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ABSTRACT
This research has checked and identified contaminant molds in the pickle sheep skin. Pickle
sheep skin was left for 2 weeks for molds growth. Molds colonies were then isolated in PDA medium
by the surface-spread plate method and the streak plate method. Contaminated pickle sheep skin was
cut by Ix! cm and taken to vortex of 10 ml sterile aqua to get mycelium inoculums and spore. One
milliliter suspension was poured into PDA medium surface and spread with drigalski for the surfacespread plate. While for the streak plate, one ooze suspension was streaked in PDA medium. Then it
was incubated for 48 hours at 30 QCtemperature.
Pure culture was gained by isolating and cutting colonies, in which media together with
colonies sized 0.5 x 0.5 using needle inoculumswere incubated for 48 hours at 30 QC. The isolates
were characterized in terms of colony mo
shape, colour, edge colour, and diameter),
morphology of hypha (colour, septa, bran
ores, vesicle, conidia and extra structure
(foot cell, rhizoid, stolon). I
'
. g method and showing that
there are 5 mold isolates, I';'
olate similar to Aspergillus
oryzae (Ahlburg) Colm., 3
h similar to Scopulariopsis
brevicaulis (Sacc.) Bain, a
Mangin)Thom & Church.
The result shows that cont
species.
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Telah diteliti
Kulit Domba Pickle di la
kapang di isolasi pad~m;~dlUm
Kulit Domba pickle y"""'"
Italrif(f~iim:~a'tqi
untuk mendapatkan
kepennukaan medium ....,/ .•.•.•
untuk streak plate diambiri+
diinkubasikan selama48 jam pad
Kultur murni diperoleh
buh pada medium PDA diisolasi
dengan diiris, media beserta koloiil
,
dengan menggunakan jarum enten
diinkubasikan selama 48 jam pada suhu 0 QC. Setelah itu isolat dikarakterisasi meliputi morfologi
koloni (bentuk, warna bagian atas dan bawah, warna tepi, diameter), morfologi hifa (warna, sekat,
percabangan), konidiofor, vesikel, konidia.cdan struktur tambahan (sel kaki, rhizoid, stolon).
Identifikasi dilakukan berdasarkan karakteristik tersebut dengan metode profile matching. Dari
identifikasi ini diperoleh 5 isolat kapang, isolat pertama sangat mirip denganAspergillusflavus
Link,
isolat kedua sangat mirip dengan Aspergillus oryzae (Ahlburg) Cohn, isolat ketiga sangat mirip
dengan Aspergillus tamarii Kita, isolat keempat sangat mirip dengan Scopulariopsis brevicaulis
(Sacc.) Bain, dan isolat kelima sangat mirip dengan Aspergillus
chevalieri (Mangin) Thom &
Church. Dapat disimpulkan bahwa kapang yang tumbuh pada Kulit Domba Pickled cukup beragam.
Kata Kunci : Kulit DombaPickle,

Kapang, Karakterisasi, Identifikasi, Profile Matching
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PENGANTAR
Produk olahan temak yang cukup potensial dikembangkan

di Indonesia

selain daging dan susu adalah kulit samak dari sapi, kambing, domba, serta kulit
domba dan itik samak bulu. Hal ini dikarenakan kebutuhan kulit dunia cukup tinggi
yang

menjadikan

penyamakankulit

prospek

dan peluang

besar bagi pengembangan

industri

(Anonim, 2007a).

Kulit yang segar terdiri dari 65 % air, 1,5 % lemak, 0,5 % mineral, dan 33%
protein. Komposisi
diawetkan

tersebut menyebabkan

kulit mudah rusak, sehingga perlu

scbelum disamak. Ada beberapa teknik pengawetan

kulit sebelum

.disamak, antara lain penjemuran (awetan kering), penggaraman, dan pengasaman
(pickle). Semua tcknik pengawetan kulit ini bertujuan menjaga kulit agar tidak
mudah rusak oleh aktivitas mikrobia, kimia, atau fisis. Selain itu pada pengawetan
dengan pengasaman

juga bertujuan

untuk memberi

suasana asam pada kulit

sehingga lebih scsuai dengan senyawa penyamak dan lebih tahan terhadap serangan
bakteri pembusuk (Anonim, 2007b).
Kulit yang telah diawetkan
disimpan

