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Asrie Isnia Karina, 2016. Isolasi dan Identifikasi Bakteri Penambat Nitrogen, 

Pelarut Fosfat, Dan Bakteri Pendegradasi Selulosa Pada Tanah Bekas 

Tanaman Bawang Merah  (Allium Cepa) yang Diberi Biofertilizer. Skripsi ini 

dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Tini Surtiningsih, DEA dan Dr. Sucipto 

Hariyanto, DEA. Program Studi Biologi. Departemen Biologi. Fakultas Sains 

dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya. 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total populasi bakteri 

(TPC) serta genus bakteri penambat nitrogen, pelarut fosfat dan bakteri 

pendegradasi selulosa pada tanah bekas tanaman bawang merah (Allium cepa) 

setelah pemberian biofertilizer. Bakteri penambat nitrogen diisolasi dengan 

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

MPN (Most Probable Number). Bakteri pelarut fosfat diisolasi dengan 

menggunakan media Pikovskaya dengan metode pour plate. Bakteri pendegradasi 

selulosa diisolai dengan menggunakan media CMC (Carboxyl Methyl Cellulase) 

dengan metode pour plate. Hasil menunjukkan adanya keberadaan bakteri 

penambat nitrogen dengan perubahan warna pada media NFB semi-solid dan 

terbentuknya cincin putih dengan jumlah bakteri 2400/100mL. Adanya 

keberadaan bakteri pelarut fosfat ditunjukkan adanya zona halo disekitar koloni 

pada media Pikovskaya dengan jumlah bakteri 1,27 x 10
5 

cfu/mL. Adanya 

keberadaan bakteri pendegradasi selulosa ditunjukkan dengan adanya zona halo 

disekitar koloni pada media CMC dengan jumlah bakteri 2,19 x 10
5 

cfu/mL. Dan 

total jumlah bakteri keseluruhan dalam tanah yang diisolasi dengan media NA 

(Natrium Agar) yaitu sebesar 3,06 x 10
17

 cfu/mL. Didapatkan 3 isolat murni 

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

bakteri pendegradasi selulosa yang teridentifikasi hingga tingkat genus. Isolat 

bakteri yang teridentifikasi sebagai bakteri penambat nitrogen yaitu genus 

Azotobacter, Azospirillum dan Rhizobium, isolat bakteri pelarut fosfat yaitu 

Bacillus dan Pseudomonas dan isolat bakteri pendegradasi selulosa yaitu 

Saccharomyces dan Cellulomonas. 

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

pelarut fosfat, bakteri pendegradasi selulosa 
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Asrie Isnia Karina, 2016. Isolation and Identification of Nitrogen Fixing 

Bacteria, Phospate Dissolving Bacteria, and Cellulose Degradating Bacteria 
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under the guidance of Prof. Dr. Ir. Tini Surtiningsih, DEA and Dr. Sucipto 

Hariyanto, DEA. Biology Course. Departement of Biology. Faculty of Science 

and Technology, Airlangga University, Surabaya. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the research to know the amount of total population of 

bacteria (TPC) as well as the genus of nitrogen fixing bacteria, phosphate 

dissolving bacteria and cellulose degradating of bacteria on the soil of the former 

plants of onion (Allium cepa) after the giving of biological fertilizer. Bacteria 

isolated of nitrogen fixing bacteria using NFB media (Nitrogen Fixing Bacteria) 

semi-solid and using MPN (Most Probable Number) method. The phosphate 

dissolving bacteria was isolated by using media Pikovskaya with pour plate. The 

cellulose degradating bacteria isolated by using CMC (Carboxyl Methyl 

Cellulase) with pour plate method. The results indicate the presence of Nitrogen 

fixing bacteria with changing the colors of NFB media semi-solid and the 

formation of a white ring with the number of bacteria 2400/100 mL. The existence 

of phosphate dissolving bacteria indicated the presence halo zone around the 

colonies zone media Pikovskaya with number of 1,27 x 10
5
 cfu/mL bacteria. The 

presence of cellulose degradating bacteria existence demonstrated by the existence 

of a halo zone around the colonies on CMC media with 2,19 x 10
5
 cfu/mL 

bacteria. And the total number of bacteria overall in the soil was isolated with the 

media NA (Natrium Agar) are 3,06 x 10
17

 cfu/mL. Obtained 3 isolates pure 

nitrogen fixation bacteria, 2 bacteria isolates pure phosphate dissolving bacteria 

and 2 isolates of bacterial cellulose degradation which is identified to the genus 

level. The bacterial that identified as nitrogen fixing bacteria, are the genus 

Azotobacter, Azospirillum and Rhizobium. Isolates of phosphate dissolving 

bacteria are Bacillus and Pseudomonas. Isolates of cellulose degradation bacteria 

namely Saccharomyces and Cellulomonas. 

