitas 

antimikroba yang paling tinggi terhadap bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus dibandingkan dengan isolat yang lain. Aktifitas 

antimikrobial kedelapan isolat bakteri terpilih terhadap lima bakteri 

patogen dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

Gambar 15. Hasil pengamatan zona hambat isolat terpilih  

                                    terhadap lima bakteri patogen [Yusra et al., 2013] 

Kriteria aktivitas daya hambat menurut Lingga et al., [2015], yaitu < 5 mm 

memiliki aktivitas daya hambat lemah, 5-10 mm memiliki aktivitas daya 

hambat sedang, 10-20 mm memiliki aktivitas daya hambat kuat, dan >20 

mm memiliki aktivitas daya hambat sangat kuat. Aktivitas antimikroba 

Bacillus cereus strain HVR22 terhadap bakteri patogen menggunakan 

metode difusi sumur agar dapat dilihat pada Gambar 16. 
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Gambar 16. Aktivitas antimikroba Bacillus cereus strain HVR22 terhadap 

bakteri patogen: [a] Escherichia coli, [b] Staphylococcus aureus, 

[c] Salmonella thypi, [d] Bacillus subtilis dan [e] Listeria 

monocytogenes, menggunakan metode difusi sumur agar [Yusra 

et al., 2013] 

Hasil penelitian daya hambat senyawa antibakteri dari bakteri asam 

laktat potensial dari ikan budu terhadap bakteri E. coli ini hampir sama 

dengan penelitian Ndaw et al., [2008)] pada fermentasi ikan Moroccan 

sardines [Sardina pilchardus].  Luas zona hambat isolat BAL terhadap 

bakteri Escherichia coli [ATCC 25921] adalah 20,6 mm.  Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Lawalata et al., [2010] pada fermentasi 

ikan bakasang ditemukan diameter zona hambat terhadap bakteri 

Escherichia coli sebesar 15 mm.  Luas zona bening yang terbentuk 

terhadap bakteri Salmonella thypi dari isolat bakteri yang berasal dari 
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budu ini lebih besar jika dibandingkan dengan hasil penelitian Nithya et 

al., [2012], BAL Lactobacillus fermentum KNO2 dari fermentasi tahu 

memiliki diameter zona hambat 11 mm.  Begitu juga dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Yuen et al., [2009] terhadap produk fermentasi budu 

Malaysia diketahui bahwa aktivitas antibakterial bakteri hasil isolasi 

terhadap bakteri Salmonella thypi berkisar antara 7 - 12 mm. 

Aktivitas antimikroba tertinggi kedua adalah isolat SS4 dengan diameter 

zona hambat 13 mm, sedangkan aktivitas antimikroba yang paling rendah 

terhadap bakteri Salmonella thypi terdapat pada isolat SS34 yakni dengan 

zona hambat seluas 10 mm.  Dilihat dari rata-rata diameter zona bening, 

berdasarkan penelitian ini terlihat bahwa zona hambat terhadap bakteri 

Salmonella thypi lebih kecil dibandingkan dengan bakteri uji yang lain.  

Hal ini disebabkan karena bakteri Salmonella thypi memiliki komposisi 

membran yang berbeda dengan bakteri gram positif lainnya.  Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Ray and Bhunia [2008] bahwa bakteri 

gram negatif seperti Salmonella sp. lebih tahan terhadap bakteriosin yang 

berasal dari BAL karena komposisi dari membrannya berbeda dengan 

mikroorganisme gram positif lain.   

Isolat SS13 dan SS28 memiliki aktivitas antimikroba yang paling tinggi 

terhadap bakteri Bacillus subtilis dibandingkan dengan isolat yang lain.  

Isolat SS13 dan SS28 pada pengamatan selama 24 jam diameter zona 

hambatnya mencapai 35 mm lebih besar dari penelitian Aslam et al., 

[2007], BAL Streptococcus thermophilus yang diisolasi dari produk 

fermentasi susu [yoghurt] yang hanya memiliki diameter zona hambat 

seluas 9,5 mm.  Begitu juga dengan aktivitas antimikroba  BAL 

Pediococcus sp. yang diisolasi dari produk fermentasi petis daging sapi 

tradisional terhadap bakteri Bacillus subtilis FNCC 0061 diameter zona 

hambatnya adalah 8 - 13 mm [Pramono et al., 2009].  Aktivitas 

antimikroba tertinggi kedua adalah isolat SS34 dengan diameter zona 

hambat 33 mm, sedangkan aktivitas antimikroba  yang paling rendah 
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terhadap bakteri Bacillus subtilis terdapat pada isolat SS5 yakni dengan 

zona hambat seluas 19 mm.   

Isolat SS2, SS5, SS9, SS11, dan SS34 memiliki aktivitas antimikroba yang 

paling tinggi terhadap bakteri Listeria monocytogenes dibandingkan 

dengan isolat yang lain.  Kelima isolat tersebut pada pengamatan selama 

24 jam diameter zona hambatnya mencapai 20 mm.  Jika dibandingkan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ogunbarwo et al., [2003] diperoleh 

senyawa antimikroba dari bakteri Lactobacillus plantarum F1 dan 

Lactobacillus brevis OG1 memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri 

uji Listeria monocytogenes menghasilkan luas zona hambat berturut-turut 

7 mm dan 9 mm.  Begitu juga dengan penelitian Yuen et al., [2009] pada 

produk fermentasi budu yang berasal dari Malaysia diperoleh aktivitas 

zona hambat isolat bakteri terpilih terhadap Listeria monocytogenes 

berkisar 10 - 17 mm.  Aktivitas antimikroba tertinggi kedua adalah isolat 

SS28 dengan diameter zona hambat 19 mm, dan aktivitas antimikroba 

yang paling rendah terhadap bakteri Listeria monocytogenes  terdapat 

pada isolat SS13 yakni dengan zona hambatnya seluas 15 mm. 

Isolat bakteri dengan kode SS28 memiliki rata-rata diameter zona hambat 

paling tinggi terhadap kelima bakteri uji yaitu 14 mm terhadap 

Escherichia coli, 18 mm terhadap Staphylococcus aureus, 15 mm terhadap 

Salmonella thypi, 35 mm terhadap Bacillus subtilis dan 19 mm terhadap 

Listeria monocytogenes.  Rata-rata diameter zona bening tertinggi kedua 

adalah isolat bakteri dengan kode SS4, dengan diamater zona hambat 

yang dimilikinya adalah 20 mm terhadap Escherichia coli, 24 mm 

terhadap Staphylococcus aureus, 13 mm terhadap Salmonella thypi, 20 

mm terhadap Bacillus subtilis dan 18 mm terhadap Listeria 

monocytogenes.  

Tinggi atau rendahnya diameter zona hambat bakteri terpilih terhadap 

bakteri uji dipengaruhi oleh produksi senyawa antimikroba yang 

dihasilkan oleh bakteri tersebut.  Luasnya zona bening berhubungan 
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dengan kemampuan bakteri dalam memproduksi metabolit sekunder 

yaitu asam laktat dan bakteriosin.  Hal ini sesuai dengan pendapat Fardiaz 

[1992] bahwa senyawa antimikroba adalah senyawa kimiawi atau 

biologis yang dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba. 

Terdapatnya komponen antimikroba dalam bahan pangan disebabkan 

oleh berbagai faktor diantaranya: senyawa antimikroba tersebut sudah 

ada secara alamiah di dalam bahan pangan tersebut, ditambahkan secara 

sengaja ke dalam makanan dan terbentuk selama pengolahan atau 

dihasilkan oleh jasad renik yang tumbuh selama fermentasi pangan. 

Aktivitas antimikrobial isolat terpilih SS28 yang tertinggi adalah terhadap 

bakteri Bacillus subtilis dengan diameter zona hambat 35 mm dan yang 

terendah terhadap bakteri Escherichia coli yakni dengan diameter zona 

bening 14 mm.  Dilihat berdasarkan kelompok bakteri, Bacillus subtilis 

merupakan bakteri gram positif sedangkan Escherichia coli adalah bakteri 

gram negatif.  Dari struktur sel diketahui bahwa bakteri gram negatif 

memiliki dinding sel yang lebih tebal dibandingkan dengan gram positif 

yang memiliki dinding sel berlapis tunggal.  Hal ini menyebabkan tingkat 

penyerangan substansi antimikroba terhadap masing-masing bakteri 

berbeda. 

