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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian dan Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi konsorsium bakteri 

selulolitik kumbang tinja (Dung beetles) terhadap degradasi feces sapi sebagai 

bio-toilet. Parameter yang digunakan untuk mengetahui potensi bakteri selulolitik 

kumbang tinja dalam mendegradasi feces sapi adalah kadar C-organik dan Total 

Suspended Solid (TSS). Pengaruh konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik, lama 

waktu inkubasi dan kombinasi keduanya terhadap proses degradasi feces sapi oleh 

bakteri selulolitik pada kumbang tinja ditunjukkan dari penurunan parameter 

tersebut. 

 

4.1.1. Pengaruh konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik kumbang tinja 

Uji awal yang dilakukan untuk kadar C-organik yakni uji kenormalan data 

menggunakan uji Kolmogorov smirnov dan didapatkan nilai signifikasi sebesar 

0,628. Nilai tersebut lebih besar dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal. Tahap selanjutnya yaitu melakukan uji homogenitas. Dari 

hasil uji homogenitas didapatkan nilai sebesar 0,003. Nilai tersebut lebih kecil dari 

α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak homogen.  

Dari hasil analisis uji kolmogorov smirnov dan homogenitas  didapatkan 

data kadar C-organik  berdistribusi normal dan tidak homogen sehingga  

dilajutkan dengan uji Brown Forsythe. Hasil uji Brown Forsythe menunjukkan 
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bahwa konsetrasi konsorsium bakteri selulolitik kumbang tinja (Dung beetles) 

memiliki pengaruh terhadap penurunan kadar C-organik(α = 0,000) sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima serta dapat dilajutkan dengan uji Gomes Howell untuk 

mengetahui beda pengaruh antar perlakuan. Dari hasil perhitungan yang 

diperoleh, bahwa kadar C-organik terendah pada konsentrasi konsorsium 30% 

tetapi tidak signifikan degan konsentrasi konsorsium 20% 

Sementara itu, uji awal yang dilakukan untuk nilai TSS yakni uji 

kenormalan data yang menggunakan uji Kolmogorov smirnov dan mendapatkan 

nilai signifikansi sebesar 0,402. Nilai tersebut lebih besar dari α = 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa data berdistirbusi normal. Tahap selanjutnya yaitu 

melakukan uji homogenitas. Dari uji homogenitas didapatkan nilai sebesar 0,438. 

Nilai tersebut lebih besar dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data 

homogen 

Dari hasil analisis uji Kolmogorov smirnov didapatkan hasil nilai TSS 

berdistribusi normal dan homogen sehingga dapat dilanjutkan dengan uji ANAVA 

dua arah. Hasil uji ANAVA dua arah menunjukkan bahwa konsentrasi 

konsorsium bakteri selulolitik kumbang tinja (Dung beetles) tidak berpengaruh 

terhadap nilai TSS (α = 0,828) sehingga H1 ditolak dan H0 diterima. 

Hasil perhitungan rata-rata kadar C-organik pada tiap konsentrasi dapat 

dilihat pada Tabel 4.1.1.1.  
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Tabel 4.1.1.1. Rata-rata kadar C-organik pada tiap konsentrasi substrat 

No. Konsentrasi Konsorsium(%) Kadar C-organik (%) 
1 0 5,62 + 0,84cd 
2 10 5,72 + 0,72c 
3 20 4,76 + 0,62ab 
4 30 4,28 + 0,44a 

 

Keterangan: Angka disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
signifikansi pada uji Games Howell (Lampiran 6). 

 

Pengaruh konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik pada proses degradasi 

feces sapi dapat diketahui dari penurunan kadar C-organik. Data tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Diagram pengaruh konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik 
kumbang tinja terhadap rata-rata kadar C-organik 

 

Pada Gambar 3. dapat diketahui bahwa pada konsentrasi konsorsium 

memiliki kadar C-organik terendah dengan nilai rata-rata 4,28% pada konsentrasi 

konsorsium 30%. 