 

 

Keywords : “Total Plate Count” (TPC), genus of Nitrogen Fixing Bacteria, 

Phosphate dissolving bacteria, and cellulose degradating bacteria 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini petani Indonesia dalam proses pertanian masih bergantung pada 

pemakaian pupuk anorganik atau pupuk kimia. Petani hanya memakai pupuk 

NPK tanpa memperhatikan unsur-unsur makro dan unsur mikro yang sangat 

diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.Pemakaian pupuk kimia berakibat negatif 

bagi tanaman, yaitu dapat menghilangkan unsur-unsur hara penting dalam tanah, 

mengganggu kesehatan manusia, dan tidak bisa melakukan kultivasi setiap musim 

karena kandungan N,P dan K pada tanah hilang karena menguap atau karena erosi 

yang dapat menimbulkan masalah lingkungan yang berat (Aisha et al.,2007). Oleh 

karena itu, adanya permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengganti pupuk 

kimia dengan pupuk organik atau bisa dengan pupuk biofertilizer. Biofertilizer 

sangat aman dan ramah lingkungan karena berfungsi untuk memperbaiki struktur 

tanah dan meningkatkan biomassa mikroba dalam tanah. (Dauda et al., 2008). 

Biofertilizer adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang 

ketika diterapkan pada benih, permukaan tanaman, atau tanah, akan mendiami 

rizosfer atau bagian dalam dari tanaman dan mendorong pertumbuhan dengan 

meningkatkan pasokan nutrisi utama dari tanaman. Mikroorganisme tersebut 

terdiri atas mikroba dari kelompok bakteri penyubur tanah yang berfungsi untuk 

meningkatkan efisiensi pemupukan diantaranya bakteri pengikat nitrogen, pelarut 

fosfat, dan pengurai senyawa organik, yang dapat menyuplai nutrisi yang 

dibutuhkan oleh tanaman (Saraswati dan Sumarno,2008) 
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Penggunaan biofertilizer memerlukan takaran dan dosis yang tepat sesuai 

dengan jenis media tanam yang dipakai agar hasil yang didapatkan sesuai dengan 

harapan. Sebagian besar unsur dan nutrisi tanaman didapatkan dari media 

tanamnya yang selanjutnya unsur dalam media tersebut diserap oleh serabut akar 

dan digunakan untuk proses metabolisme dan fisiologis tanaman (Ermina, 2010). 

Apabila kelebihan unsur hara juga dapat merusak tanaman. 

Pada penelitian Widawati dan Suliasih (2006) biofertilizer dapat 

meningkatkan jumlah populasi bakteri yang melarutkan fosfat dalam tanah dan 

unsur nitrogen yang didapat dari udara dan tanah. biofertilizer mengandung strain-

strain mikroba efektif untuk menambat nitrogen, pelarut fosfat atau selulolitik 

yang digunakan pada tanah dengan tujuan meningkatkan jumlah mikroba tersebut 

dan mempercepat proses mikrobial tertentu untuk menambah unsur hara yang 

dapat diasimilasi tanaman (Rao, 1982). 

Berdasarkan uraian diatas telah diketahui bahwa pemanfaatan 

mikroorganisme tanah untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi dan hara 

merupakan hal yang penting untuk dikaji atau diteliti lebih dalam lagi. Manfaat 

mikroba tanah dalam usaha pertanian belum disadari sepenuhnya, bahkan sering 

diposisikan sebagai komponen yang merugikan, karena pandangan umum 

masyarakat awam terhadap mikroba lebih terfokus terhadap mikroba patogen 

yang menimbulkan penyakit padatanaman. Sejauh ini penelitian terkait tentang 

genus mikroba tanah yang dapat meningkatkan hara masih sedikit dilakukan.  

Di Indonesia kebutuhan akan bawang merah sangat tinggi yaitu sekitar 

400.000 ton per tahun (Sukirno, 2013). Untuk meningkatkan produktifitas bawang 
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merah dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem perlakuan selama proses 

perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Perlu diketahui keberhasilan produksi 

tanaman ditentukan oleh faktor lahan pertanian, komposisi tanah, kandungan 

nutrisi dalam tanah, dan faktor biologis lainnya. Menurut Rosmarkam dan 

Yuwono (2002), unsur hara yang diperlukan tanaman adalah karbon (C), 

Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), 

Sulfur (S), Magnesium (Mg), Seng (Zn), Besi (Fe), Tembaga (Cu), Molibden 

(Mo), Boron (Bo), Klor (Cl), Natrium (Na), Kobalt (Co), dan Silikon (Si). Apalagi 

unsur makro seperti N, P, K dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Jika 

tumbuhan kekurangan unsur tersebut maka pertumbuhannya terganggu. 

Pada penelitian sebelumnya dilakukan penanaman tanaman holtikultura 

salah satunya tanaman bawang merah yang menggunakan biofertilizer sebagai 

pupuk. Dan hasil tanaman bawang merah yang telah diberi pupuk biofertilizer ini 

mengalami peningkatan produktivitas yang cukup tinggi. Akan tetapi belum ada 

penelitian lebih lanjut mengenai mikroba yang masih hidup dalam tanah bekas 

bawang merah yang di beri biofertilizer. Melalui pemberian biofertilizer pada 

tanaman bawang merah tersebut, maka perlu dilakukan isolasi bakteri penambat 

nitrogen, pelarut fosfat dan bakteri pendegradasi selulosa dari tanah yang diberi 

biofertilizeruntuk diuji secara kuantitatif dan mendapatkan isolat bakteri penambat 

nitrogen, pelarut fosfat, dan bakteri pendegradasi selulosa dari berbagai perlakuan 

konsentrasi biofertilizeryang memiliki potensi dapat meningkatkan hara dalam 

tanaman. 
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1.2Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka Penelitian ini dirancang 

untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : 

1. Berapa besar nilai TPC (Total Plate Count) bakteri penambat nitrogen, 

bakteri pelarut fosfat, dan bakteri pendegradasi selulosa pada tanah bekas 

tanaman bawang merah yang diberi biofertilizer? 