terlebih

terkadang

tidak langsung diproses, tetapi

dahulu. Kulit yang disimpan

sebelum

diproses

ini sering

mengalami kerusakan fisikawi, kimiawi maupun aktivitas mikrobia.
Pada kulit yang diawetkan dengan penjemuran ditumbuhi oleh kapang, kulit
dengan pcnggaraman

ditumbuhi oleh bakteri, dan kulit pickle dapat ditumbuhi

kapang. Penyimpanan pada suhu yang tinggi dapat mematikan kapang akan tetapi
kulit domba pickle akan rusak. Apabila disimpan pada suhu kamar, kapang tetap
tumbuh. Pemberian fungisida yang efektifuntuk mematikan koloni kapangpun harus
dengan dosis yang tepat sesuai denganjenis kapang. Inilah yang kemudian diangkat
sebagai pennasalahan karena perlu pcrlakuan yang tepat supaya kulit domba pickle
yang disimpan tidak ditumbuhi kapang. Scbagai langkah awal perlakuan, perlu
dilakukan identifikasi jenis kapang yang tumbuh pada kulit domba pickle tersebut.
Permasalahannya adalah jenis kapang apa saja yang tumbuh pada kulit domba pickle.
TUJUAN PENELITIAN
Penelitian bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis dan karakteristik kapang
yang tumbuh pada kulit domba pickle setelah diawetkan selama 2 (dua) minggu.
METODE PENELITIAN
Kulit Domba Pickle diperoleh dari Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta.
Sampel kulit domba pickle disimpan selama 2 minggu sehingga ditumbuhi kapang,
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Kulit yang terkontaminasi dipotong sebesar lxl cm dan divortex bersama 10 ml
akuades steril.
Pembuatan Media PDA (Potato DextroseAgar)
Sebanyak 19,5 g / 500 ml PDA ditimbang dan dilarutkan dalam 500 ml
akuades sambil diaduk. Setelah itu direbus sampai mendidih sambil terus diaduk
supaya tidak timbul karamel. Sebelum menjendal, dituang kedalam erlenmeyer dan
disterilisasi dengan otoklaf pada temperatur 121QCselama 20 menit.
SterilisasiAlat
Cawan petri dan tabung reaksi dicuci sampai bersih dan stelah kering
dilumuri dengan alkohol 70% dan dikeringkan diatas nyala api. Setelah dibungkus
dengan kertas payung, disterilisasi bersama-sama dengan media pada temperatur
121QCselama 20 menit.
Isolasi Kapang
Kulit domba pickle

dibiarkan

selama kurang lebih 2 mmggu sampai

ditumbuhi kapang. Setelah itu dilakukan isolasi dengan 2 metode :
Streak Plate Methode
Kulit domba pickle dipotong kecil-kecil di tiga bagian kulit. Setelah itu
sebanyak 10 ml akuades steril dituang kedalam tabung reaksi dan divortex. Sebanyak
lose filtrat diambil dan digoreskan (Streak) pada cawan petri yang telah bcrisi PDA.
Kemudian diinkubasi pada temperatur 30 QCselama 48 jam.
Surface-Spread

Plate Methode

Sebanyak 1ml suspensi diambil dengan pipet ukur dan dituang kedalam
cawan petri yang berisi media PDA. Setelah itu diratakan dengan drigalski.
Kemudian diinkubasi pada temperatur 30 QCselama 48 jam. Koloni kapang yang
terbentuk diisolasi untuk mendapatkan isolat murni kapang. Koloni pada media PDA
diiris denganjarum enten sekitar 0,5 cm dan dipindahkan secara steril (dalam enkcis)
pada media yang baru. Untuk masing-masing

koloni diulang 5 kali. Kemudian

diinkubasi pada temperatur 30 QCselama 48 jam.
Karakterisasi dan Identijikasi
Isolat kapang diukur pertumbuhan koloninya mulai dari hari ke 2 sampai hari
ke 7. Secara makroskopik

diamati warna koloni bagian atas dan warna koloni bagian

bawah serta diameter koloninya.
Pengamatan

morfologi

mikroskopiknya

dengan menggunakan

preparat

.awetan sementara. Gelas benda dan gelas penutup dibersihkan dengan alkohol 70 %
dan dipanggang diatas nyala lampu spiritus. Setelah itu setetes laktofenol diteteskan
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ditengah permukaan ge1as benda. Miselium kapang diambi1 secara aseptis dengan
ose dan di1etakkan pada ge1as benda. Kemudian ditutup dengan ge1as penutup dan
disege1 dengan

kutek.