Hasil perhitungan rata-rata untuk nilai TSS pada masing-masing 

konsentrasi substrat dapat dilihat pada Tabel 4.1.1.2. 
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Tabel 4.1.1.2. Rata-rata nilai Total Suspended Solid (TSS) pada tiap konsentrasi 
konsorsium bakteri selulolitik 

 
No. Konsentrasi Konsorsium (%) Rata-rata nilai TSS (g/L) 
1 0 4,31 + 0,49 
2 10 4,30 + 0,66 
3 20 4,37 + 0,46 
4 30 4,20 + 0,40 

 
Pengaruh konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik terhadap proses 

degradasi feces sapi dapat diketahui dari penurunan nilai TSS pada masing-

masing konsentrasi konsorsium. Penurunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Diagram pengaruh konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik terhadap 
rata-rata nilai TSS 

 
Pada Gambar 4. dapat diketahui konsentrasi yang memiliki nilai TSS 

terendah adalah konsentrasi konsorsium 30% dengan nilai rata-rata 4.2 mg/L.  

 

4.1.2. Pengaruh lama waktu inkubasi 

Data dianalisis menggunakan uji Kolmogorov smirnov untuk mengetahui 

kenormalannya dan didapatkan nilai signifikasi sebesar 0,628. Nilai tersebut lebih 

besar dari α = 0,05 yang menunjukkan bahwa data kadar C-organik berdistribusi 
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normal. Setelah itu dilanjutkan uji homogenitas dan didapatkan nilai signifikasi 

sebesar 0,003. Nilai tersebut lebih kecil dari α = 0,05 yang menunjukkan bahwa 

data kadar C-organik tidak homogen.  

Tahap selanjutnya melakukan uji Brown Forsythe. Hasil uji Brown 

Forsythe menunjukkan bahwa lama waktu inkubasi tidak berpengaruh terhadap 

penurun kadar c-organik (α = 0,057) sehingga H0 diterima dan H1 ditolak.  

Sementara itu, uji awal nilai TSS yakni uji Kolmogorov smirnov untuk 

mengetahui kenormalannya. Dari hasil uji Kolmogorov smirnov didapatkan nilai 

signifikasi sebesar 0,402. Nilai tersebut lebih besar dari α = 0,05 yang 

menunjukkan bahwa data nilai TSS berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan 

uji homogenitas. Hasil dari uji homogenitas dan didapatkan nilai signifikasi 

sebesar 0,002. Nilai tersebut lebih kecil dari α = 0,05 yang menunjukkan bahwa 

data tidak homogen.  

Tahap selanjutnya melakukan uji Brown Forsythe. Hasil dari uji brown 

forsythe 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa lama waktu inkubasi berpengaruh terhadap nilai TSS. Sehingga H0 ditolak 

dan H1 diterima. 

Hasil perhitungan rata-rata kadar C-organik dari masing-masing waktu 

inkubasi dapat dilihat pada Tabel 4.1.2.1. 
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Tabel 4.1.2.1. Rata-rata kadar C-organik pada tiap lama waktu inkubasi  

No. Lama waktu inkubasi (Minggu) Kadar C-organik (%) 
1 M1 5,82 + 0,85 
2 M2 4,91 + 0,56 
3 M3 4,77 + 0,75 
4 M4 4,89 + 1,09 

Keterangan : M1 (Minggu ke-1), M2 (Minggu ke-2), M3 (Minggu ke-3), M4 
(Minggu ke-4) 
 

Pengaruh lama waktu inkubasi terhadap kadar C-organik pada proses 

degradasi feces sapi dapat dilihat dari diagram  pada Gambar 5. Dapat diketahui 

bahwa kadar C-organik dengan nilai rata-rata 4,77% dengan lama waktu inkubasi 

selama 3 minggu. 