2. Dari bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfat dan bakteri 

pendegradasi selulosa genus apa sajakah yang dapat diisolasi dari tanah 

bekas penanaman bawang merah yang diberi perlakuan biofertilizer? 

 

1.2 Asumsi Penelitian 

Mikroba penting penyusun biofertilizer yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Bacillus sp., Pseudomonas sp., yang merupakan bakteri pelarut fosfat. 

Rhizobium sp., Azotobacter sp., Azospirillum sp., dan Acetobacter sp., sebagai 

penambat nitrogen, danCellulomonas sp., Lactobacillus sp., Saccharomyces 

sp.sebagai perombak bahan organik dan mikroba penghasil antibiotik maupun 

hormon pertumbuhan. 

Penambahan biofertilizer meningkatkan unsur hara dalam tanah yang 

membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mikroba dalam biofertilizer 

memanfaatkan bahan – bahan organik dalam tanah sebagai sumber nutrisi untuk 

hidup dan berkembang yang hasil metabolismenya berupa senyawa anorganik 

yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman.Dengan demikian, mikroba dalam 

biofertilizer akan dapat ditemukan dalanm tanah setelah panen.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui nilai TPC (Total Plate Count) bakteri penambat 

nitrogen, bakteri pelarut fosfat, dan bakteri pendegradasi selulosa pada 

tanah bekas tanaman bawang merah yang diberi biofertilizer. 

2. Mengetahui genus dari bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfat 

dan bakteri pendegradasi selulosa yang dapat diisolasi dari tanah bekas 

penanaman bawang merah yang diberi perlakuan biofertilizer. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan kepada 

masyarakat khususnya para petani hortikultura dengan menggunakan pupuk 

biofertilizer dengan konsentrasi penggunaan pupuk yang optimum dapat 

meningkatkan jumlah populasi bakteri dalam tanah yang fungsinya untuk 

membantu meningkatkan produktivitas bawang merah yang dapat meningkatkan 

pula taraf ekonomi petani bawang merah serta penelitian ini dapat memberikan 

informasi macam-macam genus bakteri dalam tanah yang berpotensi dapat 

meningkatkan hara tanah yang awalnya tidak tersedia atau sangat kurang menjadi 

tersedia dan meningkat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Umum Biofertilizer 

Biofertilizer merupakan bahan amandemen yang mengandung 

mikroorganisme bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas 

hasil tanaman, melalui peningkatan aktivitas biologi yang akhirnya dapat 

berinteraksi dengan sifat-sifat fisik kimia media tumbuh (tanah). Pupuk hayati 

dengan konsorsium mikroba merupakan produk biologi aktif yang teridiri atas 

berbagai macam mikroba yang berfungsi meningkatkan efisiensi pemupukan dan 

kesuburan medium tanam (Saraswati dan Sumarno, 2008).  

Mikroorganisme yang umum digunakan dalam biofertilizer adalah mikroba 

penambat nitrogen, pelarut fosfat, dan pemantap agregat. Menurut Simanungkalit 

tahun 2001 bahwa mikroba penyusun pupuk hayati umumnya terdiri atas mikroba 

penambat nitrogen (simbiotik dan non simbiotik), mikroba pelarut fosfat, dan 

pendegradasi bahan organik. Biasanya Biofertilizermemanfaatkan Mikroba jenis 

non simbiotik seperti Azotobacter dan Azosprillum yang merupakan bakteri 

penambat nitrogen. Jenis lain Streptomyces dan Lactobacillus sp. Mengandung 

enzim pemecah selulosa yang mempercepat penguraian bahan organik dan 

meningkatkan hara tanah. Mikroba pelarut fosfat seperti Bacillus subtilis, B. 

cereus, Flavobacterium, Pseudomonas, sampai cendawan Aspergillus niger dan 

Penicillium sp.Ketiga kelompok mikroba tersebut akan dijelaskan dibawah ini : 
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2.1.1 Mikroba Pemfiksasi Nitrogen 

Nitrogen (N) merupakan nutrisi penting bagi tumbuhan dandiperlukan 

dalam jumlah besar. Nitrogen di udara sekitar 79% tetapi organisme tidak dapat 

menggunakan secara langsung dalam bentuk N2, kecuali organisme tingkat rendah 

yaitu alga biru. Tumbuhan menggunakan nitrogen dalam bentuk nitrat (NO3
-
), dan 

ion ammonium (NH4
+
). Nitrogen dikatakan penting bagi tumbuhan oleh karena 

dinilai mampu memenuhi tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap unsur 

(Nurhayati, 2006). Ketiga kriteria tersebut meliputi (1) unsur N penting bagi 

pertumbuhan dan reproduksi, (2) unsur tersebut tidak dapat diganti dengan unsur 

lain dan (3) kebutuhan akan unsur tersebut bersifat langsung dan bukan hasil efek 

tidak langsung (Sasmitamiharja dan Siregar, 1990).  

