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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan tentang Jamur 

Jamur merupakan tanaman yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak 

dapat melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Jamur 

hidup dengan cara mengambil zat-zat makanan seperti selulosa, glukosa, lignin, 

protein dan senyawa pati dari organisme lain. Di alam, zat-zat nutrisi tersebut 

biasanya telah tersedia dari proses pelapukan oleh aktivitas mikroorganisme 

(Parjimo, 2007 dan Nunung, 2001). Jamur dapat tumbuh diantara jasad hidup 

(biotik) atau mati (abiotik), dengan sifat hidup heterotrof (organisme yang 

hidupnya tergantung dari organisme lain) dan saprofit (organisme yang hidup 

pada zat organik yang tidak diperlukan lagi atau sampah) (Pasaribu, 2002). 

Tubuh jamur dapat berupa sel-sel yang lepas satu sama lain atau berupa 

beberapa sel yang bergandengan dan dapat berupa benang. Helai benang itu 

disebut hifa, hifa jamur ada yang bersekat-sekat dan ada pula yang tidak memiliki 

sekat. Pada umumnya hifa ini menghasilkan alat-alat perkembangbiakan yang 

disebut spora (Heddy,1987). Menurut morfologinya, jamur dapat dibedakan 

menjadi beberapa bagian, yaitu akar (rhizoid), batang (stalk), dan tudung (pileus). 

Namun, bagian-bagian tersebut bukanlah bagian yang sebenarnya melainkan 

hanya bagian semu. 
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Bagian yang berbentuk tudung terletak paling atas. Tudung tersusun dari 

helaian benang-benang tipis yang disebut hifa. Sementara itu di bagian bawah 

tudung terdapat organ yang menyerupai batang (stalk). Bagian ini berfungsi untuk 

menopang tudung dari tempat tumbuhnya. Bagian yang paling bawah dari jamur 

berbentuk menyerupai akar, organ ini berperan dalam mendekomposisi senyawa 

organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Aktivitas tersebut dapat terjadi 

karena organ yang menyerupai akar tersebut menghasilkan berbagai enzim 

pengurai senyawa kompleks. 

 

2.1.1 Tinjauan tentang jamur tiram 

Jamur tiram dikenal sebagai jamur yang mudah dibudidayakan. Saat ini, 

jamur tiram putih banyak dikembangkan pada media substrat kayu yang telah 

dikemas dalam kantung plastik dan diinkubasi dalam kumbung. 

Jamur tiram terdiri atas sekitar sepuluh jenis, dengan bentuk dan warna 

tubuh buah yang berbeda. Jenis-jenis jamur tiram tersebut antara lain: 

1. Pleorotus citrinopileatus (kuning terang) 

2. Pleorotus cystidious (putih kemerahan) 

3. Pleorotus djamor (pink/flamingo) 

4. Pleorotus eryngii (kebiruan) 

5. Pleorotus euosmus (kecoklatan) 

6. Pleorotus floridae (putih bersih) 

7. Pleorotus flabellatus (merah jambu) 

8. Pleorotus ostreatus (putih, putih kekuningan, putih keabu-abuan) 
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9. Pleorotus pulmonarius (abu-abu) 

10. Pleorotus sajor-caju (kelabu) 

Jenis jamur tiram yang paling sering dibudidayakan adalah jamur tiram putih. 

(Suriawiria, 2006) 

 

2.1.2 Tinjauan tentang jamur tiram putih 

Jamur tiram putih tumbuh secara alami pada pohon atau cabang-cabang 

pohon yang sudah mati, oleh sebab itu jamur tiram putih dikenal sebagai jamur 

kayu. Kebanyakan jenis jamur ini saprofit dan mempunyai kemampuan untuk 

mendekomposisi bahan-bahan yang mengandung selulosa dan lignin. Jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus) mulai dibudidayakan pada tahun 1900 (Gunawan 

2000).  

