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ABSTRACT 

This study was aim to determine the growth pattern of Bacillus megaterium 

probiotic bacteria on varying the concentration of molasses, the combination effect of 

molasses concentration and incubation time on total of Bacillus megaterium probiotic 

bacteria and viability of Bacillus megaterium probiotic bacteria at the end of 

incubation on varying molasses concentration. Varying the concentration of molasses 

were made from molasses concentration of 0% (NB), molasses concentration of 1%, 

molasses concentration of 2% and 3% molasses concentration with an incubation 

period of 12 weeks. Data of patterns growth and viability of Bacillus megaterium 

probiotic bacteria on the final incubation in molasses concentration variation were 

obtained from the average total of Bacillus megaterium bacteria every week. Data of 

concentration molasses and incubation time combination on total of Bacillus 

megaterium probiotic bacteria were analyzed statistically by Brown Forsythe test. 

Differences between treatments were tested using the Games Howell. The results of 

total bacteria showed differences growth patterns Bacillus megaterium bacteria on 

molasses concentration variation. Statistical analysis showed that combination effect 

of molasses concentration and incubation time influenced the total probiotic bacteria 

of Bacillus megaterium. Viability of Bacillus megaterium probiotic bacteria at the 

end of the incubation period on varying the concentration of molasses is still good. 
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PENDAHULUAN 

Kegiatan budidaya perikanan (akuakultur) saat ini telah berkembang tetapi 

terdapat kendala yang dapat menurunkan produksi berupa kematian budidaya ikan 

yang disebabkan karena zat beracun dalam konsentrasi tertentu mengakibatkan 

produktivitas perikanan menurun. Zat beracun dalam bentuk bahan organik dan 

ammonia pada perairan. Bahan organik ini biasanya dalam bentuk karbohidrat 

(CHO). Kadar amoniak bebas yang tidak terionisasi (NH3) pada perairan tawar 

sebaiknya tidak lebih dari 0,02 ppm (Effendi, 2003).  

Budidaya perikanan memerlukan air yang bersih dan bebas dari bahan 

pencemar. Langkah antisipatif melalui penerapan teknologi budidaya yang 

berpedoman pada kaidah keseimbangan ekosistem merupakan solusi untuk mencegah 

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

dengan mendegradasi bahan organik dan menetralisir amonia menjadi bentuk lainnya 

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

dengan memberikan bakteri yang biasa hidup diperairan dan memiliki kemampuan 

untuk mereduksi amonia menjadi bentuk lainnya yang tidak bersifat toksik bagi ikan 

(Hargreaves dan Tucker, 2004).  

Probiotik memiliki peranan yang sangat penting dalam pengendalian 

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

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

kelestarian produksi. Probiotik sebagai agen pengurai merupakan kelompok 

mikroorganisme terpilih yang menguntungkan seperti Nitrosomonas, Cellulomonas, 

Bacillus, Nitrobacter.  

Salah satu bakteri probiotik yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

kualitas lingkungan tambak yaitu Bacillus megaterium. Bakteri ini memiliki fungsi 

probiotik untuk menetralisir amoniak dengan menghambat proses denitrifikasi untuk 

membentuk nitrit dan nitrat serta bahan organik yang dapat menyebabkan 

pencemaran perairan. Bahan organik tersebut akan didegradasi dan ammonia akan 
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dinetralisir oleh Bacillus megaterium. Menurut Queiroz dan Boyd (1998) dalam 

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

dapat digunakan sebagai probiotik untuk memperbaiki kualitas air. 

Molase yang berfungsi sebagai bahan pembawa produk tertentu merupakan 

salah satu substrat yang dibutuhkan oleh Bacillus megaterium. Molase dapat 

digunakan sebagai alternatif substrat karena mengandung nutrisi komplek yang 

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

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu diadakan penelitian terhadap pola 

pertumbuhan dan viabilitas bakteri Bacillus megaterium pada beberapa konsentrasi 

molase dan waktu inkubasi yang berbeda sehingga penggunaan probiotik ini 

diharapkan untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas Bacillus megaterium pada 

media molase. 

 

PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Departemen Biologi 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga pada bulan Januari-Mei 2012. 

Adapun prosedur penelitian dilakukan dengan cara membuat stok kultur di dalam 

media NB (Nutrien Broth) kemudian menginokulasikan bakteri Bacillus megaterium 

ke dalam stok kultur dan mengukur nilai OD sebesar 0,5 pada panjang gelombang 

(A=650). Kultur bakteri dibuat dengan cara mengisi keempat kelompok botol kultur 

menggunakan 0,5 mL molase untuk konsentrasi molase 1%, 1 mL molase untuk 

konsentrasi molase 2% dan 1,5 mL molase untuk konsentrasi molase 3% kemudian 

ditambahkan aquades hingga volume mencapai 49 mL. Sedangkan konsentrasi 

molase 0% (kontrol) menggunakan media NB (Nutrien Broth) sebanyak 49 mL. 