Jika dilihat dari luas zona hambat yang ditimbulkan oleh kedelapan isolat 

bakteri terpilih terhadap kelima bakteri uji dapat disimpulkan bahwa 

isolat bakteri SS28 yang berasal dari budu dapat dijadikan sebagai 

kandidat biopreservatif.  Hal ini disebabkan karena isolat bakteri SS28 

memiliki diameter zona hambat mencapai 35 mm terhadap bakteri uji 

Bacillus subtilis.  Sesuai dengan pendapat Purwati dan Syukur [2006], 

salah satu kriteria bakteri yang dapat digunakan sebagai kandidat 

biopreservatif adalah memiliki aktivitas antimikroba yang tinggi terhadap 

mikroba patogen sehingga dapat digunakan sebagai pengawet alami.  

Selanjutnya menurut Bloomfield [1991] kemampuan suatu senyawa 

antimikroba dalam menghambat pertumbuhan mikroba patogen 



Senyawa Antimikroba Dari Bakteri Asam Laktat |87  

merupakan suatu kriteria yang penting dalam pemilihan suatu senyawa 

antimikroba yang berfungsi sebagai bahan pengawet.  Semakin kuat efek 

penghambatannya semakin efektif digunakan sebagai bahan pengawet.  

Menurut Pan et al., [2009], pengelompokkan aktivitas antimikroba 

berdasarkan diameter zona hambat yang dihasilkan pada uji antagonis 

adalah: a]. daerah hambat >6 mm dikategorikan kuat, b]. daerah hambat 3 

- 6 mm dikategorikan baik, dan c]. daerah hambat 0 - 3 mm dikategorikan 

lemah.  

Berdasarkan uji aktivitas antimikrobial terlihat bahwa isolat SS28 

memiliki potensi aktivitas antimikroba rata-rata yang tinggi terutama 

terhadap bakteri yang biasa mengkontaminasi produk perikanan yakni 

Staphylococcus aureus. Sebagaimana ketentuan yang dikeluarkan oleh 

Badan Standarisasi Nasional Indonesia [SNI] tahun 2011 dan Novotny and 

Perry [1992], jenis bakteri yang bersifat patogen yang sering 

mengkontaminasi ikan dan produk perikanan adalah Vibrio 

parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Escherichia coli, Aeromonas spp, 

Salmonellosis, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Clostridium 

botulinum, Clostridium perfringens dan Campylobacter jejuni.  Selain itu 

menurut Toranzo et al., [2005] bakteri patogen yang sering 

mengkontaminasi ikan adalah Staphylococcus sp, Aeromonas sp, 

Salmonella sp, Shigella sp, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Yersinia 

sp, Vibrio cholerae dan kelompok vibrio lainnya [Isonhood and Drake, 

2002].  

Bakteri asam laktat yang terbentuk berpotensi besar dijadikan sebagai 

probiotik karena bakteri asam laktat termasuk mikroorganisme yang 

aman jika ditambahkan dalam pangan karena sifatnya tidak toksik dan 

tidak menghasilkan toksin, maka disebut food grade microorganism atau 

dikenal sebagai mikroorganisme yang Generally Recognized As Safe 

[GRAS] yaitu mikroorganisme yang tidak beresiko terhadap kesehatan 

manusia, bahkan beberapa jenis bakteri tersebut berguna bagi kesehatan 
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manusia [Kusmiati dan Malik, 2002]. Bakteri asam laktat sebagai 

probiotik mampu menghambat bakteri patogen [Rizal et al., 2016]. 

Ikan budu, merupakan salah satu ikan fermentasi yang berasal dari 

daerah Kabupaten Padang Pariaman yang kaya akan BAL. BAL yang 

diisolasi dari ikan budu berpotensi sebagai probiotik alami, nonpatogenik, 

mampu tumbuh pada medium dengan pH rendah dan pada garam 

empedu dengan konsentrasi tinggi serta memiliki aktivitas antibakteri 

dan telah memenuhi kriteria serta memiliki sifat-sifat untuk digunakan 

sebagai probiotik [Susalam et al., 2022]. 

Meningkatnya penggunaan antibiotik menjadi faktor utama dalam 

munculnya berbagai patogen yang resisten terhadap antibiotik. 

Penemuan kasus resistensi seperti Methicillin Resistant Staphylococcus 

aureus [MRSA] terhadap infeksi akut dapat menjadi ancaman kesehatan 

bagi masyarakat [Lestari et al., 2019]. Hal tersebut telah mendorong 

dilakukannya pencarian terhadap alternatif antibakteri lain yang efektif 

dan juga aman. Bakteriosin dapat menjadi salah satu pilihan alternatif 

antibakteri yang dapat digunakan. Beberapa bakteri yang dapat 

memproduksi bakteriosin berasal dari kelompok bakteri asam laktat yang 

banyak terkandung di dalam produk fermentasi seperti yogurt, dadih, 

keju, dan dangke [Mohammed dan Ijah, 2013; Pato et al., 2020; 

Jagadeeswari et al., 2010; Pei et al., 2018; Jatmiko et al., 2017). Contoh 

bakteriosin yang paling dikenal adalah nisin yang telah banyak digunakan 

sebagai pengawet makanan [Atanaskovic dan Kleanthous, 2019].  

Umumnya, bakteriosin bersifat bakterisidal dan berspektrum sempit 

terhadap bakteri lain yang memiliki kekerabatan dekat. Aktivitas 

antibakteri dari bakteriosin terhadap bakteri patogen dapat dilihat 

berdasarkan diameter zona hambat yang dihasilkan [Arief et al., 2012]. 

Aktivitas bakteriosin dinyatakan sebagai Arbitrary Unit per mL [AU/mL], 

dan 1 AU/mL merupakan luas daerah hambatan per satuan volume 

sampel bakteriosin yang diuji [mm2 /mL]. Abubakar dan Arpah [2015] 
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melakukan penelitian mengenai aktivitas bakteriosin dari tiga galur 

Lactobacillus sp. terhadap Escherichia coli dan S. aureus yang 

menghasilkan rata-rata diameter zona hambat 9,0 mm hingga 10,0 mm 

dengan aktivitas bakteriosin secara keseluruhan terhadap E. coli sebesar 

707,66 AU/mL hingga 853,01 AU/mL dan S. aureus sebesar 853,01 

AU/mL hingga 1033,075 AU/mL. Penelitian lain yang dilakukan 

Mohammed dan Ijah [2013], memperlihatkan aktivitas bakteriosin antara 

4800 AU/mL dan 6000 AU/mL terhadap S. aureus. Beberapa penelitian 

tentang aktivitas beberapa bakteriosin yang dihasilkan bakteri asam 

laktat terhadap S. aureus dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Aktivitas beberapa bakteriosin yang dihasilkan bakteri asam 

laktat terhadap S. aureus 

 

Kusmarwati et al., [2014], telah melakukan pengujian bakteriosin asal 

rusip yang diujikan terhadap bakteri S. aureus, L. lactis, Salmonella 

  Zona Hambat (mm) 
Daya 

Hambat 

 

Bakteriosin BAL Difusi 

sumur 

Difusi 

cakram 

Pustaka 

N/A L. casei strain shirota 2,4  Lemah Khikmah, 2015 

N/A 
Lactobacillus 
fermentum 

 
3,35 Lemah Faridah, et al., 2017 

N/A Lactobacillus lactis 6 
 

Sedang 
Sunaryanto dan Tarwadi, 
2015 

 
N/A 

L. casei subsp. casei R- 
68 

6,05 
 

Sedang 
 

Pato et al., 2017 
 L. casei strain shirota 7,88  Sedang  

N/A L. casei 6,33  Sedang Mirdalisa et al., 2016 

N/A 
L. lactis subsp. 
cremoris 

8,20 
 

Sedang Herlambang et al., 2018 

N/A L. plantarum 2C12 10,95  Kuat Arief et al., 2012 

N/A L. plantarum  11,5 Kuat Sari et al., 2016 

N/A L. plantarum 12  Kuat Francois et al., 2013 

N/A L. casei  12,25 Kuat Andarilla et al., 2018 

Bulgarican 
Lactobacillus 
bulgaricus 

13,6 
 

Kuat Tufail et al., 2011 

 Lactobacillus sp.  15 Kuat  

N/A Enterococcus sp.  12 Kuat Ismail et al., 2017 
 Lactobacillus sp.  13 Kuat  

N/A Bacillus cereus 15  Kuat Nandan dan Nagar, 2016 

N/A L. plantarum 15  Kuat Anas et al., 2012 

Sakacin C2 Lactobacillus sakei 15,10  Kuat Gao et al., 2010 

N/A 
P. acidilacti A11 15  Kuat 

Lestari et al., 2019 
P. acidilacti C12 18  Kuat 

BM1157 Lactobacillus 
crustorum 

17,1  Kuat 
Yi et al., 2018 

BM1300 21,2  Sangat Kuat 

N/A L. casei  23 Sangat Kuat Damania et al., 2016 

Pentocin JL1 L. pentosus 24,3  Sangat Kuat Jiang et al., 2017 
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typhimurium, E. coli, L. monocytogenes, dan Vibrio sp. Ditemukan aktivitas 

penghambatan yang sempit yaitu hanya terhadap S. aureus dengan zona 

hambat sebesar 2-5 mm. Hasil tersebut bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., [2018], yang hanya 

memperlihatkan aktivitas penghambatan bakteriosin yang dihasilkan 

oleh L. plantarum terhadap E. coli saja dengan zona hambat sebesar 6,24 

mm. Serupa dengan penelitian Barbosa et al., [2014] yang tidak 

memperlihatkan aktivitas penghambatan terhadap S. aureus.  