 Menurut Satriyanto (2009), jamur tiram putih memiliki dua varietas, yaitu: 

1. Jamur tiram putih varietas florida 
 

 
 

      Gambar 2.1 Jamur tiram putih florida 
            (Satriyanto, 2009) 
 

Jamur tiram varietas florida paling banyak dibudidayakan. Ciri-ciri 

umum dari jamur tiram putih florida adalah: 
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a. Bentuk jamur tiram putih seperti tudung atau payung. Beberapa dari jamur 

ini tumbuh berkelompok, namun ada pula yang merupakan tangkai 

tunggal.  

b. Kisi-kisi bagian bawah (gill) relatif lebih lebar dari pada jenis oystern. 

c. Warna jamur putih bersih. Jika terkadang ada warna kecoklatan, hal ini 

bukan disebabkan warna aslinya tetapi lebih disebabkan cuaca. Terkadang 

jika siang hari suhu panas dengan kelembaban rendah dan pada sore hari 

disiram dan mengenai tubuh buah, hal ini yang menyebabkan jamur 

menjadi berwarna kecoklatan. 

d. Kadar air optimal pada jamur tiram varietas florida cenderung lebih tinggi 

dibandingkan varietas oystern. Ciri umum jamur yang memiliki kadar air 

baik adalah warna jamur tetap putih bersih. Jika memiliki kadar air 

berlebihan, cenderung jamur tiram berwarna kekuningan dan lebih cepat 

membusuk. 

e. Jamur tiram putih varietas florida sangat cocok untuk jenis sayuran, untuk 

usaha jenis kripik jamur, dan jamur goreng. Strukturk tubuh buah masih 

cukup kuat walaupun telah disimpan dalam lemari es. 

2. Jamur tiram putih varietas oystern 

 

Gambar 2.2 Jamur tiram putih oystern 
                          (Satriyanto, 2009) 
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 Ciri-ciri umum dari jamur tiram putih varietas ini adalah: 

a. Bentuk jamur tiram putih varietas oystern menyerupai terompet.  

b. Kisi-kisi bagian bawah (gill) jamur tiram putih varietas oystern lebih halus 

dan kecil daripada jenis florida. 

c. Kadar air jamur tiram putih varietas oystern relatif lebih sedikit. Ini yang 

menyebabkan oystern relatif lebih kesat dari pada jenis florida. 

d. Karakteristik panen jamur tiram putih varietas oystern relatif kurang stabil.  

e. Jamur tiram putih varietas oystern lebih banyak dimanfaatkan untuk 

olahan. 

 

2.1.3 Morfologi jamur tiram putih 

 

 

 

Gambar 2.3 Bagian-bagian penyusun jamur tiram putih. 
        (Suriawiria, 2006) 

 

 

pileus 

stalk 
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Jamur tiram putih memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar membentuk 

corong dangkal seperti kulit kerang (tiram). Tubuh buah jamur ini memiliki 

tudung (pileus) dan tangkai (stipe atau stalk). Pileus berbentuk mirip cangkang 

tiram dan permukaan bagian bawah berlapis-lapis seperti insang berwarna putih 

dan lunak (Nunung, 2001). 

Jamur tiram putih mempunyai tudung berdiameter 4-15 cm atau lebih, 

berbentuk agak membulat, lonjong dan melengkung seperti cangkang tiram. 

Warna bervariasi dari putih sampai abu-abu. Daging tebal, berwarna putih kokoh. 

Tangkai tidak ada atau jika ada biasanya pendek, kokoh dan tidak di pusat, 

panjang 0,5–4,0 cm. Spora putih sampai ungu muda atau abu-abu keunguan dan 

berbentuk lonjong (Gunawan, 2005). Permukaan tudung jamur licin, agak 

berminyak jika lembab dan tepinya bergelombang. Tangkai jamur tiram tidak 

tepat berada ditengah tudung, tetapi agak ke pinggir. Tubuh buahnya membentuk 

rumpun yang memiliki banyak percabangan dan menyatu dalam satu media 

(Parjimo, 2007). 

 

2.1.4 Klasifikasi jamur tiram putih 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan salah satu jenis jamur 

konsumsi. Jamur tiram pertama kali dibudidayakan di Jerman selama perang 

dunia dan sekarang mulai ditumbuhkan secara komersial di berbagai belahan 

dunia sebagai bahan pangan.  
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Klasifikasi Jamur tiram putih adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Fungi 

Phylum : Basidiomycota  

Class : Agaricomycetes  

Ordo : Agaricales  

Family : Tricholomataceae  

Genus : Pleurotus                                                   

Species : Pleurotus ostreatus  
                          (Suriawiria, 2006) 

                                              