Defisiensi nitrogen hampir selalu memperlihatkan klorosis pada daun 

dewasa secara perlahan-lahan, yang kemudian menjadi kuning dan akhirnya 

rontok. Biasanya tidak terjadi nekrosis (jaringan menjadi mati). Klorosis 

menyebar dari daun dewasa ke daun yang lebih muda (Gardner etal., 1991). 

Karakteristik gejala defisiensi adalah terbentuknya antosianin pada batang, tulang 

daun, tangkai daun sehingga berwarna merah atau merah ungu. Daun muda yang 

mengalami defisiensi nitrogen kadang-kadang lebih kaku, kurang berkembang 

dibanding daun normal, percabangan tertahan karena dormansi tunas lateral yang 

berkepanjangan.  

Nitrogen di udara dapat difiksasi oleh mikroba sehingga berikatan dengan 

oksigen dan uap air. Bakteri yang mampu memfiksasi nitrogen yang hidup bebas 

di tanah antara lain Azotobacter chrococcum, Clostridium pasteurianum, 
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Rhodospirillum rubrum. Ada bakteri yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan 

kacang-kacangan yaitu Rhizobium leguminosorum (Susilowarno dkk., 2001). 

 

A. Rhizobium 

Menurut Garrity et al.(2004) dalam Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology, klasifikasi Rhizobium sp.(Gambar 2.1) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Alphaproteobacteria 

Ordo  : Rhizobiales 

Famili  : Rhizobiaceae 

Genus  : Rhizobium 

Spesies  : Rhizobium sp. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sel Rhizobium 

leguminosarum dengan 

TEM. Sumber : Reeve 

et al., 2013 

Rhizobium memiliki morfologi berbentuk batang berukuran 0,5-0,9 x 1,2-3,0 

µm. Termasuk dalam golongan bakteri Gram negatif yang aerob. Bakteri ini dapat 

bergerak (motil) dengan satu atau dua sampai enam flagel peritrik. Tumbuh 

optimal di suhu 25-30 
0
C dan di pH 6-7. Koloni berbentuk sirkular, convex, 

semitranslucent, raised, dengan diameter umumnya 2-4 mm di media MSA 

(Manitol Salt Agar). Dapat memproduksi asam di media dengan kandungan 

manitol. Tumbuh di media yang mengandung karbohidrat. garam ammonium, 

nitrat, nitrit, dan banyak asam amino merupakan sumber karbon (Holt et al., 2000). 

Karena tanah di pertanian Eskisehir mengalami kekurangan nitrogen, fiksasi 

N2 oleh bakteri Rhizobium merupakan metode yang sangat murah untuk 
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meningkatkan produksi pertanian dan melindungi sumber air dari polusi nitrat. 

Rhizobium merupakan bakteri simbiotik yang mampu menambat N2 dengan 

membentuk bintil akar pada tanaman kacang-kacangan. Pemanfaatan Rhizobium 

sebagai pupuk hayati dapat meningkatkan efisiensi pemupukan N. Pada tanaman 

kacang-kacangan, Rhizobium mampu memberikan kontribusi ketersedian nitrogen 

sebesar 24-584 N/ha/tahun dibandingkan dengan bakteri nonsimbiotik yang hanya 

sebesar 15 kg/ha/tahun (Shantharam & Mattoo 1997).  

 

B. Azotobacter 

Menurut Garrity et al.(2004) dalam Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology, klasifikasi Azotobacter sp.(Gambar 2.2) adalah sebagai berikut  

Azotobactermerupakan genus bakteri berbentuk batang besar (hampir bulat 

telur) dengan ukuran diameter 1,5-2,0 µm. Merupakan bakteri pleomorfic, dari 

bentuk batang ke bentuk coccoid. Biasanya tunggal, berpasangan, atau 

bergerombol tidak beraturan dan terkadang membentuk rantai. Tidak mempunyai 

endospora tetapi membentuk kista. Termasuk bakteri golongan Gram negatif yang 

Kingdom  : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  :Gammaproteobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Famili  : Pseudomonaceae 

Genus  : Azotobacter 

Spesies  : Azotobacter sp. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. SelAzotobacter 

chroococcum dengan 

perlakuan asam fenilasetat 

(TEM). Sumber: Lenz, 

1991 
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aerob (kadang bisa tumbuh di kadar oksigen rendah). Ada yang motil dengan flagel 

peritrik atau ada yang non motil. Termasuk kemoorganotrofik yang menggunakan 

gula, alkohol, dan garam organik untuk tumbuh. Memanfaatkan nitrat, garam 

ammonium, dan asam amino sebagai sumber nitrogen. Tumbuh di pH sekitar 4,8-

8,5, dan pH optimum tumbuh dan memfiksasi nitrogen di pH 7,0-7,5. 