Perbedaan aktivitas antibakteri yang dihasilkan oleh bakteriosin dapat 

terjadi karena penggunaan isolat bakteri asam laktat yang berbeda, 

perbedaan galur bakteri indikator yang digunakan, serta perbedaan 

struktur penyusun dinding sel antara bakteri Gram positif dan Gram 

negatif [Sari et al., 2018]. Selain itu, perbedaan zona hambat yang 

dihasilkan dapat disebabkan karena adanya kompetisi nutrisi dan 

metabolit lain yang dihasilkan seperti asam organik, diasetil, dan 

hidrogen peroksida [Abrams et al., 2011].  

Pengujian seperti ketahanan terhadap panas, pH, uji katalase, dan enzim 

proteolitik juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas 

penghambatan benar-benar dihasilkan oleh bakteriosin karena zat ini 

merupakan peptida atau protein yang tahan panas dan mudah rusak oleh 

enzim proteolitik seperti tripsin dan proteinase K [Pato et al., 2017]. 

Apabila aktivitas antibakteri dihasilkan oleh asam organik, maka zona 

hambat akan menghilang setelah pH diatur menjadi lebih tinggi. Selain itu, 

apabila aktivitas antibakteri dihasilkan oleh hidrogen peroksida, maka 

zona hambat tidak akan hilang setelah dilakukan penambahan enzim 

katalase yang membuktikan bahwa zona hambat yang terbentuk bukan 

disebabkan oleh senyawa peroksida. Penelitian yang dilakukan oleh Pato 

et al., [2020], menunjukkan adanya aktivitas antibakteri yang menghilang 

setelah pH sampel yang digunakan diatur menjadi 7 hingga 11 yang 
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mengindikasikan bahwa aktivitas antibakteri bukan dihasilkan oleh 

bakteriosin, melainkan oleh adanya asam organik.  

Menurut Usmiati dan Richana [2011], bakteriosin merupakan molekul 

protein yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan mikroba 

sensitif, terutama bakteri dari kelompok Gram positif. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Hariani [2013] yang menunjukkan bahwa L. plantarum 

mempunyai aktivitas penghambatan bakteriosin lebih kuat terhadap S. 

aureus dengan rata-rata zona hambat 5,33 mm dibandingkan dengan E. 

coli dengan rata-rata zona hambat 4 mm. Asam teikoat dan asam 

lipoteikoat adalah molekul pada permukaan bakteri Gram positif dan 

bakteriosin akan diadsorpsi [Marwati et al., 2012]. Molekul tersebut tidak 

terdapat pada E. coli sehingga bakteri ini akan lebih tahan terhadap 

bakteriosin.  

Bakteriosin yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat mampu 

memperlihatkan aktivitas antibakteri terhadap galur bakteri resisten 

seperti multidrug-resistant [MDR] S. aureus yang menghasilkan zona 

hambat sebesar 8,0 mm [Francois et al., 2013]. Penelitian yang dilakukan 

Jiang et al., [2017] bahkan memperlihatkan zona hambat bakteriosin yang 

lebih tinggi terhadap beberapa galur MDR S. aureus antara 22,5 mm 

hingga 24,3 mm. Penelitian Yi et al., [2016] juga memperlihatkan zona 

hambat dari bakteriosin sebesar 23,1 mm terhadap S. aureus serta 

beberapa galur S. aureus resisten antibiotik dengan zona hambat antara 

20,8 mm hingga 22,2 mm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bakteriosin 

yang dihasilkan oleh L. crustorum lebih aktif dalam melawan bakteri Gram 

positif. Hal ini serupa dengan penelitian Miao et al., [2014] dan Iancu et 

al., [2012] bahwa bakteriosin dapat menghambat bakteri Gram positif. 

Bakteriosin yang dihasilkan oleh L. pentosus memiliki aktivitas 

penghambatan sangat kuat terhadap S. aureus yaitu sebesar 24,3 mm. 

Semakin besar zona hambat yang dihasilkan, maka semakin besar 
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aktivitas penghambatan sampel ekstrak bakteriosin [Abubakar dan 

Arpah, 2015].  
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Chapter: 6 BAKTERI ASAM LAKTAT SEBAGAI 

BIOPRESERVATIF 

 

 

Biopreservatif  

iopreservatif adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

memperpanjang masa simpan suatu bahan pangan dengan 

menggunakan mikroba alami.  Menurut  Martinez, dan De 

Martinis [2005] biopreservatif adalah penggunaan mikroorganisme non 

patogen atau metabolitnya yang bertujuan untuk meningkatkan 

keamanan dan umur simpan suatu bahan pangan. Selanjutnya menurut 

Ray [2004], biopreservatif adalah bahan yang digunakan pada 

pengawetan secara biologis untuk mencegah adanya mikroba perusak 

dan mikroba patogen. Pemakaian zat biopreservatif pada bahan pangan 

umumnya bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pertumbuhan 

mikroorganisme. Masyarakat umumnya menginginkan bahan pengawet 

pangan yang aman untuk dikonsumsi.  Hal inilah yang menyebabkan 

biopreservatif alami dari mikroba mulai sering digunakan.  Beberapa 

penelitian menyarankan bahwa sangat penting untuk mengaplikasikan 

bahan-bahan pengawet antibakterial secara biologis pada proses 

pengawetan pangan [Takasari, 2008], misalnya pemanfaatan bakteriosin.  

Bakteriosin telah banyak dimanfaatkan dalam bidang biopreservatif 

pangan, karena memiliki kemampuan menghambat bakteri Gram positif 

atau Gram negatif. Banyak bakteriosin yang secara bakterisidal memiliki 

kemampuan melawan spesies-spesies dan strain yang berkerabat dekat 

dengan bakteriosin tersebut, namun beberapa bakteriosin dapat secara 

efektif melawan banyak bakteri dari spesies dan genus yang berbeda [Ray 

dan Bhunia, 2008]. Saat ini bakteriosin sudah mulai diterapkan sebagai 

salah satu biopreservatif karena bersifat alami dan tidak menyebabkan 

B 
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efek negatif pada konsumen. Molekul protein bakteriosin mengalami 

degradasi oleh enzim proteolitik yang terdapat dalam pencernaan 

manusia sehingga tidak membahayakan. Bakteriosin telah digunakan di 

negara maju sebagai biopreservatif pada bahan pangan karena memiliki 

kemampuan menghambat bakteri perusak dan patogen, serta tidak 

meninggalkan residu yang menimbulkan efek negatif pada manusia 

[Usmiyati et al., 2009].  

Bakteriosin dapat diaplikasikan dalam makanan sebagai bahan pengawet 

serta pada industri makanan, dan diharapkan dapat mengurangi 

penggunaan bahan pengawet kimia. Bakteriosin yang dapat digunakan 

dalam pengawetan makanan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu  

aman, tidak menyebabkan racun pada sel eukariotik, dapat dilemahkan 

oleh enzim protease yang terdapat dalam saluran pencernaan sehingga 

memiliki pengaruh yang kecil pada mikrobiota usus, toleran terhadap pH 

dan panas, memiliki aktivitas antimikroba dengan spektrum yang relatif 

luas terhadap bakteri patogen dan pembusuk makanan, dan memiliki 

aktifitas yang bersifat bakterisidal, bekerja pada membran sitoplasma 

bakteri dan tidak menimbulkan resistensi silang dengan antibiotik 

[Suwayvia, 2017]. Bakteriosin juga merupakan protein ekstraseluler atau 

peptida yang memiliki aktivitas bakterisidal terhadap bakteri lain yang 

memiliki kekerabatan dekat dengan bakteri penghasilnya [Abdulla, 2014].  