2.1.5 Kandungan gizi dan manfaat jamur tiram putih 

Kandungan gizi pada jamur tiram putih sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Komposisi dan kandungan nutrisi jamur tiram per 100 gram 

Zat gizi Kandungan 
Kalori (energi) 
Protein 
Karbohidrat 
Lemak 
Thiamin 
Riboflavin 
Niacin 
Ca (Kalsium) 
K (Kalium) 
P (fosfor) 
Na (Natrium) 
Fe (Besi) 

367 kal 
10,5 – 30,4 % 
56,6 % 
1,7 – 2,2 % 
0,20 mg 
4,7 – 4,9 mg 
7,2 mg 
314,0 mg 
3,793,0 mg 
717,0 mg 
837,0 mg 
3,4 – 182 mg 

Sumber : Nunung, 2001. 

Selain dikonsumsi sebagai bahan makanan, jamur tiram juga dipercaya 

berkhasiat sebagai obat, terutama untuk mengobati penyakit liver, diabetes, 
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anemia, kolesterol tinggi, serta sebagai antiviral dan antikanker. Kandungan serat 

jamur tiram yang tinggi dipercaya mampu membantu menurunkan berat badan.  

Beberapa manfaat jamur tiram antara lain: 

1. Jamur tiram dapat menjadi sumber protein alternatif karena kadar protein 

jamur tiram lebih tinggi dibandingkan bahan makanan lain (jamur 

mengandung 19-35%, beras 7,3%, gandum 13,2% dan susu sapi 25,2%). 

2. Jamur tiram dapat dijadikan suplemen bagi para pelaku diet karena jamur 

tiram mengandung serat berupa lignoselulosa yang sangat baik bagi 

pencernaan. 

3. Jamur tiram dapat dijadikan sebagai makanan alternatif yang baik, khususnya 

bagi para penganut vegetarian dan penderita kolesterol tinggi. Kandungan 

gizi jamur setara dengan kandungan gizi pada daging, tetapi jamur tidak 

mengandung kolesterol jahat. 

4. Kandungan senyawa pluran dalam jamur tiram dipecaya berkhasiat sebagai 

antitumor dan antikanker. 

 

2.1.6 Siklus hidup jamur tiram putih 

Siklus hidup jamur tiram putih hampir sama dengan siklus hidup jenis 

jamur dari kelas Basidiomycetes lainnya. Tahap-tahap pertumbuhan jamur tiram 

putih adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 Siklus hidup jamur tiram putih 

(Suriawiria, 2006) 

a. Spora (basidiospora) yang sudah masak atau dewasa jika berada di 

tempat lembab akan tumbuh dan membentuk serat-serat halus 

menyerupai serat kasar disebut miselium. 

b. Jika keadaan lingkungan tempat miselium baik, dalam arti temperatur, 

kelembaban, substrat tempat tumbuh memungkinkan, maka kumpulan 

miselium akan membentuk bakal tubuh buah jamur. 

c. Bakal tubuh buah jamur kemudian membesar dan pada akhirnya 

membentuk tubuh buah jamur yang kemudian dipanen. 

d. Tubuh buah jamur dewasa akan membentuk spora, jika spora sudah 

matang atau dewasa akan jatuh dari tubuh buah jamur (Suriawiria, 

2006). 
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2.1.7 Lingkungan tumbuh jamur tiram putih 

Jamur tiram dapat tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 600 m 

dari permukaan laut di lokasi yang memiliki kadar air sekitar 60% dan derajat 

keasaman atau pH 6-7. Jika tempat tumbuhnya terlalu kering atau kadar airnya 

kurang dari 60%, miselium jamur ini tidak bisa menyerap sari makanan dengan 

baik sehingga tumbuh kurus. Sebaliknya jika kadar air di lokasi tumbuhnya terlalu 

tinggi jamur ini akan terserang penyakit busuk rhizoid (Parjimo dan Handoko, 

2005).  

Secara alami jamur tiram putih banyak ditemukan tumbuh di batang-

batang kayu lunak yang telah lapuk seperti pohon karet, damar, kapuk, atau 

sengon yang tergeletak di lokasi yang sangat lembab dan terlindung dari cahaya 

matahari. Pada fase pembentukan miselium, jamur tiram memerlukan suhu 22-

280C dan kelembaban 60-80%. Pada fase pembentukan tubuh buah, memerlukan 

suhu 16-220C dan kelembaban 80-90% dengan kadar oksigen cukup dan cahaya 

matahari sekitar 10% (Parjimo dan Handoko, 2005). 