Bakteri Azotobacter sp. diketahui dapat memfiksasi N secara nonsimbiotik 

dan menghasilkan hormon tumbuh seperti IAA (Indol Asam Asetat) dan 

polisakarida ekstraseluler. Azotobacter sp. dikenal sebagai penghasil polisakarida 

ekstraseluler seperti alginat dan polimer (Widiastuti et al., 2010). Alginat dari 

Azotobacter sp. Berfungsi melindungi nitrogenase sehingga meningkatkan fiksasi N 

(Sabra et al., 2000). Di dalam sel bakteri, polisakarida ekstraseluler berfungsi 

mengabsorbsi logam. Biosorpsi logam seperti Cu, Zn, dan Fe ialah 15,5, 20, dan 25 

mg/g polisakarida atau 12,5; 6,5; dan 10 mg/g kering sel (Emtiazi et al., 2004). 

Penggunaan bakteri pemfiksasi N nonsimbiosis lebih luas dibandingkan dengan 

simbiosis. Genus bakteri pemfiksasi N nonsimbiosis aerob yang telah dikenal salah 

satunya adalah adalah Azotobacter.Asosiasi antara pemfiksasi N nonsimbiosis dengan 

tanaman merupakan sumbangan N terhadap tanaman. Azotobacter sp.memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan bakteri penambat N atmosfer nonsimbiotik lainnya, 

karena mampu mensintesis hormon seperti IAA (Indol asam Asetat). IAA yang 

disekresikan bakteri memacu pertumbuhan akar secara langsung dengan menstimulasi 

pemanjangan atau pembelahan sel atau secara tidak langsung (Patten dan Glick, 2002). 

 

C. Azospirillum 

Menurut Garrity et al.(2004) dalam Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology, klasifikasi Azospirillum sp.(Gambar 2.3) adalah sebagai berikut : 
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Kingdom  : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Alphaproteobacteria 

Ordo  : Rhodospirillales 

Famili  : Rhodospirillaceae 

Genus  : Azosprillum 

Spesies  : Azosprillum sp. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. SelAzospirillumbrasilense 

ATCC 29145 pada MPSS Agar 

dengan mikroskop elektron (7 

µm). Sumber : 

commtechlab.msu.edu.html 

Azosprillum merupakan genus bakteri yang berbentuk spiral besar atau 

batang lurus, dengan ukuran 0,9-1,2 µm. Termasuk dalam golongan Gram negatif. 

Dapat bergerak (motil) dengan karakter berputar atau berpilin di media cair dengan 

flagel tunggal polar. Lateral flagel dapat terbentuk pada polar flagel jika bakteri ini 

ditumbuhkan di media padat di suhu 30 
0
C. Koloni beberapa strain berwarna merah 

muda (light) sampai merah muda (dark) pada PDA. Tumbuh optimal di suhu 34-37 

0
C dan di pH 7, beberapa ada yang tahan di kondisi asam. 

Azosprillum dapat memfiksasi nitrogen, karena membutuhkan N2 untuk 

pertumbuhannya di kondisi mikroaerob. Tumbuh baik di kondisi banyak nitrogen 

dan garam ammonium. Dalam kondisi kekurangan oksigen, dapat melakukan 

perubahan NO
3-

 menjadi NO
2-

, atau NO
2-

 menjadi N2. Karbohidrat adalah sumber 

karbonnya. Beberapa ada yang menghasilkan biotin. Bakteri ini dapat ditemukan 

hidup bebas di tanah atau berasosiasi dengan akar tanaman pertanian, rumput, dan 

tanaman umbi. Bakteri ini tidak menginduksi nodul akar (Bergeys, 2000). 
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2.1.2 Mikroba Pelarut Fosfat 

Unsur fosfat (P) adalah unsur esensial kedua setelah nitrogen (N) yang 

berperan penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Pada tanah masam, 

fosfat akan bersenyawa dengan alumunium membentuk Al-P sedangkan pada tanah 

alkali, sedangkan pada kondisi basa fosfat akan bersenyawa dengan kalsium 

membentuk Ca-P yang sukar larut. Alternatif untuk meningkatkan efisiensi 

pemupukan fosfat dalam mengatasi rendahnya fosfat tersedia dalam tanah adalah 

dengan memanfaatkan mikroorganisme pelarut fosfat, yaitu mikroorganisme yang 

dapat melarutkan fosfat yang tidak tersedia menjadi tersedia sehingga dapat diserap 

oleh tanaman. Mikroorganisme ini juga diketahui memproduksi asam amino, 

vitamin dan substansi pemacu pertumbuhan seperti Indole Acetic Acid (IAA) dan 

giberelin yang dapat membantu pertumbuhan tanaman (Ponmurugan dan Gopi, 

2006). 

Mikroorganisme pelarut fosfat dapat diisolasi dari tanah yang kandungan 

fosfatnya rendah terutama disekitar perakaran tanaman, karena mikroorganisme ini 

menggunakan fosfat dalam jumlah sedikit untuk keperluan metabolismenya. 