 

Gambar 5. Diagram pengaruh lama waktu inkubasi terhadap rata-rata kadar C-
organik 

 

Hasil perhitungan nilai rata-rata TSS selama waktu inkubasi dapat dilihat 

pada Tabel 4.1.2.2. 
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Tabel 4.1.2.2. Rata-rata nilai Total Suspended Solid (TSS) pada tiap lama waktu 
inkubasi 

 
No. Lama Waktu Inkubasi (Minggu) Rata-rata nilai TSS (g/L) 
1 M1 4,83 + 0,11a 
2 M2 4,41 + 0,13b 
3 M3 4,09 + 0,36bc 
4 M4 3,84 + 0,43c 

 
Keterangan: angka disetai dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan  
                    signifikasi pada uji Gomes Howell (Lampiran 10). 
 

Pengaruh lama waktu inkubasi terhadap nilai TSS pada proses degradasi 

feces dapat dilihat dari diagram pada Gambar 6.  Pada gambar di bawah nilai TSS 

terendah terdapat pada waktu inkubasi minggu keempat dengan nilai rata-rata 3,84 

mg/L dengan lama waktu inkubasi selama 4 minggu. Semakin lama waktu 

inkubasi, semakin rendah nilai TSS 

 

Gambar 6. Diagram pengaruh lama waktu inkubasi terhadap rata-rata nilai TSS 

 

4.1.3 Pengaruh kombinasi antara konsentrasi konsorsium bakteri 
selulolitik kumbang tinja (Dung beetles) dan lama waktu inkubasi 
terhadap kadar C-organik dan nilai TSS (Total Suspended Solid) 
 
Selain konsentrasi konsorsium dan lama waktu inkubasi yang merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi proses degradasi feces sapi, kombinasi 
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keduanya juga merupakan faktor yang penting untuk diketahui pengaruhnya 

terhadap proses degradasi feces sapi tersebut. Uji awal untuk kadar C-organik dan 

nilai TSS yakni uji Kolmogorov smirnov. Hasil dari uji Kolmogorov smirnov 

untuk kadar C-organik di dapatkan nilai signifikasi sebesar 0,628. Nilai tersebut 

lebih besar dari α = 0,05 yang menunjukkan data tersebut berdistribusi normal. 

Selanjutnya dilakuan uji homogenitas. Hasil dari uji homogenitas didapatkan nilai 

signifikasi sebesar 0,003 yang menunjukkan bahwa data tersebut tidak homogen. 

Sehingga dapat dilanjutkan dengan uji Brown Forsythe. Hasil dari uji Brown 

Forsythe menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,031. Nilai tersebut kurang dari α 

= 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kombinasi antara 

konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik dengan lama waktu inkubasi memiliki 

pengaruh terhadap penurunan kadar C-organik. Sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. 

Selanjutnya dilakukan uji lanjutan yakni uji Games Howell untuk 

mengetahui beda antar pelakuan. Hasil dari uji Games Howell menunjukkan 

bahwa hasil yang terendah pada kombinasi konsentrasi konsorsium dan lama 

waktu inkubasi terdapat pada M3K3 yang memilik beda signifikan terhadap 

perlakuan lainnya. 

Sementara itu, untuk nilai TSS uji awal yang dilakukan yakni uji 

Kolmogorov smirnov. Hasil dari uji Kolmogorov smirnov menunjukkan nilai 

signifikan sebesar 0,402. Nilai tersebut lebih besar dari α = 0,05 yang 

menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas. Hasil dari uji homogenitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 
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0,002. Nilai tersebut kurang dari α= 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data 

tersebut tidak homogen. Sehingga dapat dilanjutkan dengan uji Brown Forsythe. 

Hasil dari uji Brown forsythe menujukkan nilai signifikan sebesar 0,132. Nilai 

tersebut lebih besar dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antar 

konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik dengan lama waktu inkubasi tidak 

memiliki pengaruh terhadap penurunan nilai TSS. Sehingga H0 diterima dan H1 

ditolak.  