 

2.1.8 Media tanam jamur tiram putih 

Media tanam yang digunakan dalam penanaman jamur tiram putih adalah 

serbuk kayu, bekatul, kapur, air, dan tepung jagung. 

a. Serbuk kayu 

Serbuk kayu merupakan tempat tumbuh jamur kayu yang mengandung serat 

organik (selulosa, hemiselulosa, dan lignin) sebagai sumber makanan jamur 

(Suriawiria, 2006). 
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b. Bekatul 

Bekatul merupakan hasil sisa penggilingan padi yang kaya vitamin, 

terutama vitamin B komplek, merupakan bagian yang berperan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur serta berfungsi sebagai 

pemicu untuk pertumbuhan tubuh buah jamur (Suriawiria, 2006). 

c. Kapur 

Kapur digunakan sebagai pengatur pH media tanam dan sebagai sumber 

kalsium (Ca) yang dibutuhkan oleh jamur dalam pertumbuhannya. Jenis 

kapur yang digunakan dapat berupa kapur CaCO3 atau kapur bangunan 

yang biasa disebut dengan mill (Muchroji dan Cahyana, 2008). 

d. Air 

Air merupakan salah satu faktor untuk kelancaran dan pertumbuhan 

miselium, agar dapat membentuk spora. Bila kelebihan air maka jamur tiram 

putih akan mati karena jamur membutuhkan air dalam jumlah sedikit 

(Suriawiria, 2006). Bila kadar air serbuk kayu gergaji >78%, maka substrat 

menjadi anaerobik dan miselium jamur tiram tidak dapat tumbuh dan 

berkembang, akhirnya miselium mati dan tubuh buah jamur tidak dihasilkan 

(Sohi dan Upadhyay 1989). 

e. Tepung jagung 

Tepung jagung merupakan salah satu hal yang penting bagi media tumbuh 

jamur. Tepung jagung berfungsi sebagai nutrisi tambahan yang banyak 

mengandung nitrogen dan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 
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2.1.9 Pemeliharaan jamur tiram putih 

Agar jamur dapat tumbuh dengan baik maka ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi, antara lain: 

a.  Air 

Kandungan air dalam substrat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan miselium jamur. Kandungan air yang terlalu rendah 

menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur terganggu, 

sebaliknya bila kandungan air terlalu tinggi menyebabkan miselium jamur 

akan membusuk dan mati. 

b. Sumber nutrien 

Untuk kehidupan dan perkembangan jamur memerlukan makanan dalam 

bentuk unsur-unsur kimia misal nitrogen, fosfor, belerang, kalium, karbon 

yang telah tersedia dalam jaringan kayu, walaupun dalam jumlah sedikit. 

Oleh karena itu, diperlukan penambahan dari luar misal dalam bentuk 

pupuk yang digunakan sebagai bahan campuran pembuatan substrat 

tanaman atau media tumbuh jamur (Suriawiria, 2006). 

Pertumbuhan jamur tiram membutuhkan nutrisi untuk metabolisme dalam 

tubuh. Nutrisi atau hara yang dibutuhkan diantaranya adalah: 

 Karbon 

Karbon (C) bersumber dari karbohidrat sebagai unsur dasar pembentukan 

sel dan sebagai energi untuk metabolisme. Sumber karbon diperoleh dalam 

bentuk monosakarida, polisakarida, selulosa dan lignin (kayu). 
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 Nitrogen 

Nitrogen diperlukan untuk pembentukan protein, lemak dan berbagai 

persenyawaan organik. Nitrogen juga berguna untuk mempercepat 

pertumbuhan. 

 Vitamin 

Vitamin berfungsi sebagai bahan tambahan atau suplemen sehingga 

pertumbuhan jamur menjadi lebih baik. Vitamin yang dibutuhkan oleh 

jamur yaitu vitamin B1 dan B12. 