Pertumbuhan mikroorganisme pelarut fosfat sangat dipengaruhi oleh kemasaman 

tanah pada tanah masam, aktivitas mikroorganisme didominasi oleh kelompok 

fungi sebab pertumbuhan optimum fungi pada pH 5 - 5,5. Sebaliknya, 

pertumbuhan kelompok optimum pada pH netral dan meningkat seiring dengan 

meningkatnya pH tanah. kisaran hidup bakteri adalah pada pH 4 - 10,6 (Ginting 

etal., 2006). 

Bakteri yang dapat melarutkan fosfat adalah Bacillus megaterium, B. 

subtilis, Pseudomonas striata dan P. liquifaciens. Sedangkan fungi yang dapat 
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melarutkan fosfat dalah Aspergillus awmor dan Penicillium digitatum (Motsara, 

1995). Kemampuan pelarutan fosfat terikat secara kuantitatif dapat pula diukur 

dengan menumbuhkan biakan murni mikroba pelarut fosfat pada media cair 

Pikovskaya. Kandungan P terlarut media cair tersebut diukur setelah masa inkubasi 

(Dewi, 2007). 

A. Bacillus subtilis 

Menurut Garrity et al.(2004) dalam Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology, klasifikasi Bacillus subtilis(Gambar 2.4) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Filum : Firmicutes 

Kelas : Bacilli 

Ordo : Bacillales 

Famil : Bacillaceae 

Genus : Bacillus 

Spesies : Bacillus subtilis 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.Sel-sel Bacillus subtilis 

ATCC 6633 dengan SEM. 

Sumber : Nan Yang dan Chul 

Kang, 2013 

Bacillus subtilis merupakan bakteri berbentuk batang yang biasanya tunggal 

atau berantai. Termasuk dalam golongan bakteri Gram positif yang banyak 

ditemukan di tanah dan vegetasi. Bergerak (motil) dengan flagel, dan merupakan 

organisme aerob. Tetapi pada beberapa penelitian ada yang bersifat fakultatif aerob 

atau bahkan anaerob. Bakteri dapat membuat ATP melalui fermentasi pada gula, 

peptida dan substrated lainnya, dalam kondisi anaerobik. Bacillus tumbuh di 

temperatur mesofilik dan optimal tumbuh di suhu 25-35
0
C (Larsen, 2013). 

Genus Bacillus merupakan salah satu dari enam bakteri penghasil 

endospora. Endospora tersebut berbentuk bulat, oval, elips atau silinder, yang 
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terbentuk di dalam sel vegetatif. Endospora tersebut membedakan Bacillus dari 

tipe-tipe bakteri pembentuk eksospora. Spora Bacillus mempunyai ketahanan yang 

tinggi terhadap faktor kimia dan fisika, seperti suhu ekstrim, alkohol, dan 

sebagainya. Bacillus pertama kali dideskripsikan oleh Cohn pada tahun 1872 pada 

B. subtilis yang semula disebut Vibrio subtilis oleh Ehrenberg pada 1835. 

Dari beberapa strain bakteri, ternyata genus Bacillus mempunyai 

kemampuan yang tinggi dalam melarutkan fosfat. Bakteri pelarut P (Bacillus sp.) 

pada tanah yang dipupuk dengan batuan fosfat dapat meningkatkan jumlah dan 

bobot kering bintil akar serta hasil biji tanaman pada beberapa yang toleran asam 

(jagung, bayam, dan kacang panjang). 

 

B. Bacillus megaterium 

Menurut Garrity et al. (2004) dalam Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology, klasifikasi Bacillus megaterium(Gambar 2.5) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Filum : Firmicutes 

Kelas : Bacilli 

Ordo : Bacillales 

Famil : Bacillaceae 

Genus : Bacillus 

Spesies : Bacillus megaterium 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. SelBacillus 

megaterium dengan TEM. Sumber : 

textbookofbacteriology.net 

Bacillus megaterium adalah bakteri berbentuk batang biasanya berantai, dan 

termasuk dalam Gram positif. Merupakan organisme aerob, tetapi juga dapat 

tumbuh dalam keadaan anaerob. Bergerak (motil) menggunakan flagel dan 
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dominan ditemukan di tanah. Resisten terhadap kondisi ekstrim karena mempunyai 

endospora. Endospora dibentuk oleh sel-sel vegetatif sebagai respons terhadap 

sinyal lingkungan yang mengindikasikan adanya faktor pembatas untuk 

pertumbuhan vegetatif. Mereka berkecambah dan menjadi sel vegetatif ketika stres 

lingkungan. Endosporaadalah mekanisme bertahan hidup. 

Mikroorganisme yang termasuk dalam kelompok bakteri pelarut fosfat 

salah satunya adalah B. Megaterium. Banyak di antara mikroorganisme pelarut 

fosfat, selain dapat meningkatkan ketersediaan fosfat, juga mampu mengkolonisasi 

rizosfir dan menghasilkan zat pengatur tumbuh salah satunya yaitu Bacillus 

megaterium. Penggunaan B.megaterium tidak hanya meningkatkan pertumbuhan 

tanaman, tetapi juga meningkatkan asimilasi nutrisi tanaman (N total, P dan 

K).Mikroba tersebut dapat menghasilkan zat pengatur tumbuh seperti asam indol 

asetat (IAA) dan asam giberelin (GA3) (Arshad dan Frankenberger, 1993; Patten 

dan Glick, 1996). 