Data hasil perhitungan konsorsium dan lama waktu inkubasi dapat dilihat 

pada Tabel 4.1.3.1 

Tabel 4.1.3.1. Rata-rata kadar C-organik pada tiap kombinasi  

No. Kombinasi Rata-rata Kadar C-organik (%) 
1 M1K0 6,51 + 0,45a 
2 M2K0 5,73 + 0,47ab 
3 M3K0 4,48 + 0,23bc 
4 M4K0 5,77 + 0,30abd 
5 M1K1 6,56 + 0,26e 
6 M2K1 4,81 + 0,30bcf 
7 M3K1 5,62 + 0,49abg 
8 M4K1 5,90 + 0,43abh 
9 M1K2 5,35 + 0,36abci 
10 M2K2 4,68 + 1,19bcg 
11 M3K2 5,10 + 0,89abcj 
12 M4K2 3,92 + 0,73k 
13 M1K3 4,84 + 0,51bcl 
14 M2K3 4,44 + 0,35bcm 
15 M3K3 3,89 + 1,01n 
16 M4K3 3,96 + 2,07o 

Keterangan: angka disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
signifikansi pada uji Games Howell (Lampiran 12). 

 
Pengaruh kombinasi antara konsentrasi substrat dan lama waktu inkubasi 

terhadap kadar C-organik pada proses degradasi feces sapi dapat dilihat pada 

Gambar 7. 
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Gambar 7. Diagram pengaruh kombinasi antara konsentrasi konsorsium dan lama 
waktu inkubasi terhadap rata-rata kadar C-organik 

 
Pada Gambar 7. di atas kadar C-organik terendah terdapat pada kombinasi 

konsentrasi konsorsium 20% dengan lama waktu inkubasi selama 4 minggu 

diperoleh nilai rata-rata kadar C-organik sebesar 3,89%. Kadar C-organik tertinggi 

terdapat pada konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik 0% dengan lama waktu 

inkubasi selama 2 minggu diperoleh rata-rata kadar C-organik sebesar 6,56%. 

Data hasil perhitungan rata-rata nilai TSS terhadap pengaruhnya 

kombinasi antara konsentrasi substrat dan lama waktu inkubasi dapat dilihat pada 

Tabel 4.1.3.2. 
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Tabel 4.1.3.2. Rata-rata nilai Total Suspended Solid (TSS) pada tiap kombinasi 
No. Kombinasi Rata-rata nilai TSS (g/L) 
1 M1K0 4,80 + 0,19 
2 M2K0 4,36 + 0,31 
3 M3K0 3,62 + 0,28 
4 M4K0 4,43 + 0,44 
5 M1K1 4,97 + 0,55 
6 M2K1 4,35 + 0,68 
7 M3K1 4,50 + 0,33 
8 M4K1 3,38 + 0,52 
9 M1K2 4,85 + 0,49 

10 M2K2 4,62 + 0,32 
11 M3K2 4,20 + 0,72 
12 M4K2 3,80 + 0,11 
13 M1K3 4,69 + 0,15 
14 M2K3 4,33 + 0,83 
15 M3K3 4,04 + 0,16 
16 M4K3 3,80 + 0,11 

 

Pengaruh kombinasi antara konsentrasi substrat dan lama waktu inkubasi 

terhadap nilai TSS pada proses degradasi tinja ternak sapi dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 
Gambar 8. Diagram pengaruh kombinasi antara konsentrasi substrat dan lama 

waktu inkubasi terhadap rata-rata nilai TSS 
 

Pada gambar di atas terlihat kombinasi pada konsentrasi konsorsium 20% 

dengan lama waktu inkubasi selama 2 minggu memiliki nilai TSS terendah 
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diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,38 mg/L. Nilai TSS tertinggi terdapat pada 

kombinasi konsentrasi konsorsium 30% dengan lama waktu inkubasi selama 4 

minggu diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,85 mg/L.  

 
4.1.4 Jumlah koloni bakteri selulolitik kumbang tinja (Dung beetles) selama 

proses degradasi 
 
Berikut ini adalah tabel nilai rata-rata 10log pertumbuhan koloni bakteri 

selulolitik dengan penambahan konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik 

kumbang tinja (Dung beetles) dengan waktu inkubasi 4 minggu. 