 Mineral 

Mineral sebagai unsur hara mikro yang berguna sebagai pelengkap pada 

jamur. Kebutuhan mineral sudah tercukupi dari media. Penambahan kapur 

sebagai pengatur tingkat kemasaman (pH) sekaligus memenuhi kebutuhan 

mineral yaitu kalsium (Ikrom, 2011). 

c. Temperatur 

Pada umumnya jamur akan tumbuh dengan baik pada kisaran temperatur 

antara 22oC – 28oC. Pada siang hari, temperatur di atas 28oC jamur masih 

dapat tumbuh dengan pertumbuhan agak terhambat dan hasil yang 

terhambat (Suriawiria, 2006).  

d. Kelembaban 

Secara umum jamur memerlukan kelembaban yang cukup tinggi, 

kelembaban antara 95-100% menunjang pertumbuhan yang maksimum 

pada kebanyakan jamur (Gunawan, 2005). 
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e. Cahaya 

Jamur sangat peka terhadap cahaya matahari secara langsung. Tempat-

tempat yang teduh sebagai pelindung seperti di dalam ruangan merupakan 

tempat yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan jamur (Suriawiria, 

2006).  

f. Penyiraman 

Penyiraman diusahakan teratur disesuaikan dengan kondisi yang 

diperlukan untuk pertumbuhan, tidak terlalu basah dan juga tidak 

kekurangan. Diusahakan jatuhnya air dengan partikel lembut dan tidak 

masuk lubang media, jadi yang disiram hanya rumah jamurnya. Jamur 

dapat tumbuh dengan kadar air sekitar 60% dan derajat keasaman atau pH 

6-7 (Parjimo dan Handoko, 2005). 

Untuk menghindari atau menekan penyebab penyakit selama budi daya 

jamur, usaha pengontrolan harus dilakukan sedini mungkin secara menyeluruh 

dan terpadu. Dalam pengontrolan perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain: 

a. Bahan baku untuk substrat, khususnya serbuk gergaji kayu harus dipilih 

yang benar-benar baik, tidak terlalu lama dalam penyimpanan dan tidak 

mengandung bibit penyakit atau penyakit. 

b. Penyiapan substrat untuk penanaman harus dilakukan sesuai ketentuan 

dalam susunan, waktu proses dan waktu sterilisasi. Kadar air yang 

dibutuhkan oleh substrat harus benar-benar sesuai dengan ketentuan, tidak 

terlalu kering atau terlalu basah. 
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c. Kebersihan harus diutamakan, mulai dari peralatan yang digunakan, 

ruangan tempat pemeliharaan, hingga para pengelolanya. 

d. Selama pemeliharaan, baglog yang telah ditanami bibit harus dikontrol 

sedini munkin. Kontrol ini dilakukan mulai dari miselia, awal 

pertumbuhan, hingga pembentukan tubuh buah. Dengan demikian jika ada 

pertumbuhan jamur asing sedini mungkin sudah dapat dikenali kemudian 

dibuang (Suriawiria, 2006).  

 

2.2 Tinjauan tentang Biofertilizer 

Biofertilizer adalah zat yang mengandung mikroorganisme hidup dan bila 

diterapkan pada benih permukaan tanaman atau tanah, dapat berkolonisasi di 

rizosfer dan meningkatkan pertumbuhan dengan meningkatkan pasokan atau 

ketersediaan nutrisi utama untuk tanaman (Anonimus, 2011). 

Biofertilizer memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Karena biofertilizer secara teknis merupakan jasad hidup, mikroorganisme 

yang terlibat dapat dengan mudah dan aman dalam mengubah bahan 

organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Fungsi mikroorganisme 

dalam waktu lama dapat menyebabkan peningkatan kesuburan tanah. 

Biofertilizer memelihara habitat alami dari tanah. Hal ini meningkatkan 

hasil panen sebesar 20-30%, menggantikan nitrogen kimia dan fosfor 

sebesar 25%, dan merangsang pertumbuhan tanaman. Hal ini juga dapat 

memberikan perlindungan terhadap kekeringan dan beberapa penyakit 

tanah. 
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2. Biofertilizer hemat biaya dibandingkan dengan pupuk kimia. Biofertilizer 

memiliki biaya produksi lebih rendah, terutama mengenai penggunaan 

nitrogen dan fosfor. 

3. Biofertilizer ramah lingkungan sehingga tidak hanya mencegah kerusakan 

sumber alam tetapi juga membantu membersihkan tanaman dari endapan 

pupuk kimia pada batas waktu tertentu. 