Starter bakteri sebanyak 2% yaitu 1 mL ditambahkan kedalam kultur bakteri hingga 

volume akhir mencapai 50mL. Kultur bakteri diletakkan pada suhu ruang dan 

dilakukan TPC (Total Plate Count) setiap minggu selama 3 bulan pada masing-

masing konsentrasi. 
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Data yang diperoleh berupa rata-rata jumlah sel bakteri (CFU/mL). Jumlah sel 

bakteri dianalisis secara statistik dan deskriptif. Analisis statistik menggunakan uji 

Brown forsythe kemudian dilanjutkan dengan uji Games Howll.  

Rancangan penelitian pada penelitian ini menggunakan rancangan faktorial 

4x13 dengan 3x ulangan. Variabel bebas terdiri dari konsentrasi substrat molase (0%, 

1%, 2% dan 3%), waktu inkubasi (minggu) sedangkan variabel terikat terdiri dari 

jumlah sel (CFU/ml). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini berupa rata-rata jumlah sel (CFU/ml) Bacillus megaterium 

setiap minggu dengan kombinasi variasi molase dan waktu inkubasi ditunjukkan pada 

gambar 2. Jumlah sel Bacillus megaterium dibuat pola pertumbuhan pada variasi 

konsentrasi molase selama inkubasi 3 bulan ditunjukkan pada gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pola pertumbuhan  Bacillus megaterium pada variasi konsentrasi molase 
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Pada gambar 1 menunjukkan pola pertumbuhan Bacillus megaterium pada 

variasi konsentrasi molase yaitu konsentrasi 0% (kontrol), 1%, 2% dan 3%. Proses 

pertumbuhan sangat komplek, mencakup pemasukan nutrien dasar dari lingkungan ke 

dalam sel, konversi bahan-bahan nutrien menjadi energi dan berbagai konstituen vital 

sel serta perkembangbiakan (Moat, 1979 dalam Judoamidjoyo, 1989). Jumlah sel 

bakteri dapat diamati dengan pola pertumbuhan sehingga didapatkan fase lag, fase 

log, fase stasioner dan fase kematian. Pola pertumbuhan bakteri Bacillus megaterium 

pada konsentrasi molase 1%, 2%, 3% serta kontrol berbeda. Hal ini dikarenakan di 

dalam setiap konsentrasi memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Kandungan 

nutrisi pada media molase ini menentukan viabilitas (jumlah sel) dari bakteri Bacillus 

megaterium.  

Jumlah sel bakteri yang paling tinggi terdapat pada fase log akhir. Pada fase 

ini, sel mulai aktif membelah serta perkembangbiakan meningkat sehingga 

didapatkan jumlah sel terbanyak. Perkembangbiakan berhenti disebabkan karena 

nutrisi di dalam molase telah berkurang. Kematian bakteri disebabkan karena zat 

makanan yang diperlukan berkurang (Dwijoseputro, 2003). Untuk mengetahui fase 

log akhir dan fase kematian bakteri Bacillus megaterium, maka dibuat pola 

pertumbuhan dari data jumlah sel pada media molase serta media NB (kontrol) yang 

didapatkan dari  metode hitungan cawan. 

Pola pertumbuhan bakteri Bacillus megaterium di dalam media NB 

menunjukkan fase log terjadi pada minggu ke tiga. Fase log akhir bakteri ini dicapai 

minggu ke lima. Pada fase ini, log jumlah bakteri mencapai 11,65 atau setara dengan 

4,5x10
11

 CFU/ml. Fase stasioner terjadi pada minggu ke empat hingga minggu ke 

tujuh. Minggu ke delapan hingga minggu ke dua belas merupakan fase kematian. 

Pada media perlakuan yang mengandung konsentrasi molase 0% atau kontrol, bakteri 

dapat bertahan hidup selama masa inkubasi akhir disebabkan adanya nutrisi komplek 

dari media NB yang dibutuhkan bakteri. NB termasuk dalam media komplek karena 

mengandung beberapa jenis nutrisi (Anonim, 2012).  
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Pola pertumbuhan bakteri Bacillus megaterium dengan konsentrasi molase 

1% menunjukkan fase log terjadi ketika minggu ke dua hingga minggu ke enam yang 

ditandai sel membelah dengan laju konstan. Fase log akhir dicapai pada minggu ke 

enam dengan log jumlah bakteri mencapai 11 atau setara dengan 1,0x10
11

CFU/ml. 

Fase kematian terjadi pada minggu ke sembilan ditandai dengan jumlah sel yang 

semakin menurun dan mengalami kematian. 

Pola pertumbuhan bakteri Bacillus megaterium pada konsentrasi molase 2% 

menunjukkan fase log dimulai ketika minggu ke tiga ditunjukkan dengan 

meningkatnya garis pada pola pertumbuhan yang mengindikasikan bahwa jumlah sel 

meningkat. Fase log akhir terjadi pada minggu ke delapan dengan jumlah sel (log) 

sebesar 12,3 atau setara dengan 2,0x10
12

CFU/ml. Pada fase log ini, keadaan 

pertumbuhanya meningkat dan akhirnya mengalami fase kematian pada minggu ke 

sembilan.  