Pengamatan

di1akukan

dibawah

mikroskop

dengan

perbesaran 100x dan 400x. Pengamatan yang di1akukan meliputi wama hifa, bentuk
dan susunan hifa (bersekatltidak),
(konidiospora,

sporangiospora,

(bercabang/tidak),

bentuk percabangan hifa, tipe spora aseksua1
dana

artrhospora),

karakteristik

konidiospora

konidia, serta struktur tambahan (rhizoid, se1 kaki, stolon).

Identifikasi menggunakan metode Profile Matching.
HASILPENELITIAN

DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dipero1eh lima iso1at kapang dari hasil iso1asi kapang
kontaminan pada kulit domba pickle. Kelima iso1at tersebut ada1ah Iso1ai 1, Iso1at 2,
.Isolat 3, Iso1at 4 dan Iso1at 5 dengan karakterisasi sebagai berikut : Isolat pertama
(Gambar 1) ada1ah iso1at dengan wama koloni bagian atasnya hijau dan wama koloni
bagian bawah hijau keabu-abuan, Ko1011ipada medium PDA mencapai diameter
2,62 cm dalam waktu 4 hari dan 3,1 cm dalam waktu 7 hari. Wama tepi koloni putih
yang dibentuk oleh masa miselium. Hifa berwama hia1in dengan percabangan hi fa,
hifa bersekat, konidiofor hialin kasar, vesikula bulat hialin, konidia bulat dan
mempunyai sel kaki.

A
B
C
Gambar 1. Koloni Isolat 1 berumur 4 hari (A) dan morfologinya (B, C).
-c,

Iso1at kedua (Gambar 2) dengan warna koloni bagian atas kuning dan wama
koloni bagian bawah kuning orange, semakin lama akan berubah menjadi kuning
kehijauan. Wama tepi koloni putih. K010ni ini pad a medium PDA mencapai diameter
2,05 cm selama 5 hari dan 2,2 cm da1am waktu 7 hari. Hifa bersekat dan bercabang,
hifa hia1in, konidiofor hialin, vesiku1a bulat gelap dengan metula dan fialid yang
terlihatjelas, serta konidia bulat.
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Isolat ketiga (Gambar 3) memiliki wama koloni bagian atas dan bawah
cokelat. Setelah tua wama koloni herubah menjadi cokelat kehijauan. Wama tepi
koloni cokelat muda. Koloni berdiameter 3,05 cm pada waktu 4 hari dan 4,3 cm pada
waktu 7 hari. Pertumbuhan pada media PDA sangat cepat dibandingkan dengan
isolat yang lain. Hifa berwama hialin, bercabang dan bersekat. Konidiofor keruh,
vesikul semibulat, dan berwama cokelat. Konidia cokelat dan berbentuk bulat.
Isolat keempat (Gambar 4) merupakan isolat dengan koloni bagian atas
berwama putih dan koloni bagian bawah berwama kuning madu. Semakin lama
koloni bergradasi menjadi cokelat muda.
Bagian tengah koloni seperti kapas dengan wama bagian tcpi koloninya
putih. Pada medium PDA pertumbuhannya

sangat lambat. Diameter pertumbuhan

.dalam waktu 3 hari sebesar 0,68 cm dan mencapai 1,02 cm pada saat 7 hari. Hifa
bercabang dan bcrsekat. Konidifor bercabang dengan basal pembentuk konodia
membengkak.

A

B

C

Gambar 2. Koloni Isolat 2 berumur 4 hari (A) dan morfologinya (B,C).

A

B

C

Gambar 3. Koloni Isolat 3 berumur 4 hari (A) dan morfologinya (B,C).
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A
B
C
Gambar 4. Koloni Isolat 4 berumur 7 hari (A) dan morfologinya (B,C).
Isolat kelima (Gambar 5) adalah isolat dengan warna koloni bagian atas abuabu dan warna koloni bagian bawah abu-abu tua. Koloni bagian tengah sangat lebat
dan berwarna lebih gelap. Warn a tepi koloni putih abu-abu. Diameter koloni pada
waktu 4 hari 1,9 cm dan dalam waktu 7 hari mencapai 3,9 cm. konidiofor hialin,
vesikula setengah lingkaran/ subglubose dan berwarna hialin. Konidia berbentuk
bulat dan gelap.