Kriteria biofertilizer yang memenuhi syarat yaitu, memiliki total sel 

hidup bakteri ≥ 106 CFU/ml dan ≥ 104 propagul/ml untuk fungi dalam biofertilizer 

cair serta memiliki kontaminasi sebesar 0 pada pengenceran 10-3. 

Perombak bahan organik terdiri atas perombak primer dan perombak 

sekunder. Perombak primer adalah mesofauna seperti Colembolla. Perombak 

sekunder ialah mikroba perombak bahan organik seperti Cellulomonas. Adanya 

aktivitas fauna tanah memudahkan mikroba untuk memanfaatkan bahan organik 

sehingga penyediaan hara lebih baik (Eriksson et al.,1989). 

Biofertilizer pendegradasi bahan organik melakukan penguraian sesuai 

dengan reaksi: 

                                           aktivitas mikroba 
Bahan organik                       CO2 + H2O + hara + humus + E 

(Husein et al.,2011). 

 

2.2.1. Saccharomyces cereviceae 

Saccharomyces cereviceae adalah salah satu jenis yeast dan merupakan 

salah satu organisme eukariotik yang paling intensif dipelajari sebagai model serta 

mikroba yang paling umum digunakan dalam fermentasi. Saccharomyces 
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cereviceae berbentuk bulat hingga oval, diameter berukuran 5–10 µm. Reproduksi 

aseksual menggunakan budding atau pertunasan (Anonimus, 2011). 

Mekanisme kerja Saccharomyces cereviceae adalah sebagai berikut: 

1.  Mengandung vitamin B komplek.  

2.  Mengasimilasi protein dan mensekresi asam amino. 

3. Memproduksi sejumlah enzim meliputi amilase, lipase, protease dan lan-

lain. 

4.  Sel aktif mempunyai materi absorbatif yang kuat dalam dinding selnya dan 

dapat berperan sebagai nutrient reservoir dan menjaga keseimbangan pH.  

Klasifikasi Saccharomyces cereviceae: 

Kingdom : Fungi  

Phylum : Ascomycota                                   

Class  : Saccharomycetes  

Order  : Saccharomycetales 

Family  : Saccharomycetaceae                        

Genus  : Saccharomyces  

Species : Saccharomyces cerevisiae 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5 Saccharomyces cerevisiae  
            (Anonimus, 2011) 
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Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroba fermentator. Fermentasi 

adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik (tanpa oksigen). 

Secara umum fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi 

terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi 

dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. 

Persamaan Reaksi Kimia: 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + 2 ATP (Energi yang dilepaskan:118 kJ /mol) 

Jalur biokimia yang terjadi, sebenarnya bervariasi tergantung jenis gula 

yang terlibat, tetapi umumnya melibatkan jalur glikolisis yang merupakan bagian 

dari tahap awal respirasi aerobik pada sebagian besar organisme. Yeast merupakan 

organisme aerob fakultatif. Berikut adalah proses penguraian senyawa yang 

terjadi:  

 

Gambar 2.6 Reaksi fermentasi yang dilakukan oleh mikroba  
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2.2.2. Bacillus megaterium 

Bacillus megaterium berbentuk batang, Gram positif, membentuk 

endospora, jenis bakteri ini digunakan sebagai inokulan dalam tanah di bidang 

pertanian dan perkebunan dan dimasukkan dalam golongan Streptobacillus. 

Bacillus megaterium berbentuk  batang dan merupakan salah satu jenis eubacteria 

yang melimpah di tanah. Kelompok bakteri ini sering kali ditemukan dalam 

bentuk rantai, sel bergabung bersama-sama karena adanya polisakarida pada 

dinding sel. Adanya spora pada Bacillus megaterium dapat menyebabkan Bacillus 

megaterium dapat bertahan pada kondisi ekstrim seperti pada lingkungan gurun 

(Holt et al., 2000). Bacillus megaterium melakukan proses fermentasi atau 

respirasi, biasanya bersifat katalis positif, berperan sebagai pendegradasi lignin 

yang terdapat pada sel tumbuhan (serbuk gergaji kayu). 

Klasifikasi  Bacillus megaterium: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum  : Firmicutes  

Class  : Bacilli 

Order  : Bacillales  

Family  : Bacillaceae  

Genus  : Bacillus 

Species  : Bacillus megaterium                                                                   
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2.2.3. Cellulomonas sp. 