Pola pertumbuhan bakteri Bacillus megaterium pada konsentrasi molase 3% 

menunjukkan fase log pada minggu ke dua yang ditandai dengan pembelahan sel 

sehingga perkembangbiakan meningkat. Fase log akhir terjadi pada minggu ke enam 

dengan log (jumlah sel) sebesar 10,57 atau setara dengan 3,7x10
10

CFU/ml. Fase 

stasioner terjadi pada minggu ke lima hingga ke sebelas sedangkan fase kematian 

terjadi pada minggu ke duabelas. 

Pada variasi konsentrasi molase menunjukkan pola pertumbuhan yang 

berbeda. Adanya perbedaan pola pertumbuhan bakteri Bacillus megaterium pada 

variasi konsentrasi molase menunjukkan bahwa komposisi media berperan penting 

dalam pertumbuhan Bacillus megaterium. Perbedaan yang kecil pada nutrisi yang 

tersedia memungkinkan terjadinya perubahan akibat keterbatasan nutrisi dan 

berpengaruh terhadap pembentukan sel mikroorganisme (Jenny, et al., 1993 dalam 

Hudayanti, 2005 dalam khurorin, 2006). 

Pertumbuhan bakteri pada konsentrasi molase 2% meningkat setiap masa 

inkubasi. Hal ini ditunjukkan pada fase log akhir dengan jumlah paling tinggi 
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dibandingkan dengan konsentrasi molase lainya yaitu 2,0x10
12

CFU/ml tetapi pada 

konsentrasi molase ini menunjukkan fase kematian yang lebih cepat dibandingkan 

dengan konsentrasi molase 3%. Pola pertumbuhan pada konsentrasi molase 3% 

menunjukkan fase kematian yang lebih lambat dibandingkan dengan konsentrasi 

molase lain. Jumlah sel bakteri pada konsentrasi molase 3% lebih banyak di akhir 

inkubasi dibandingkan dengan konsentrasi molase lain. Hal ini disebabkan karena 

tersedianya sumber karbon pada konsentrasi molase 3% sehingga jumlah sel belum 

mengalami kematian. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Bacillus 3KP 

membutuhkan konsentrasi 3% pada substrat molase (Thoha, 2010). Hal ini 

menunjukkan bahwa nutrisi mempengaruhi pertumbuhan. Semakin nutrisi di dalam 

media berkurang maka jumlah sel semakin menurun. Kisaran pH pada konsentrasi 

molase 3% yaitu 4-7. Kisaran tersebut masih berada dalam kisaran optimum bakteri 

Bacillus megaterium beradapatasi dengan media. pH optimum B. megaterium yaitu 

5,5-8 (Belma, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.   Kombinasi konsentrasi dan waktu inkubasi terhadap jumlah sel (log)  

B. megaterium  
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Pada gambar 2 menunjukkan bahwa data kombinasi konsentrasi molase dan 

waktu inkubasi terhadap jumlah sel bakteri probiotik Bacillus megaterium yaitu 

normal dan tidak homogen maka dilanjutkan pada uji Brown Forsythe dan didapatkan 

nilai signifikasi dibawah derajat signifikasi (α<0,05) yaitu 0,001, maka keputusan 

yang diambil adalah tolak Ho yang artinya ada pengaruh kombinasi konsentrasi 

molase dan waktu inkubasi terhadap jumlah sel bakteri  Bacillus megaterium. 

Viablitas bakteri probiotik Bacillus megaterium di akhir inkubasi pada variasi 

konsentrasi molase dikatakan masih baik dan dapat digunakan sebagai probiotik 

dengan masa inkubasi 3 bulan. Hal ini dikarenakan ke empat konsentrasi tersebut 

masih memenuhi standar jumlah minimum sebagai probiotik dengan jumlah sel di 

atas 10
6 

CFU/ml. International Diary Federation (IDF) memberikan standar jumlah 

minimum probiotik hidup sebagai acuan adalah 10
6 

CFU/ml pada produk akhir 

(Indratingsih, 2004). 

 

KESIMPULAN  

Melalui hasil dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu pola 

pertumbuhan bakteri probiotik Bacillus megaterium pada variasi konsentrasi molase 

berbeda. Konsentrasi molase 2% memiliki fase log yang berbeda dari konsentrasi 

molase yang lain. Konsentrasi molase 3% memiliki jumlah sel paling banyak 

dibandingkan dengan konsentrasi molase lain di akhir inkubasi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin berkurangnya nutrisi maka jumlah sel semakin 

menurun. Kombinasi konsentrasi molase dengan waktu inkubasi berpengaruh 

terhadap jumlah sel bakteri probiotik Bacillus megaterium (α <0,05). Viabilitas 

bakteri probiotik Bacillus megaterium di akhir masa inkubasi pada variasi konsentrasi 

molase masih baik terutama pada konsentrasi molase 3% karena jumlah sel bakteri di 

akhir inkubasi diatas standar jumlah minimum probiotik. 
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