 

C. Bacillus licheniformis 

Menurut Garrity etal.(2004) dalam Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology, klasifikasi Bacillus licheniformis(Gambar 2.6) adalah sebagai berikut 

: 

 

 

 

 

Kingdom : Bacteria  
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Filum : Firmicutes 

Kelas : Bacilli 

Ordo : Bacillales 

Famil : Bacillaceae 

Genus : Bacillus 

Spesies : Bacillus licheniformis 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6Sel Bacillus 

licheniformisSumber: 

www.user.gwdg. 

Bacillus licheniformismerupakan bakteriyang umum ditemukanditanah 

danbuluburung. Merupakan golongan bakteri Gram positif, berbentuk batang lurus 

atau batang bengkok. Berukuran 1,5-3,0 x 0,6-0,8 µm dan motil menggunakan 

flagella peritrik. Termasuk organisme aerobik atau fakultatif aerob. Tumbuh di 

temperatur 15
0
C sampai 50-55

0
C, maksimum dapat tumbuh di 68

0
C dan pH 5,7-

6,8. Tumbuh di 2-7% NaCl. Dapat Mempunyai spora berbentuk elips atau silindris, 

sentral, parasentral atau subterminal. Bakteri ini dibutuhkan dalam pertanian 

karena banyak fosfat yang sukar diserap tanaman (Simanungkalit, 2001).Bakteri ini 

juga dapat menghasilkan senyawa antimikroba seperti bacitracin dan antifungi 

penghambat Fusarium oxysporum (Johnson et al., 1945 dan Shigemitsu et al., 

1983). 

 

D. Pseudomonas putida 

Menurut Garrity etal.(2004) dalam Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology, klasifikasi Pseudomonas putida(Gambar 2.7) adalah sebagai berikut 

: 

 

Kingdom : Bacteria  
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Filum : Proteobacteria 

Kelas : Gammaproteobacteria 

Ordo : Pseudomonadales 

Famil : Pseudomonadaceae 

Genus : Pseudomonas 

Spesies : Pseudomonas putida  

 

 

 

 

 

Gambar 2.7:  Sel Pseudomonas 

putida. Sumber : 

www.takenaka.co.jp 

Pseudomonas putidamerupakan bakteri berbentuk batang, termasukGram 

negatif dan banyak ditemukan di sebagian besar habitat tanah dan air di mana ada 

oksigen. Bakteri ini tumbuh optimal pada 25-3 
0 

C dan dapat dengan mudah 

diisolasi. Motil menggunakan banyak flagel yang polar.  

Pseudomonas putida memiliki beberapa strain termasuk KT2440, strain yang 

berkolonisasi akar tanaman di mana ada hubungan timbal balik antara tanaman dan 

bakteri. Permukaan akar, rhizosfer, memungkinkan bakteri untuk berkembang dari 

nutrisi akar. Pada gilirannya, Pseudomonas putida menginduksi pertumbuhan 

tanaman dan melindungi tanaman dari patogen. Karena Pseudomonas putida 

membantu pertumbuhan tanaman, peneliti menggunakannya dalam bioteknologi 

penelitian untuk mengembangkan biopestisida dan meningkatkan kesehatan 

tanaman. Pseudomonasputidajuga berinteraksi denganorganisme laindalam tanah 

(Urgel etal., 2000).  

Prihatini et al.,(1997) melaporkan bahwa inokulan bakteri pelarut fosfat 

memberikan hasil yang sama denganpemberian pupuk TSP.Isgitani et al., (2005) 

mendapatkan bahwa bakteri pelarut fosfat yang digunakannya dapat meningkatkan 

jumlah dan berat biji, dan secara nyata meningkatkan pertumbuhan vegetatif 

sorgum. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI...SKRIPSI ASRIE ISNIA K

http://www.takenaka.co.jp/


 
19 

 

 

E. Pseudomonas flourescens 

Menurut Garrity etal.(2004) dalam Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology, klasifikasi Pseudomonas flourescens(Gambar 2.8) adalah sebagai 

berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Filum : Proteobacteria 

Kelas : Gammaproteobacteria 

Ordo : Pseudomonadales 

Famil : Pseudomonadaceae 

Genus : Pseudomonas 

Spesies : Pseudomonas flourescens 

 

 

 

 

Gambar 2.8 : Sel Pseudomonas 

fluorescens dengan 

SEM. 35 mm size. 

Sumber : Dewi, 2007 

Bakteri P. fluorescens berbentuk batang lurus atau lengkung, ukuran tiapsel 

bakteri 0,5-0,1 µm x 1,5-4,0 µm, tidak membentuk spora dan bereaksi negatif 

terhadap pewarnaan Gram. Pseudomonas terbagi atas beberapa kelompok, 

diantaranya adalah sub-kelompok berpendarfluor (fluorescent) yang dapat 

mengeluarkan pigmen phenazine. Pseudomonas spp. memiliki kemampuan tumbuh 

pada kisaran suhu 350-37
0
C. Kisaran suhu pertumbuhan optimal 25-30

0
C dengan 

suhu pertumbuhan minimum 40
0
C dan maksimum 41

0
C. (Krieg dan Doebereiner,, 

2001).  