Bakteriosin dari Bakteri Asam Laktat 

Nisin yang diproduksi oleh Lactococcus lactis menjadi salah satu 

bakteriosin yang penggunaannya banyak dipakai untuk tujuan keamanan 

pangan [Chotiah, 2013]. Tidak hanya nisin, masih banyak bakteriosin lain 

yang diproduksi dari bakteri asam laktat yang dapat digunakan sebagai 

pengawet alami. Selain itu, bakteriosin juga dapat dimanfaatkan sebagai 

antibakteri terhadap bakteri patogen lain mengingat semakin 

meningkatnya resistensi antibiotik. Penelitian yang dilakukan oleh Taheri 
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et al., [2017], menunjukkan adanya aktivitas penghambatan bakteriosin 

terhadap bakteri S. aureus. Bakteriosin memiliki sifat yang 

menguntungkan diantaranya yaitu tidak toksik, berasal dari bahan alami, 

termostabil, mudah terdegradasi oleh enzim pencernaan, serta tidak 

menimbulkan perubahan rasa dan tidak menimbulkan bau pada produk 

pangan [Patrovsky et al., 2016]. Kemampuan bakterisidal dari bakteriosin 

sebagai biopreservatif ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif 

antibakteri yang aman dan juga efektif. 

Bakteriosin dari bakteri asam laktat sudah banyak diaplikasikan terhadap 

makanan, seperti produk susu, daging atau produk daging, buah-buahan 

dan sayuran. Tujuan penggunaan biopreservatif ini tidak hanya untuk 

mengendalikan mikroorganisme yang terbawa didalam makanan, 

menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk 

memenuhi permintaan konsumen terhadap penggunaan pengawet alami 

yang aman. BAL atau peptida aktifnya dapat membunuh bakteri patogen 

yang menjadi target dengan cara mengganggu membran selnya [Liu et al., 

2022], dan dapat digunakan sebagai solusi ampuh untuk mengurangi 

resistensi mikroba terhadap antibiotik.  

Aplikasi langsung dari peptida aktif BAL yang dimurnikan atau semi-

dimurnikan ke dalam formulasi produk selama pemrosesan, atau 

merupakan kultur aktif ke dalam produk sebagai bagian dari fermentasi 

untuk produksi bakteriosin in-situ, sudah banyak dilakukan di industri 

pengolahan daging. Strategi lain yang diterapkan untuk memasukkan 

bakteriosin ke dalam daging atau produk daging adalah melalui 

pengemasan aktif menggunakan antimikroba dengan adsorpsi atau 

melapisi dengan antimikroba. Beberapa bakteriosin yang berasal dari BAL 

dapat diaplikasi sebagai biopreservatif dalam berbagai bentuk olahan 

pangan dapat dilihat pada Gambar 17. 



110 | Bakteri Asam Laktat Sebagai Biopreservatif 

 

Gambar 17. Efek bakteri asam laktat dan bakteriosin sebagai 

biopreservatif terhadap mutu dan keamanan daging dan 

produk daging [Bhattacharya et al., 2022]. 

Bakteriosin, yang mengandung asam laktat, termasuk berbagai asam 

organik, digunakan sebagai komponen antimikroba yang dapat digunakan 

dalam bentuk kemasan atau film yang secara nyata mampu mengurangi 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dalam makanan [Gumienna 

and Gorna, 2021]. De Martinez et al., [2002] meneliti pengaruh nisin dari 

bakteri asam laktat [1,5%, 250C] yang disemprotkan pada bangkai unggas 

dan sapi untuk mengurangi jumlah bakteri E. coli secara aerobik. Namun, 

kelemahan utama penggunaan nisin sendiri dalam produk daging adalah 

kelarutannya yang rendah, dapat menyebabkan penghancuran secara 

enzimatik, dan inefisiensi penghambatan mikroba patogen. Setelah nisin, 

pediocin [P. acidilactici] dianggap sebagai bakteriosin paling efektif untuk 

aksi antimikroba yang kuat melawan Listeria spp. Penggunaannya dalam 

industri daging lebih efektif pada pH rendah, atau dengan penambahan 

asam laktat atau asam organik lainnya [Pilevar et al., 2020]. Pediosin dan 

nisin dapat menyebabkan penurunan jumlah bakteri Lactobacillus sakei 

pada irisan ham yang diawetkan secara vakum. Bakteri P. acidilactici 
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MCH14 dan Pediococcus pentosaceus BCC3772 [yang dihasilkan oleh 

pediocin PA-1, AcH] diketahui dapat mengurangi jumlah bakteri L. 

monocytogenes yang terdapat pada produk daging fermentasi yang 

berbeda tanpa mengubah karakteristik sensorik apapun [Kingcha et al., 

2012; Zhang et al., 2010].  

Swetwiwathana et al., [2007] mengamati bahwa strain P. pentosaceus 

[produsen pediocin] mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Salmonella anatum yang terdapat dalam sosis daging yang difermentasi. 

Kombinasi bakteriosin yang berbeda juga meningkatkan penghambatan 

bakteri patogen yang terbawa dalam makanan. Sebagai contoh, sakacin G 

dan sakacin P, yang dihasilkan oleh oleh L. sakei CWBI-B1365 dan L. 

curvatus CWBI-B28, dapat menghambat pertumbuhan L. monocytogenes 

yang terdapat pada daging ayam dan sapi [Dortu et al., 2008]. Demikian 

pula, bakteriosin BacTN635 semi murni yang diproduksi oleh L. 

plantarum sp. TN635, dan diisolasi dari daging, dapat mengurangi 

proliferasi sel bakteri Listeria dan mikroorganisme pembusuk lainnya 

yang terdapat pada daging sapi dan dada ayam yang disimpan pada suhu 

dingin [Radaic et al., 2020]. 

Lu et al., [2020] menjelaskan terjadi penghambatan positif terhadap 

bakteri E. coli dan S. aureus yang terdapat di dalam daging sapi yang 

disimpan pada suhu 40C yang ditambahkan dengan bakteriosin BM1029, 

yang diisolasi dari Lactobacillus crustorum MN047. Dalam penelitian lain 

ditemukan bahwa Bac-IB45, bakteriosin murni yang diekstraksi dari L. 

plantarum KIBGE-IB45, digunakan sebagai biopreservatif untuk 

meningkatkan umur simpan produk daging. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Bact-IB45 tidak hanya menghambat pertumbuhan L. 

monocytogenes ATCC-7644, tetapi juga mempertahankan warna, pH dan 

tekstur asli sampel daging selama 14 hari penyimpanan pada suhu 

pendingin [Ansari et al., 2022]. Bakteriosin yang dihasilkan dari bakteri P. 

pentosaceus strain 2397 juga ditemukan dapat menghambat 
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pertumbuhan S. aureus, L. monocytogenes dan E. coli, serta menjaga 

kualitas bakso selama penyimpanan [Pato et al., 2021]. Juga telah 

dilaporkan bahwa aksi antimikroba bakteriosin dari P. pentosaceus strain 

2397 dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menambahkan pepton, 

ekstrak daging sapi, ammonium sulfat, laktosa atau tween ke dalam kaldu 

de Man Rogosa dan Sharpe (MRSB).  

Pemanfaatan Bakteriosin dari Ikan Budu sebagai Pengawet Ikan 

Berdasarkan uji aktifitas senyawa antimikroba terhadap lima bakteri uji 

yakni Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella thypi, Bacillus 

subtilis dan Listeria monocytogenes diperoleh satu isolat bakteri terpilih 

yakni Bacillus cereus strain HVR22 [Yusra et al., 2017]. Untuk 

mempertahankan mutu ikan nila, dilakukan penambahan 0%, 15% dan 

30% senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh bakteri terseleksi Bacillus 

cereus strain HVR22 dengan lama perendaman selama 30 menit dapat 

dilihat pada Gambar 18.  

  

 

Gambar 18. Penampakan ikan nila [Oreochromis niloticus] dengan 

perlakuan pencelupan dalam bakteriosin 0%, 15% dan 30%, 

penyimpanan selama 2 hari [Yusra dan Efendi, 2014] 

Penambahan bakteri asam laktat dapat menurunkan nilai pH nila 

[Oreochromis niloticus] [Rostini, 2002]. Penurunan nilai pH pada ikan 

dapat memperlambat pertumbuhan bakteri pembusuk, hal ini 
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menyebabkan aktivitas bakteri pembusuk yang terdapat di dalam daging 

ikan dapat diperlambat, sehingga penguraian protein oleh bakteri 

pembusuk dapat diperlambat juga. Penurunan nilai pH yang terjadi pada 

ikan nila dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri tidak terlalu cepat 

karena dihambat oleh asam laktat yang dihasilkan dari perombakan 

glikogen oleh bakteri Bacillus cereus strain HVR22. 