Tabel 4.1.2.3. Nilai rata-rata 10log koloni bakteri yang tumbuh dengan 
penambahan konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik kumbang 
tinja (Dung beetles) dengan waktu inkubasi selama 4 minggu 

Waktu 
Inkubasi 

Konsentrasi Konsorsium (%) 
K0 K1 K2 K3 

M1 6,36 + 0,23 5,91 + 0,25 6,03 + 0,54 6,42 + 0,27 
M2 6,72 + 0,13 8,31 + 0,72 7,75 + 0,64 7,78 + 0,43 
M3 8,89 + 0,07 8,82 + 0,22 8,95 + 0,27 8,85 + 0,20 
M4 8,45 + 0,10 9,91 + 0,14 9,47 + 0,28 9,43 + 0,68 

 
 

Keterangan: M1 (Minggu ke-1), M2 (Minggu ke-2), M3 (Minggu ke-3), M4 
(Minggu ke-4). Sedangkan, K0 (Konsentrasi konsorsium 0%), K10 
(Konsentrasi konsorsium 10%), K20 (Konsentrasi Konsorsium 
20%), K3 (Konsentrasi konsorsium 30%). 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Potensial Bakteri Selulolitik dari Kumbang Tinja (Dung Beetles) ... Wiparnaningrum, Luh P. M.



41 

 

 

Gambar 9. Grafik Total Plate Count (TPC) jumlah sel bakteri (CFU/mL) 

  Pada tabel 4.1.2.3. dan gambar 9, tampak bahwa perlakuan dengan 

konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik kumbang tinja (Dung beetles) dan 

waktu inkubasi tertentu menunjukkan respon yang berbeda untuk tiap perlakuan. 

Rata-rata log TPC tertinggi dari semua perlakuan terdapat pada konsentrasi 10% 

dengan lama waktu inkubasi 4 minggu, yaitu sebesar 9,91 CFU/mL. Sedangkan, 

rata-rata log TPC terendah dari semua perlakuan terdapat pada konsentrasi 10% 

dengan lama waktu inkubasi 1 minggu, yaitu sebesar 5,91 CFU/mL 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh konsentrasi konsorsium 

Berdasarkan analisis statistik, konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik 

kumbang tinja memiliki pengaruh terhadap kadar C-organik. Pada Gambar 3. 

dapat dilihat pola diagram batang yang menunjukkan penurunan kadar C-organik 
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dimulai dari konsentrasi konsorsium 0% hingga 30%. Penurunan kadar C-organik 

terendah didapatkan pada konsentrasi konsorsium 30% dengan kadar C-organik 

sebesar 4,28%, hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi konsorsium bakteri 

selulolitik, semakin rendah kadar C-organik. Penurunan kadar C-organik pada 

penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan penelitian yang dilaporkan oleh 

Setiawati (2011) yang meperoleh kadar C-organik sebesar 5,49% dengan 

menggunakan konsorsium bakteri selulolitik yang berasal dari isolasi ulat grayak. 

Sementara itu, nilai Total Suspended Solid (TSS) setelah diuji statistik 

menunjukkan bahwa konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik kumbang tinja 

(Dung beetles) tidak memiliki pengaruh terhadap nilai TSS. Pada Gambar 4. dapat 

dilihat pola diagram batang yang menunjukkan penurunan nilai TSS. Hasil rata-

rata nilai TSS yang terendah terdapat pada konsentrasi konsorsium 30% sebesar 

4,2 mg/L (Tabel 4.1.1.2.). Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi konsentrasi 

konsorsium bakteri selulolitik, nilai TSS semakin rendah. 

 

4.2.2. Pengaruh lama waktu inkubasi 

Proses pendegradasian yang terjadi secara alami berlangsung dalam waktu 

yang cukup lama. Waktu yang digunakan untuk proses pendegradasian tergantung 

pada karakteristik bahan, metode, dan dengan atau tanpa penambahan aktivator 

(Isroi, 2008). 