A

C

B

Gambar 5. Koloni Isolat 5 berumur 4 hari (A) dan morfologinya (B,C)
Hasil identifikasi

dengan menggunakan

metode profile matching yaitu

membandingkan karakteristik yang dimiliki isolat dengan genus atau spesies yang
sudah diketahui melalui literatur adalah sebagai berikut : Isolat 1,2,3, dan 5 memiliki
karakteristik morfologi koloni yang hampir sama yaitu koloni seperti kapas. Isolat ini
dikelompokkan

tersendiri

dan didandingkan

dengan genus Aspergillus.

Hasil

perbandingannya disajikan pada Tabe12.
Berdasarkan
Aspergillus.

Tabel 2, isolat

1,2,3, dan 5 merupakan

Setelah diketahui genusnya maka untuk megetahui

anggota

genus

spesies isolat

tersebut dilakukan perbandingan karakteristik dengan anggota spesies Aspergillus
seperti pada Tabel3.
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karakteristik pada Tabel 3 maka isolat 1 sangat

mirip dengan Aspergillus flavus Link, isolat 2 sangat mirip dengan Aspergillus
oryzae (Ahlburg) Cohn, Isolat 3 sangat mirip dengan Aspergillus tamarii Kita dan
Isolat 5 sangat mirip denganAspergillus

chevalieri (Mangin) Thorn & Church.

Tabe12. Perbandingan Isolat 1,2,3, dan 5 dengan genus Aspergillus.
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Isolat keempat dibandingkan tersendiri dengan genus Scopulariopsis seperti
pada Tabe14.
Tabe14. Perbandingan karakteristik isolat 4 dengan Scopulariopsis.
Karakteristik

Genus
Scopulariopsis

Koloni putih, krem, abu2,
Koloni tdk pemah wama
hijau
Koloni putih
Koloni bawah kuning madu
Konidiofor bercabang
Hifa bersekat
Hifa bercabang
Basal sel pembemtuk
konidia agak membengkak

S.

Isolat 4

brevicaulis

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Dari Tabel 4 diatas, isolat ke 4 merupakan genus Scopulariopsis dan sangat
mirip dengan Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bain.
Isolasi kapang kontaminan pada Kulit Domba Pickle menghasilkan 5 isolat.
Isolat tersebut terdiri dari isolat 1(A. flavus), isolat2 (A. oryzae), isolat 3 (A. tamariiy,
isolat 4 (S. brevicaulis), dan isolat 5 (A. chevalieri). Isolat 1,2,3 dan 5 adalah anggota
genus Aspergillus, Sedangkan isolat 4 adalah anggota genus Scopulariopsis. Hasil
penelitian tersebut sesuai dengan banyak penelitian sebelumnya. Menurut Said
(1999) hasil isolasi dan identifikasi kapang yang dilakukan terhadap kulit pickle dan
wet blue adalah spesies Penicillium sitophilum Mont dan Aspergillus flavus Link.
Sedangkan Birbir dkk (1994), menyatakan bahwa terdapat dua jenis kapang yang
sering ditemukan dalam kulit-kulit yang disamak chrome yaitu Aspergillus sp dan
Penicillium sp. Hasil Penelitian lain yang dilaporkan oleh Pasaribu dkk (1998),
bahwa sejenis kapang yang bersifat patogen bagi manusia adalah Aspergillus flavus
ditemukan pada kulit pickle dan wet blue baik kulit lokal maupun yang diimpor.
Prawiroatmojo
terdapat