Dengan terhambatnya pertumbuhan bakteri pembusuk tersebut maka 

masa simpan ikan nila akan menjadi lebih lama. Jumlah bakteri dapat 

mempengaruhi karakteristik organoleptik ikan nila karena metabolisme 

bakteri dapat menyebabkan perubahan terhadap kenampakan, lendir, 

aroma, dan tekstur, sehingga karakteristik organoleptik akan mudah 

mengalami kerusakan. Hal ini akan mempengaruhi terhadap penerimaan 

ikan selama masa penyimpanan. Jumlah bakteri yang terdapat pada 

daging ikan nila setelah dilakukan perendaman dan penyimpanan dengan 

waktu yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Jumlah koloni bakteri pada perlakuan dan lama penyimpanan 

yang berbeda [108 cfu/ml] 

Lama 

perendaman 

(menit) 

Lama Penyimpanan 

0 hari 2 hari 4 hari 6 hari 

0 68  72  75  163  

15 74  69  61  24  

30 68  59  39  5  

 

Total bakteri paling tinggi terdapat pada perlakuan tanpa penambahan 

senyawa antimikroba dari Bacillus cereus strain HVR22 pada 

penyimpanan 6 hari yakni 163 koloni, dan yang terendah terdapat pada 

perlakuan perendaman dalam senyawa antimikroba konsentrasi 30% 

dengan pengamatan 6 hari [Yusra dan Efendi, 2014]. Nilai pH daging ikan 
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dengan pemberian supernatan bakteri Bacillus cereus strain HVR22 yang 

disimpan pada suhu rendah berkisar antara 5,95-6,90.  Nilai pH tersebut 

dapat mendukung kemampuan bakteriosin dalam menghambat bakteri 

pembusuk, karena bakteriosin sangat aktif pada pH 6,5 [Daeschel, 1990]. 

Bakteri Bacillus cereus strain HVR22 masih mampu berkembang dengan 

baik, dan tetap aktif mengeluarkan senyawa antimikroba [bakteriosin] 

pada suhu rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang 

karakterisasi senyawa antimikroba dari bakteri terseleksi Bacillus cereus 

strain HVR22 yang menemukan bahwa senyawa antimikroba memiliki 

aktivitas antimikroba dengan range pH yang luas yakni 2-11. Aktifitas 

senyawa antimikroba lebih tinggi timbul pada pH asam dibandingkan 

dengan pH basa [yakni pH 2-3]. Hal ini dilihat dari zona bening yang 

ditimbulkannya terhadap lima bakteri uji yakni Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Salmonella thypi, Bacillus subtilis dan Listeria 

monocytogenes.  

Karakteristik ini merupakan keuntungan dalam memanfaatkan 

bakteriosin untuk memperpanjang masa simpan filet nila pada suhu 

rendah. Berdasarkan hasil penelitian Rostini [2002], dilihat dari jumlah 

bakteri dan organoleptik, filet yang diberi L. plantarum 108 cfu/ml dapat 

diterima sampai hari ke-9. Jumlah bakteri, kenampakan, dan aroma fillet 

yang diberi L. plantarum 109 cfu/ml dapat diterima sampai hari ke-9, 

sedangkan lendir dan tekstur diterima sampai hari ke-8, dan pemberian L. 

plantarum 1010 cfu/ml berdasarkan jumlah bakteri dan organoleptik 

dapat diterima sampai hari ke-7.  

Hal ini berarti bahwa konsentrasi pemberian Bacillus cereus strain HVR22 

dilihat dari jumlah bakteri dan karakteristik organoleptik, pemberian 

Bacillus cereus strain HVR22 dengan konsentrasi 108 cfu/ml 

menyebabkan daya simpan yang lebih lama. Berdasarkan hasil penelitian 

Afrianto dan Liviawaty [2011] fillet nila merah yang disimpan pada suhu 

5-100C dapat diterima sampai hari ke-7 berdasarkan batas penerimaan 
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terhadap aroma dan serta dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

sampai hari ke-7. Dengan demikian berarti bahwa fillet nila merah yang 

diberi bakteri asam laktat jenis L. plantarum memiliki masa simpan dua 

hari lebih lama bila dibandingkan dengan fillet yang tidak diberi L. 

plantarum. Di dukung oleh hasil penelitian Oktaviani [2004], menyatakan 

bahwa filet nila merah yang direndam dengan larutan L. plantarum 

sebanyak 108 cfu/ml selama 5, 10, dan 15 menit mampu mencapai masa 

simpan hingga hari ke-9.  

Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pembusuk yang 

menjadi lebih lambat karena Bacillus cereus strain HVR22 yang 

diinokulasikan ke dalam ikan nila konsentrasinya cukup padat sehingga 

terjadi persaingan dengan bakteri pembusuk dalam memperebutkan 

nutrient pada medium fillet. Adanya proses persaingan serta terbatasnya 

jumlah nutrient pada medium menyebabkan pertumbuhan bakteri 

pembusuk menjadi terhambat. Ikan nila yang mempunyai masa simpan 

hingga hari ke-6, pertumbuhan bakteri pembusuk mengalami penurunan 

sampai penyimpanan hari ke-6. Hal ini sesuai dengan pendapat Fardiaz 

[1992], senyawa metabolit yang merupakan hasil reaksi metabolisme 

bakteri itu sendiri, dan pada akhirnya senyawa-senyawa metabolit 

tersebut akan bersifat racun serta mengganggu keseimbangan 

pertumbuhan bakteri pembusuk. Menurut Fardiaz [1989], senyawa 

antimikroba merupakan senyawa biologis atau kimia yang dapat 

menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Senyawa antimikroba 

adalah sejenis bahan tambahan makanan yang digunakan untuk 

mencegah kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme pada bahan 

pangan.  Senyawa antimikroba dapat bersifat bakterisidal, bakteristatik, 

fungisidal dan fungistatik.  

Senyawa antimikroba dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan 

mikroba dengan merusak dinding sel, sehingga mengakibatkan lisis sel 

atau menghambat proses pembentukan dinding sel yang sedang tumbuh, 
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mengubah permeabilitas sitoplasma yang menyebabkan terganggunya 

transport nutrien, denaturasi protein sel dan menghambat kerja enzim di 

dalam sel sehingga merusak sistem metabolisme di dalam sel. Selanjutnya 

bentuk aplikasi bakteriosin pada fillet ikan kakap dapat dilihat pada 

Gambar 19.  

 

 

Gambar 19. Fillet ikan kakap yang direndam dalam crude  bakteriosin dari 

bakteri Bacillus cereus strain HVR22 [Yusra dan Efendi., 2017]  

Pada fillet yang direndam dengan crude bakteriosin dengan kontrol 

terdapat perbedaan yang nyata pada total koloni bakteri yang tumbuh 

menggunakan medium PCA, jumlah koloni bakteri Salmonella dan E. coli 

menggunakan medium SSA dan EMBA pada pengamatan 0 dan7 hari. 

Sebagaimana diketahui bahwa senyawa antibakteri dari bakteri Bacillus 

cereus strain HVR22 dapat menurunkan jumlah bakteri patogen yang 

terdapat pada fillet ikan kakap yakni bakteri Salmonella dan E.coli. Pada 

pengamatan 0 hari sampai pengenceran 10-7 menggunakan medium PCA 

terlihat jumlah koloni yang tumbuh rata-rata sebanyak 61 koloni bakteri, 

begitu juga pada medium SSA dan EMBA. 
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Tabel 8. Jumlah koloni bakteri pada perlakuan konsentrasi crude 

bakteriosin dari bakteri Bacillus cereus strain HVR22 pada fillet 

ikan kakap [Yusra and Efendi., 2017] 

 

Perlakuan 

 

Medium 

 

Jumlah 

Koloni 

Jumlah 

Koloni 

Jumlah 

Koloni 

Jumlah 

Koloni 

Pengence

ran 10-5 

(0 hari) 

Pengence

ran 10-7 

(0 hari) 

Pengence

ran 10-5 

(7 hari) 

Pengence

ran 10-7 

(7 hari) 

Kontrol NA 91 56 47 6 

NA 90 66 10 5 

SSA 2 2 3 2 

SSA 2 1 3 2 

EMBA 1 2 2 2 

EMBA 1 1 3 1 

Perenda

man 

dalam 

crude 

bakteriosi

n 100% 

NA 44 23 4 3 

NA 45 22 5 3 

SSA 2 2 - - 

SSA 2 2 - - 

EMBA 3 1 - - 

EMBA 2 2 - - 

Senyawa antimikroba adalah senyawa biologis atau kimia yang dapat 

menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Mekanisme 

penghambatan pertumbuhan mikroba oleh senyawa antimikroba adalah: 

[1] Perusakan dinding sel sehingga mengakibatkan lisis atau menghambat 

pertumbuhan dinding sel pada sel yang sedang tumbuh; [2] Mengubah 

permeabilitas membran sitoplasma yang menyebabkan kebocoran 

nutrien di dalam sel; [3] Denaturasi protein sel; [4] perusakan sistem 

metabolisme dalam sel dengan cara menghambat kerja enzim intraseluler 

[Takasari, 2008].  Organoleptik fillet ikan kakap dengan perlakuan 
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perendaman dalam crude bakteriosin pengamatan pada 7 hari dapat 

dilihat pada Gambar 20. 

