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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total populasi bakteri (TPC) 

serta genus bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfat dan bakteri pendegradasi 

selulosa pada tanah bekas tanaman cabai rawit (Capsicum  Frutescens  L.) setelah 

pemberian pupuk hayati (Biofertilizer) B0, B10, B20 dan B30. Pada konsetrasi B30 

menunjukan jumlah populasi bakteri terbaik dari konsentrasi yang lain. Tahap Isolasi 

bakteri dilakukan pada masing-masing sampel tanah. Bakteri penambat nitrogen 

diisolasi menggunakan media NFB (Nitrogen Fixing Bacteria) semi-solid dengan 

metode MPN (Most Probable Number). Bakteri pelarut fosfat diisolasi menggunakan 

media pikovskaya dengan metode pour plate. Bakteri pendegradasi selulosa diisolasi 

menggunkan media CMC (Carboxyl Methyl Cellulase) dengan metode pour plate. 

Hasil menunjukan adanya keberadaan bakteri penambat nitrogen ditunjukkan dengan 

perubahan warna pada media NFB semi-solid dan solid, serta terbentuk cincin putih. 

Adanya keberadaan bakteri pelarut fosfat ditunjukkan dengan terbentuk zona halo 

disekitar koloni pada media Pikovskaya. Adanya keberadaan bakteri pendegradasi 

selulosa ditunjukkan dengan terbentuk zona halo disekitar koloni pada media CMC 

(Carboxyl Methyl Cellulase). Didapatkan 7 isolat murni yang terdiri dari 2 isolat 

murni bakteri penambat nitrogen, 3 isolat murni bakteri pelarut fosfat, dan 2 isolat 

murni bakteri pendegradasi selulosa yang telah teridentifikasi hingga tingkat genus. 

Isolat bakteri yang teridentifikasi sebagai bakteri penambat nitrogen adalah 

Pseudomonas dan Azotobacter, isolat bakteri pelarut fosfat adalah Bacillus, 

Micrococcus, dan Pseudomonas, dan isolat bakteri pendegrasi selulosa adalah 

Bacillus dan Cellulomonas. 

 

Kata kunci :  jumlah total bakteri (TPC), bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut 

fosfat, bakteri pendegradasi selulosa 
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