(1977) menyatakan

75 % terkontaminasi

bahwa dari 540 sampel kulit yang diteliti,
dengan

kapang

Penicillium

sp dan

10 %

terkontaminasi dengan Aspergillus sp serta sisanya terkontaminasi dengan kapang
Fusarium sp, Cladosporium sp dan Scopulariopsis sp.
Isolasi kapang kontaminan

pada Kulit Domba Pickle ini menggunakan

medium PDA padat. Medium PDA dipilih karena merupakan medium umum untuk

28

ISSN 1411-7703

Berkala Penelitian Teknologi Kulit, Sepatu dan Produk Kulit

kapang. Isolat kapang yang dapat tumbuh pada medium PDA ini merupakan kapang
yang bersifat acidotoleran

bukan bersifat acidofilik Kapang lain yang bersifat

acidofilik yang tumbuh pada kulit domba pickle dengan pH 2,5- 3 tidak dapat tumbuh
pada media PDA dengan pH mendekati netral. Oleh karena itu hanya diperoleh 5
isolat kapang yang bersifat acidotoleran. Hal ini dikarenakan medium PDA padat
tidak dapat digunakan untuk isolasi kapang yang bersifat acidofilik. Pada pH
dibawah 4, medium PDA tidak dapat memadat,
Genus Aspergillus dan Scopulariopsis merupakan kapang acidotoleran yang
dapat tumbuh pada kondisi asam maupun netral. Kapang tersebut dapat tumbuh pada
Kulit Domba Pickle karena beberapa faktor pendukung. Faktor yang pertama adalah
nutrien. Nutrien dibutuhkan kapang untuk pertumbuhannya.

Pada Kulit Domba

Pickle masih terdapat lemak dan protein yang dapat digunakan oleh kapang untuk
tumbuh. Kapang memecah molekul lemak dan protein menjadi molekul yang
sed~rhan dan mudah diserap dengan menggunakan enzim lipolilik dan proteolitik.
Kulit Domba

Pickle

cukup

lembab

untuk

mendukung

pertumbuhan

mikrobia. Akan tetapi pada Kulit Domba Pickle ini hanya ditumbuhi kapang. Hal ini
dikarenakan kapang dapat tumbuh pada kondisi sangat asam dan kadungan air
rendah walaupun mikrobia lain sudah tidak dapat tumbuh. Nuswantoro dan Dj arijah
(1997) mengatakan bahwa kapang dapat tumbuh pada aw atau aktifitas kimia air
antara 0,8-0,91 %. Oleh karena itu kapang dapat tumbuh dengan mudah pada substrat
berkadar air rendah. Kapangjuga dapat tumbuh pada medium dengan pH 3-8,5 atau
lebih rendah lagi.
Faktor fisiologis lain yang mempengaruhi pertumbuhan kapang pada Kulit
Domba Pickle adalah oksigen. Hal ini dikarenakan kapang bersifat obligat aerob
sehingga oksigen digunakan kapang untuk menghasilkan energi. Apabila didalam
ruang penyimpanan terdapat oksigen maka akan digunakan sebagai aseptor hidrogen
(H) untuk respirasi dalam menghasilkan energi (ATP). Menurut Said (1999), bahwa
kulit pickle merupakan kulit yang belum mengalami proses penyamakan sehingga
sangat berpengaruh terhadap aktivitas pertumbuhan kapang.
-,

Menurut Nuswantoro dan Djarijah (1997) dua genus kapang ini mempunyai
dinding sel dari kitin (Polimer N asetilglukosamin 1,4). Dinding dari kitin ini sangat
menguntungkan

dalam konservasi

air. Pada kondisi sangat asam, konsentrasi

didalam sellebih rendah daripada diluar sel yang akan menyebabkan air keluar dari
sel. Akan tetapi dengan dinding sel dari kitin akan meminimalkan kehilangan air.
Kapangjuga memiliki sel kaki yang membantu melekat pada substrat dan menyerap
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makanan. Selain itu dua genus kapang ini menghasilkan konidia yang dapat bertahan
pada kondisi asam.
KESIMPULAN
1. Berdasarkan Isolasi, Karakterisasi dan Identifikasi dapat disimpulkan bahwa
kapang kontaminan pada Kulit Domba Pickle cukup beragam.
2. Kapang yang tumbuh pada kulit domba pickle adalah : A. Flavus, A. Tamari, A.
Chevalieri,A. Oryzae, dan S. Brevicaulis.
SARAN:
Penelitian

kapang

kontaminan

pada Kulit Domba Pickle

merupakan

penelitian tahap awal. Oleh karena itu perlu dilakukan :
1. Penelitian lanjutan tentang kapang acidofilik

yang tumbuh pada Kulit Domba

Pickle.
2. Peneli tian uj i daya fungisida yang efektif untuk kedua genus kapang.
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