 

Gambar 20. Fillet ikan kakap perendaman dalam crude bakteriosin dari 

bakteri Bacillus cereus strain HVR22 setelah penyimpanan 7 

hari [Yusra dan Efendi., 2017] 

Pada pengamatan 7 hari secara umum terlihat masih ada bakteri yang 

tumbuh di medium PCA untuk uji TPC, tetapi pada medium selektif SSA 

dan EMBA terlihat tidak ada lagi bakteri Salmonella sp. dan E.coli yang 

tumbuh.  Hal ini disebabkan pengaruh perendaman fillet ikan Kakap di 

dalam crude bakteriosin dari Bacillus cereus strain HVR22 yang 

mengandung senyawa antimikroba. Perlakuan penambahan senyawa 

antimikroba dari bakteri Bacillus cereus strain HVR22 memperlihatkan 

hasil paling tinggi dengan ciri-ciri: daging berwarna putih, cemerlang, 

bersih, rapi, menarik dan garis yang terbentuk dari tulang belakang 

maupun linea lateralis berwarna merah cerah dan tidak terbelah tekstur 

ikan masih kenyal, penampakan ikan masih segar, bau ikan sangat segar 

spesifik jenis, tekstur daging  ikan kenyal, penampakan baik, bau masih 

segar, lendir pada permukaan tubuh tidak ada, elastis, padat dan kompak.  

Berbeda dengan fillet ikan Kakap tanpa perlakuan dimana tekstur 

dagingnya sudah mulai lembek atau tidak elastis lagi dan warna fillet 

sudah mulai memucat atau merah jambu. 

Menurut Fardiaz [1987] zat antimikroba dapat bersifat bakterisidal 

[membunuh bakteri], bakteristatik [menghambat pertumbuhan bakteri], 

fungisidal, fungistatik ataupun menghambat germinasi spora bakteri.  
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Kemampuan suatu zat antimikroba dalam menghambat pertumbuhan 

mikroba dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 1]. Konsentrasi 

zat antimikroba; 2]. Suhu lingkungan; 3]. Waktu penyimpanan; 4] Sifat-

sifat mikroba, meliputi jenis, jumlah, umur dan keadaan mikroba, dan 5]. 

Sifat-sifat fisik dan kimia makanan, termasuk kadar air, pH, jenis dan 

jumlah senyawa di dalamnya. 

Beberapa cara antimikroba dalam melawan mikroorganisme yaitu efek 

bakterisidal, bakteriostatik ataupun bakteriolisis.  Secara umum 

bakteriosin asal BAL memiliki kemampuan melawan bakteri lain dengan 

efek bakterisidal.  Mekanisme aktivitas bakterisidal beberapa bakteriosin 

secara umum sebagai berikut: 1]. Molekul bakteriosin mengalami kontak 

langsung dengan membran sel; 2]. Proses kontak ini mampu mengganggu 

potensial membran berupa destabilitas membran sitoplasma sehingga sel 

menjadi tidak kuat; 3]. Ketidakstabilan membran mampu memberikan 

dampak pembentukan lubang atau pori pada membran sel melalui proses 

gangguan terhadap PMF [proton motive force] [Gonzales et al., 1996].  

Kebocoran yang terjadi akibat pembentukan lubang pada membran 

sitoplasma ditunjukkan oleh adanya aktivitas keluar masuknya molekul-

molekul seluler.  Kebocoran yang terjadi berdampak pada penurunan 

gradient  pH seluler.  Secara umum, pengaruh pembentukan lubang 

sitoplasma sebagai dampak adanya bakteriosin, menyebabkan terjadinya 

perubahan  gradient potensial membran [∆P] dan pelepasan molekul 

intraseluler maupun masuknya substansi ekstraseluler [lingkungan]. 

Efeknya menyebabkan pertumbuhan sel terhambat dan menghasilkan 

proses kematian pada sel  yang sensitif terhadap bakteriosin [Drider et al., 

2006].  
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Pemanfaatan Bakteriosin sebagai Pengawet pada Daging dan Produk 

Daging 

Dalam studi yang berbeda, potongan dada ayam yang direndam dengan 

bir anti-listerial yang mengandung leucocin C, diekstraksi dari ragi 

probiotik Saccharomyces boulardii, dilaporkan memiliki penghambatan 

terhadap pertumbuhan L. monocytogenes secara signifikan, dan bir 

mampu mempertahankan aktivitas anti-listerial untuk jangka waktu 38 

hari [Li et al., 2021]. Demikian pula, metabolit [Sak-59] dengan aktivitas 

mirip bakteriosin yang diekstrak oleh probiotik L. sakei B-RKM 0559 

strain dari Kazy, produk dari daging kuda, dapat digunakan sebagai 

antimikroba potensial untuk mengawetkan makanan. Strain ini 

menunjukkan aktivitas penghambatan yang kuat terhadap bakteri 

patogen yang biasa terdapat dalam makanan seperti L. monocytogenes, S. 

aureus, Serratia marcescens dan E. coli [Abitayeva et al., 2021]. 

Nurraifah et al., [2021] melakukan penelitian mengenai penggunaan 

bakteriosin yang diproduksi oleh Lactobacillus plantarum sebagai 

pengawet alami untuk daging ayam yang disimpan di suhu ruang. 

Penggunaan L. plantarum dibuktikan berdasarkan penelitian Larasati, 

[2017] yang diketahui bahwa dengan menambahkan Lactobacillus 

plantarum dapat menghasilkan pengaruh yang sangat nyata terhadap pH 

dan nyata terhadap kadar air pada waktu 12 jam. Sedangkan dalam waktu 

18 jam mampu menurunkan kadar air dendeng iris fermentasi. Bakteri L. 

plantarum dapat menghasilkan asam laktat, hidrogen peroksida dan 

mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang terdapat pada 

daging sehingga daging dapat bertahan lebih lama [Lestariningsih & Azis, 

2018]. Penambahan EOMP (Essential Oil of Mentha Piperita) pada 0,5% 

dikombinasikan dengan BacTN635 pada 1000 AU/g dapat digunakan 

untuk menunda proliferasi mikroorganisme pembusuk, membatasi 

oksidasi lipid, dan memperpanjang umur simpan selama kurang lebih 7 

hari. Penggunaan ini dapat dianggap sebagai alat yang menjanjikan untuk 
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aplikasi masa depan sebagai metode yang aman untuk pengawetan 

produk daging [Smaoui et al., 2016].  

Senyawa antimikroba Lactobacillus sp. dapat mempertahankan kualitas 

fisik dan mikrobiologi pada bakso dan sosis daging sapi selama 9 jam 

penyimpanan pada suhu ruang dan 5 hari pada suhu refrigerator [Arief 

dan Aditya, 2008].  Selanjutnya Mala [2009] menyatakan antimikroba dari 

Lactobacillus plantarum [1A5] berpengaruh terhadap kualitas fisik, kimia 

dan organoleptik sosis sapi pada penyimpanan suhu ruang. Rahayu 

[2008] menyatakan penambahan bakteriosin dari Lactobacillus sp. Galur 

SCG 1223 asal susu sapi berpengaruh terhadap karakteristik mikrobiologi 

daging dada ayam segar, apalagi jika dilakukan kombinasi antara 

bakteriosin dan pendinginan menghasilkan penghambatan yang lebih 

baik terhadap bakteri uji [Staphylococcus typhimurium, Escherichia coli 

dan Listeria  monocytogenes].  

Bakteriosin dari Lactobacillus fermentum KN02  yang diisolasi dari dadih 

memiliki spektrum penghambatan yang luas terhadap bakteri patogen 

[Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella thypi, Proteus 

mirabilis, Pseudomonas aeroginosa, Klebsiella pneumonia dan Bacillus 

cereus].  Zona hambat terluas adalah terhadap bakteri Bacillus cereus 

yakni 15 mm dan yang terkecil adalah terhadap bakteri Escherichia coli 

yakni 7 mm, bakteriosin ini dapat diaplikasikan sebagai biopreservatif 

dan probiotik [Nithya et al., 2012].  