Pada awal perkembangan Cellulomonas sp. berukuran kecil, berbentuk 

batang yang tidak beraturan, lurus atau sedikit melengkung, berukuran 0,5 - 0,6 x 

2,0 - 5,0 µm. Pada beberapa strain berbentuk batang dan berpasangan pada sudut, 

masing-masing memberikan bentukan seperti huruf V. Batang biasanya 

memunculkan cabang, tetapi miselium tidak dibentuk. Pada sel yang telah dewasa, 

batangnya biasanya pendek dan sedikit percabangan. Koloni berwarna kuning, 

dan bersifat chemoorganotrophic. Metabolisme Cellulomonas sp. terdiri dari 

respirasi dan fermentasi. Metabolisme tersebut menghasilkan asam dari glukosa 

dan berbagai jenis karbohidrat, baik secara aerob maupun anaerob. Membentuk 

enzim katalase dalam proses selulolitik. Nitrat direduksi menjadi nitrit. Suhu 

optimum yang dibutuhkan yaitu pada suhu 300C. Keberadaan mikroba ini 

melimpah pada tanah dan materi tumbuhan yang membusuk. 

Gambar 2.7 Bacillus megaterium dengan pewarnaan spora 
         (Holt et al., 2000) 
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Cellulomonas sp. berfungsi sebagai perombak sekunder bahan organik, 

menguraikan bahan organik kompleks menjadi lebih sederhana sehingga mudah 

diserap oleh jamur tiram putih. 

Klasifikasi Cellulomonas sp.:   

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Firmicutes 

Class  : Actinobacteria 

Order  : Actinomycetales 

Family  : Actinomycetaceae  

Genus  : Cellulomonas 

Species : Cellulomonas sp.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Azospirillum sp. 

Azospirillum sp. berbentuk batang vibrioid atau batang lurus, berukuran 

0,9-1,2 µm, seringkali  dengan ujung runcing. Pada pewarnaan Gram, 

Azospirillum sp. menunjukan karakter Gram negatif, terdapat butiran poli-β-

Gambar 2.8 Cellulomonas sp. 
       (Anonimus, 2011) 
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hidroksibutirat intraseluler. Sel motil dengan karakteristik gerakan seperti 

pembuka botol atau gerakan bergetar di dalam media cair dengan menggunakan 

flagela kutub tunggal. Koloni dari beberapa strain membentuk pigmen terang 

merah muda atau merah muda yang lebih gelap dalam media PDA. Suhu 

pertumbuhan optimal antara 34-370C. Beberapa strain tumbuh baik pada pH 7 dan 

beberapa yang lain lebih suka kondisi asam. Azospirillum sp. adalah bakteri 

pengikat nitrogen, menunjukkan pertumbuhan N2  dalam kondisi mikroaerobik. 

Karbohidrat tertentu juga dapat berfungsi sebagai sumber karbon (Holt et al., 

2000). Penggunaan nitrat dan garam amonium atau tepatnya asam amino 

berfungsi sebagai sumber dari nitrogen (bersifat katalis positif). 

Azospirillum sp. mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan 

sebagai pupuk hayati, merupakan bakteri tanah penambat nitrogen nonsimbiotik 

(Rahmawati, 2010). Bakteri ini hidup bebas di dalam tanah, baik di sekitar 

maupun dekat dengan perakaran. Potensinya telah diketahui oleh peneliti 

memiliki banyak manfaat baik dalam tanah maupun pada tanaman, sehingga 

banyak diaplikasikan sebagai biofertilizer. Azospirillum sp. selain mampu 

menambat nitrogen dan menghasilkan hormon pertumbuhan, juga mampu 

merombak bahan organik di dalam tanah. Bahan organik yang dimaksud adalah 

bahan organik yang berasal dari kelompok karbohidrat, seperti selulosa, amilosa, 

dan bahan organik yang mengandung sejumlah lemak dan protein (Nurosid dan 

Lestari, 2008). Azospirillum sp. dapat membantu penghematan pupuk urea sampai 

50% (Dwi, 2011).  
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Klasifikasi Azospirillum sp.: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class  : Alphaproteobacteria 

Ordo  : Rhodospirillales 

Family  : Rhodospirillaceae 

Genus  : Azospirillum 

Species : Azospirillum sp.                             

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Azospirillum sp.   
      (Anonimus, 2011) 
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