Berdasarkan analisis statistik, lama waktu inkubasi tidak berpengaruh 

terhadap kadar C-organik. Pada Gambar 5. terlihat pola diagram batang Kadar C-

organik terendah sebesar 4,77% diperoleh pada minggu ketiga. Hal ini disebabkan 
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karena bakteri mampu menggunakan substrat sebagai nutrisi. Sedangkan pada 

minggu keempat terjadi kenaikan kadar C-organik. Hal ini disebabkan karena 

adanya interaksi bakteri yang meyebabkan bakteri tersebut bersaing mendapatkan 

nutrisi sehingga ada beberapa bakteri yang mati dan selulosa yang didegradasi 

sedikit. Ini menyebabkan kadar C-organik pada mingggu keempat meningkat. 

Penurunan kadar C-organik pada penelitian yang dilaporkan oleh Setiawati (2011) 

yang memperoleh kadar C-organik terendah sebesar 5,49% dengan menggunakan 

konsorsium bakteri selulolitik yang berasal dari isolasi ulat grayak. Kadar C-

organik tersebut lebih besar dibanding kadar C-organik pada penelitian ini yang 

menggunakan konsorsium bakteri selulolitik pada kumbang tinja. 

Sementara itu, dari hasil analisis statistik lama waktu inkubasi 

berpengaruh terhadap nilai TSS. Pada Gambar 6. dapat dilihat adanya pola 

diagram batang yang menurun signifikan. Pola penurunan TSS tersebut 

dikarenakan pertumbuhan bakteri yang masih meningkat dan masih aktif 

membelah karena nutrisi dalam substrat masih memenuhi bakteri untuk tumbuh 

(Gambar 9), sehingga menyebabkan nilai TSS atau residu menurun oleh proses 

degradasi bakteri selulolitik tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh 

Judoamidjojo dkk., (1989), bahwa tersedianya nutrien merupakan faktor tumbuh 

yang perlu diperhatikan sebagai sumber karbon, nitrogen, energi dan faktor 

pertumbuhan (vitamin dan mineral) untuk menopang pertumbuhan bakteri. Nilai 

TSS terendah (3,84mg/L) diperoleh pada minggu keempat.  

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Potensial Bakteri Selulolitik dari Kumbang Tinja (Dung Beetles) ... Wiparnaningrum, Luh P. M.



44 

 

4.2.3. Pengaruh kombinasi antara konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik 
kumbang tinja dan lama waktu inkubasi 
 
Berdasarkan analisis statistik, kombinasi antara konsentrasi konsorsium 

dan lama waktu inkubasi memilik pengaruh terhadap kadar C-organik. Pada 

Gambar 8. diketahui bahwa kadar C-organik terendah (3,897%) diperoleh pada 

kombinasi (M4K2) minggu keempat dan konsentrasi konsorsium 20%. Hal ini 

dikarenakan semakin lama waktu inkubasi dan semakin tinggi konsentrasi 

konsorsium maka semakin rendah kadar C-organik.  

Sementara itu, setelah dianalisis statistik menunjukkan bahwa kombinasi 

antara konsentrasi konsorsium dan lama waktu inkubasi tidak berpengaruh 

terhadap nilai TSS. Pada Gambar 9. diketahui bahwa nilai TSS terendah (3,38 

mg/L) diperoleh pada kombinasi (M2K3) minggu kedua dan  konsentrasi 

konsorsium 30%. Tetapi pada minggu keempat mengalami kenaikan disebabkan 

karena adanya interaksi bakteri yang meyebabkan bakteri tersebut bersaing 

mendapatkan nutrisi sehingga ada beberapa bakteri yang mati dan selulosa yang 

didegradasi sedikit. Ini menyebabkan kombinasi konsentrasi konsorsium bakteri 

selulolitik dengan lama waktu inkubasi pada mingggu keempat meningkat. 