Brammavidhya dan Usharani [2013], telah melakukan karakterisasi 

terhadap isolat Bacillus cereus SBS02 yang berasal dari sponge [Hyattella 

cribriformis], menghasilkan bakteriosin yang memiliki aktivitas terhadap 

bakteri patogen Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Salmonella 

paratyphi, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhi, Proteus mirabilis, 

Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa dan 

Lactobacillus bulgaricus.  Bobot molekul 8 kDa dan menghasilkan 

bakteriosin cerein SBS02.  



122 | Bakteri Asam Laktat Sebagai Biopreservatif 

Adetunji dan Anyanwu [2011] juga telah melakukan isolasi dan skreening 

bakteri Bacillus cereus yang berasal dari tanah, menghasilkan bakteriosin 

yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen Micrococcus luteus 

dan diaplikasikan untuk memperbaiki tekanan darah tikus.  Bakteriosin 

dari bakteri Bacillus subtilis BS15 yang berasal dari tanah aktif pada suhu 

800C dan kisaran pH 3-9, dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen 

seperti Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 

Salmonella typhi, dan dapat diaplikasikan sebagai pengawet pangan [Alam 

et al., 2011]. 

Ghanbari et al., [2009] melakukan isolasi dan karakterisasi bakteri yang 

berasal dari usus ikan Caspian [Frisian roach] menemukan bakteriosin 

Bacillus sp strain RF 140 yang stabil pada suhu 800C, aktivitas 

antimikrobanya menurun pada suhu 1000C dan 1210C, aktif pada kisaran 

pH 4-9, serta dapat menghambat pertumbuhan bakteri Listeria 

monocytogenes dan Clostridium perfringens. 

Maslami et al., [2018] menemukan bakteri asam laktat yang diisolasi dari 

budu dan dapat menghasilkan asam glutamat yang dapat memperbaiki 

kualitas karkas broiler dengan peningkatan warna dan aroma daging 

broiler. Aisman et al., [2019] menambahkan bahwa bakteri asam laktat 

asal budu dapat menghasilkan gamma amino butirit acid [GABA] yang 

dapat menurunkan efek stres pada broiler dengan kepadatan kandang 

yang tinggi. Anggraini, [2019] menambahkan bahwa bakteri asam laktat 

dapat menghasilkan GABA yang dapat menurunkan efek stres pada 

broiler dengan kepadatan kandang yang tinggi. Harnentis et al., [2020] 

melanjutkan penelitian bakteri asam laktat asal pangan fermentasi 

Sumatera Barat [dadih dan tempoyak] sebagai probiotik yang 

memberikan hasil bahwa, isolat bakteri asam laktat yang diuji memenuhi 

syarat sebagai probiotik dengan indikakator tahan terhadap pH rendah, 

cairan empedu dan mampu membunuh bakteri patogen serta mempunyai 

daya lengket yang tinggi pada usus. 
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Bakteriosin yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat Lactobacillus 

plantarum [plantarisin IIA-1A5] efektif menghambat pertumbuhan 

bakteri daging ayam bagian paha selama penyimpanan suhu refrigerator 

[Siswara et al., 2019]. Selanjutnya juga telah dilakukan penelitian yang 

menunjukkan nisin yang dihasilkan oleh bakteri L. lactis spp. lactis dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Lactobacillus acidophilus, Leuconostoc 

mesenteroides, dan Oenococcus oeni. Presentase kematian bakteri uji 

mencapai 90,14% [Pei et al., 2016]. Hasil penelitian juga menunjukkan 

pemberian nisin pada pH semakin rendah menyebabkan kematian bakteri 

uji semakin meningkat. Pemberian nisin pada pH 3 menunjukkan 

aktivitas penghambatan lebih tinggi ditandai dengan kematian bakteri 

mencapai 94,9% - 97,5% dibandingkan pH 4,5 dengan tingkat kematian 

57,9% - 62,3%. Nisin masih mampu mempertahankan aktivitasnya pada 

suhu berkisar 40 – 1000C selama 30 menit [Singh, 2019].  

Hal ini juga berkaitan dengan penelitian Shi et al., [2016] bahwa leucocin 

K7 yang berasal dari L. mesenteroides terlihat memiliki aktivitas pada 

suhu 25 – 1000C dan sudah tidak memiliki aktivitas yang baik di atas suhu 

121°C. Duraisamy et al., [2015] melakukan penelitian aplikasi brevicin 

dari L. brevis pada sari buah serta melihat efek pH dan temperatur 

terhadap aktivitas brevicin. Brevicin mencapai aktivitas maksimum pada 

pH 6 - 7, dan suhu mencapai 40°C. Terlihat sedikit perbedaan dengan 

nisin yang memiliki aktivitas maksimum pada pH 3 [Singh, 2019] 

dibandingkan dengan brevicin.  

Penelitian yang dilakukan Shi et al., [2016] menunjukkan bahwa leucocin 

K7 yang berasal dari L. mesenteroides K7 memiliki penghambatan yang 

cukup baik terhadap L. monocytogenes. Leucocin K7 memiliki aktivitas 

yang baik pada pH 2 - 6 dibandingkan aktivitasnya pada pH 7 - 10. 

Aktivitas leucocin masih dapat terlihat saat mencapai suhu 1000C, namun 

pada suhu tersebut aktivitasnya masih terbilang rendah dibandingkan 

saat suhu berkisar 25 – 800C. Penelitian Pei et al., [2016] dan Pei et al., 
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[2017] menunjukkan kematian sel bakteri A. acidoterrestris dengan 

pemberian RC 20975 lebih tinggi dibandingkan pemberian paracin C.  

Masing-masing bakteriosin memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 

Tingkat aktivitas setiap bakteriosin dipengaruhi oleh pH dan suhu. Secara 

umum jika pH semakin rendah akan meningkatkan aktivitas bakteriosin 

[Pei et al., 2016]. Pada suhu optimum, aktivitas bakteriosin juga akan 

bekerja lebih baik [Shi et al., 2016]. Kapang juga menjadi salah satu 

penyebab kebusukan pangan selain bakteri [Minj et al., 2010]. Tumbarski 

et al., 2018 melakukan penelitian mengenai bakteriosin yang berasal dari 

B. methylotrophics terhadap penghambatan kapang dan BAL. Penelitian 

menunjukkan bahwa bakteriosin tersebut mampu menghambat 

pertumbuhan Penicillium sp. secara signifikan dan juga dapat 

menghambat BAL yang diuji. 

Penelitian mengenai aktivitas penghambatan bakteriosin yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa berbagai jenis bakteriosin memiliki 

kemampuan penghambatan berbeda, hal ini dibuktikan oleh Duraisamy et 

al., [2015] dan Shi et al., [2016] mengenai kondisi kerja yang optimal dari 

brevicin dan leucocin K. Nisin, brevicin, bakteriosin RC20975, paracin C, 

dan bakteriosin B. methylotrophics BM47 terbukti dapat menghambat 

sebagian besar bakteri dan kapang yang tumbuh pada pangan. Aktivitas 

bakteriosin yang cukup stabil pada pH rendah serta kemampuannya 

dalam menghambat mikrobia yang ada pada pangan, semakin 

memperkuat potensi bakteriosin untuk diaplikasikan pada makanan dan 

minuman sebagai pengawet.  

Ada beberapa laporan penelitian yang menjelaskan tentang upaya 

pengendalian penyakit yang berasal dari makanan dan usaha untuk 

memperpanjang umur simpan produk dengan menerapkan konsep hurdle 

technology [kombinasi pengawetan]. Hurdle technology merupakan 

treatment pengawetan pangan yang efektif [effective preservation of food] 

dengan mengkombinasikan perlakuan yang mempunyai efek sinergis 
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sehingga berpotensi untuk memperbaiki stabilitas produk dan 

meningkatkan mutu pangan [Leistner, 2000]. Bakteriosin dapat 

digunakan sebagai zat antimikroba alami untuk menghasilkan efek yang 

nyata. Khalili et al., [2019] melakukan penelitian tentang pengaruh 

penambahan bakteri  Limosilactobacillus reuteri dan L. plantarum secara 

individual dan dengan penambahan ekstrak bawang putih 1% terhadap 

daging sapi mentah yang disimpan selama 12 hari pada suhu 40C. Strain 

bakteri asam laktat yang dikombinasikan dengan ekstrak bawang putih, 

dapat menyebabkan pengurangan jumlah bakteri L. monocytogenes 

hingga 1,5 log cfu/g. Bakteriosin dari BAL juga dapat mengurangi 

keracunan yang disebabkan oleh makanan dan juga meningkatkan sifat 

nutrisi atau sensorik produk daging.  

Penggunaan minyak atsiri Mentha piperita pada tingkat 0,25–0,5% yang 

dikombinasikan dengan bakteriosin BacTN635 dari L. plantarum pada 

konsentrasi 500-1000 AU/g dapat dijadikan sebagai biopreservatif. 