Dalam upaya pengembangan skala produksi bio-toilet yang lebih besar 

(scale up), hasil penurunan nilai TSS sebagai salah satu parameter dalam proses 

degradasi fecesi sapi oleh bakteri selulolitik kumbang tinja dalam penelitian ini 

menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan. Dibandingkan dengan 

penurunan nilai TSS yang masih tinggi, yaitu sebesar 7,470 mg/L dengan waktu 

inkubasi selama 3 minggu (Setiawati, 2011), maka penurunan nilai TSS oleh 
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bakteri selulolitik kumbang tinja pada penelitian ini lebih tinggi dengan nilai TSS 

yang leih rendah, yakni sebesar 3,38 dengan waktu inkubasi selama 2 minggu. 

 

4.2.4. Perubahan jumlah total koloni bakteri selulolitik kumbang tinja (Dung 

beetles) selama proses degradasi 
 
Jumlah koloni bakteri atau TPC CFU/mL (10log) dianalisis secara deskritif 

sebagai data sekunder untuk mengetahui pertumbuhan bakteri selulolitik kumbang 

tinja pada media CMC (Carboxy Methyl Cellulose). Jumlah koloni bakteri yang 

hidup, dihitung menggunakan metode hitungan cawan dengan cara menghitung 

jumlah koloni bakteri yang hidup dikali faktor pengencerannya (Capuccino and 

Sherman, 2005).  

Pada grafik pertumbuhan (gambar 9) didapatkan perlakuan dengan 

konsentrasi 0% terdapat 2 fase pertumbuhan yaitu fase eksponensial dan fase 

stasioner. Fase eksponensial terjadi pada minggu ke-1 dengan nilai rata 10log 6,36. 

Pada minggu kedua mengalami fase eksponesial dengan nilai rata-rata 10log 6,72. 

Pada minggu ketiga juga mengalami fase eksponensial dengan nilai rata-rata 

10log 8,89. Pada minggu keempat mengalami fase stasioner dengan nilai rata-rata 

10log 8,45. Perlakuan dengan konsentrasi 10% terdapat fase eksponesial. Pada 

minggu pertama mengalami fase eksponesial dengan nilai rata-rata 10log 5,91. 

Pada minggu kedua nilai rata-rata fase eksponensial sebesar 10log 8,31. Minggu 

ketiga nilai rata-rata fase eksponesial sebesar 8,82. Fase eksponesial ini terjadi 

hingga minggu keempat.  Dimana bakteri ini masih berkembang karena 

kandungan nutrisi masih banyak. 
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Dalam kurva pertumbuhan terjadi 4 fase, yaitu: fase adaptasi (fase lag), 

fase eksponesial (fase log), fase stasioner dan  fase kematian. Fase adaptasi (lag) 

terjadi karena penyesuaian bakteri dengan substrat dan kondisi lingkungan yang 

baru. Pada fase ini sel mengalami perubahan dalam komposisi kimiawi dan 

bertambah ukurannya, substansi intraseluler bertambah.(Pelczar and Chan, 2005).  

Fase eksponensial terjadi pada saat terdapat kelebihan bahan nutrisi. Pada 

fase ini kecepatan pertumbuhan selalu maksimum dan jumlah sel bertambah 

secara eksponensial (Mulyono, 1991).  

Pada fase stationer petambahan bakteri konstan  karena pembelahan sel 

mulai menurun kecepatannya akibat media yang mulai habis, disamping juga sel-

sel bakteri mulai mengeluarkan senyawa/metabolit sekunder yang dapat meracuni 

media. 

Pada fase kematian terjadi peningkatan kematian sel bakteri sehingga 

terjadi penurunan populasi bakteri. Kecepatan pertumbuhan bakteri menjadi 

negatif. Sedikit sekali bakteri yang hidup dan sel-sel bakteri yang masih hidup 

menggunakan bahan yang dikeluarkan oleh sel bakteri yang mati. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri antara lain adalah 

nutrisi, sumber energi, air, temperatur, pH, kadar O2, cahaya, salinitas dan tekanan 

(Pelczar dan Chan, 2005).  
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