Kombinasi ini tidak hanya mengurangi terjadinya oksidasi lemak dan 

meningkatkan parameter sensorik, tetapi juga memperpanjang umur 

simpan daging sapi cincang yang disimpan dalam suhu dingin selama 7 

hari [Smaoui et al., 2016]. Asam organik yang berbeda seperti asam 

asetat atau asam laktat pada 2,5%, dikombinasikan dengan bakteriosin 

yang diproduksi oleh L. curvatus CRL705 atau L. sakei, dapat mengurangi 

jumlah bakteri patogen dalam sosis frankfurter yang disimpan pada suhu 

100C selama 36 hari [Castellano et al., 2018].  
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Daftar Glosarium 

Antibakterial : adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba, yang dapat 

menghambat pertumbuhan atau membasmi 

mikroba jenis lain 

Autolisis : adalah proses penghancuran sel yang dilakukan oleh 

enzim dari dalam sel itu sendiri yang berujung pada 

kematian sel 

Bakteri patogen : adalah mikroorganisme penyebab penyakit 

Bakteriosin : adalah senyawa yang bersifat antibakteri, yang 

mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh 

bakteri patogen 

Bakteri asam 

laktat 

: adalah kelompok bakteri gram-positif yang tidak 

membentuk spora dan dapat memfermentasikan 

karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat 

Bakteri halofilik : adalah salah satu mikroorganisme ekstrimofil yang 

dapat tumbuh secara optimal di lingkungan dengan 

konsentrasi garam tinggi 

Bakteri lipolitik : adalah bakteri yang memiliki kemampuan untuk 

memecah atau menghidrolisis lipid, fosfolipid, dan 

turunannya 

Biopreservatif : adalah penggunaan mikroorganisme non patogen 

dan atau hasil metabolitnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan keamanan pangan secara 

mikrobiologis dan memperpanjang masa simpan 

dari bahan makanan 

Enzim : adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi 

sebagai katalis (senyawa yang mempercepat proses 

reaksi tapi tidak ikut bereaksi) dalam suatu reaksi 

kimia 

Fermentasi : adalah proses terjadinya penguraian senyawa 
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organik untuk menghasilkan energi serta terjadi 

pengubahan substrat 

Fermentasi 

aerob 

: adalah fermentasi yang melibatkan penguraian 

substrat [jenis bahan pangan] dengan adanya 

oksigen 

Fermentasi 

anaerob 

: adalah proses fermentasi yang terjadi tanpa adanya 

bantuan oksigen 

Higroskopis : adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap 

molekul air dari lingkungannya baik melalui 

absorbsi atau adsorpsi 

Ikan budu : merupakan fermentasi ikan Tenggiri 

[Scomberomorus guttatus] dan Talang-Talang 

[Chorinemus lyson L]  

Inokulum : adalah mikroorganisme yang diinokulasikan ke 

dalam sebuah medium 

Isolasi bakteri : adalah memisahkan atau memindahkan mikroba 

tertentu dari lingkungannya di alam dan 

menumbuhkannya di media buatan 

Identifikasi : adalah mengenal tentang sesuatu 

Lisis : adalah peristiwa pecah atau rusaknya integritas 

membran sel dan menyebabkan keluarnya organel 

sel 

Mikroorganisme : adalah mikroba [disebut juga jasad renik]adalah 

organisme yang berukuran sangat kecil sehingga 

untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan 

Pengawetan : adalah cara yang digunakan untuk membuat 

makanan memiliki daya simpan yang lama dan 

mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan 

Plasmolisis : adalah peristiwa lepasnya membran plasma dari 

dinding sel bakteri 
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Probiotik : merupakan bakteri yang membawa manfat bagi 

kesehatan, khususnya kesehatan saluran 

pencernaan 

Rigormortis : adalah tahap dimana produk perikanan memiliki 

kesegaran dan mutu seperti ketika masih hidup, 

namun kondisi tubuhnya secara bertahap menjadi 

kaku 

Supernatan : adalah subtansi hasil sentrifugasi yang memiliki 

bobot jenis yang lebih rendah 

Uji organoleptik : uji indera atau uji sensori sendiri merupakan cara 

pengujian dengan menggunakanindera manusia 

sebagai alat utama untuk pengukuran daya 

penerimaan terhadap produk 
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Daftar Indek 

A 

Andaraman

g 

Antibakteri 

Autolisis 

9 

4,20,71,72,77,78,79,83,84,88,90,91,96,9,99,102,107,108,10

9,116,135 

20,38 

  

B 

Bakasang 

Bakteri 

asam laktat  

Bakteri 

indigenous 

Bakteri 

patogen 

Bakteri 

proteolitik 

Bakteriosin 

Belacan 

Bekasam 

Biopreserva

tif 

Budu 

83 

8,7,19,23,26,28,31,32,33,34,36,51,52,53,55,56,64,65,67,68,

69,70,71,72,73,75,83,87,88,89,90,91 

38,45 

 

3,19,72,76,82,83,87,88 

 

40 

53,55,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,8,84,86,88,8

9,90,91,92 

6,9 

4,17,23,24,25,26,30,34,36,55,66 

76,86,104,107,108,109,110,111,125,130 

5,6,7,9,13,1617,18,31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,

48,49,50,52,53,54,55,56,65,68,70,82,83,84,85,86,88,103,10

5,112,122 

  

C 

Chao 

Crude 

Cincalok 

23,33,55,68 

101,116,117,118 

4,11,14,15 
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D 

Denatur

asi  

20,43,71,116,117  

  

E 

Enzim 

proteoli

tik 

Enzim 

lipolitik 

5,20,22,24,43,74,90,108 

 

24 

  

F 

Fermen

tasi ikan 

4,5,6,7,8,9,12,18,19,21,22,32,34,36,37,38,51,55,65,68,83,105 

  

G 

Glikoge

n 

113 

  

H 

Halofili

k 

Hentak 

Homofe

rmentat

if 

 

19,21,24,27,43 

6,7 

52,60,65 

 

I 

Identifikasi 

Isolasi 

18,36,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,70,95,103,10

5 
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bakteri 

Izushi 

52,54,55,56,62,65 

 

7 

  

J 

Jambal roti 

Jeotkal 

Joruk 

8 

9, 13 

30 

  

K 

Kapi 

Kecap ikan 

37 

4,6,8,9,27,34 

  

L 

Lemea 

Lona ilish 

Lanhouin 

56 

6,65 

6,65 

  

M 

Mams-ca 

Mikroorgani

sme 

 

Mehiawah 

Metabolit 

sekunder 

6 

1,2,3,4,5,6,19,21,22,24,25,27,28,32,46,51,52,53,73,75,84,8

7,107,109,110,111,115,119,120 

 

7 

74,86 

  

N 

Naniura 

Ngari 

6 

6,7,11,16,65,69 
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Nam-pla 

Ngapi 

Nuoc-mam 

Nghaum 

Nghathu 

Ngyii 

5,6,16 

6,9 

6 

6 

6 

6 

  

O 

Oksidasi 

aerobik 

Oksidasi 

anaerobik 

Organolepti

k 

Osmosis 

1,2,31,38,46,120,125 

 

2 

 

8,11,18,36,44,45,46,50,113,114,117,121,130 

22,25,30 

  

P 

Patis 

Peda 

Pengawetan 

Pembusuka

n 

Petis 

Picungan 

Probiotik 

Proksimat 

Presipitasi 

Plasmolisis  

Plara 

6, 7, 9 

6, 7,10,11,12,35,38 

1,2,5,10,22,29,32,33,35,49,107,108,121,124,129 

1,21,28,38 

6, 24,34,55,68,84,90,101 

6 

2,34,66,69,70,87,88,102,102,103,120,121,122 

42,43,44 

22 

22,24,25,30,31 

5 

6 
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Pui thu 

  

R 

Rigormortis 

Rusip 

26 

4,6,26,28,33,34,36,64,70,89,98 

  

S 

Senyawa 

antimikroba 

Shidal 

Shiokara 

Sidra 

Seedal 

Shottshuru 

Sukuti 

Sushi 

71,82,85,86,87,89,98,112,113,114,115,117,118,121,127 

 

6,7,14 

5,7,17 

7 

6 

6 

7 

6,7 

  

T 

Terasi 

Tempoyak 

Tukai 

Tungtap 

4,6,9,14,26,28,29,33,34,55 

29,30,122 

6,48 

6,15,16 

  

V 

Viskositas 21 

  

W 

Wadi 6,28,32,35,95,103 

  

Y 
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Yoghurt 

Yucha 

84,126 

7,18 

  

Z 

Zona 

hambat 

82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,121 

 

 