P. fluorescens termasuk ke dalam bakteri yang dapat ditemukan di mana saja, 

sering kali ditemukan pada bagian tanaman (permukaan daun dan akar) dan sisa 

tanaman yang membusuk, tanah dan air sisa-sisa makanan yang membusuk, serta 

kotoran hewan. Sebagian besar P. Fluorescens adalah penghuni rizosfer, secara 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI...SKRIPSI ASRIE ISNIA K



 
20 

 

agresif mengkoloni akar dan biasa disebut dengan rizobacteria. Kemampuan P. 

fluorescens dalam menkoloni akar terdapat pada pada tajuk tanaman yaitu filosfer. P. 

fluorescens dalam menekan perkembanganpenyakit sangat ditentukan oleh jumlah 

populasinya dalam tanah. 

 

2.1.3 Mikroba Pendegradasi Bahan Organik 

Mikroorganisme perombak bahan organik merupakan aktivator biologis 

yang tumbuh alami di dalam tanah atau sengaja ditemukan untuk mempercepat 

pengomposan atau dekomposisi. Proses dekomposisi bahan organik tidak dapat 

dilakukan oleh satu mikroba saja tetapi oleh konsorsium mikroba. Bakteri 

perombak bahan organik ditemukan di tempat yang mengandung bahan organik 

sisa-sisa tumbuhan mati baik di laut maupun di darat. Berbagai bentuk bakteri dari 

yang sederhana (bulat, batang, koma, lengkung) tunggal sampai bentuk koloni 

seperti filamen/spiral dapat mendekomposisi bahan organik. Sebagian bakteri 

aerob, ada yang anaerob, dan ukurannya 1 µm- < 1000 µm (Saraswati dkk., 2008) 

Dalam merombak bahan organik, mikroba biasanya hidup bebas dari 

organisme lain. Mikroba yang berkemampuan tinggi mampu memutus ikatan C 

pada senyawa lignin (pada bahan berkayu), selulosa (pada bahan serat), dan 

hemiselulosa (komponen penyusun bahan organik tanaman), merombak dengan 

kemampuan lebih lambat dibandingkan pada senyawa polisakarida sederhana 

(amilum, disakarida, dan monosakarida). Demikian pula proses penguraian bahan 

organik yang mengandung protein, relatif lebih cepat (Saraswati dkk., 2008). 

Di ekosistem, organisme perombak bahan organik memgang peranan 

penting karena sisa organik yang telah mati diurai menjadi unsur-unsur yang 

sederhana dan dikembalikan ke tanah (N, P, K, Ca, Mg, dan lain-lain) dan atmosfer 
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(CH4 dan CO2) sebagai hara yang dapat digunakan oleh tanaman. Prombak bahan 

organik terdiri dari perombak primer dan perombak sekunder. Perombak primer 

terdiri atas organisme mesofauna, sedangkan perombak sekunder terdiri atas 

mikroorganisme yaitu Cellulomonas, Pseudomonas, T. harzianum, Thermospora, 

Aspergillus niger, Penicillium, dan Streptomyces. 

A. Cellulomonas 

Menurut Garrity etal.(2004) dalam Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology 2
nd

 edition tahun 2004, klasifikasi Cellulomonassp. (Gambar 2.9) 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Filum : Actinobacteria 

Kelas : Actinobacteria 

Ordo : Coriobacteriales 

Famil : Cellulomonadaceae 

Genus : Cellulomonas 

Spesies : Cellulomonas sp. 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Sel-sel Cellulomonaskeddieii  

ST-74 T 

denganSEM.Sumber:standardsi

ngenomics.org 

Cellulomonas adalah bakteri berbentuk batang ramping yang irreguler, dan 

berukuran 0,5-0,6 x 2,0-5,0 µm. Di kultur muda, biasanya berbentuk lurus dan 

kadang sedikit lengkung, kebanyakan batang berpasangan di sudut satu sama lain 

membentuk fomasi menyerupai huruf ‘V’,  dan batang sesekali menunjukkan 

percabangan. Di kultur tua, batangnya biasanya pendek, beberapa berbentuk 

coccus. Termasuk bakteri Gram positif dan mudah untuk kehilangan warna. Sering 

motil dengan satu atau beberapa flagel, kemoorganotrofik dan tidak membentuk 

spora. Tergolong organisme fakultatif aerob, tetapi beberapa dapat tumbuh di 

kondisi sedikit anaerob. Tumbuh di peptone yeast extract agar dengan elevasi 
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convex, dan koloni berwarna kuning. Tumbuh optimum di suhu 30
0
C dan banyak 

ditemukan di tanah atau sampah sayuran (Holt etal., 2000). 

Cellulomonas merupakan organisme selulolitik dan mampu mengubah nitrat 

direduksi membentuk nitrit (Holt et al., 2000). Selain itu,menurut Chandel dkk., 

2007, beberapa kelompok mikroorganisme termasuk Cellulomonas mempunyai 

aktivitas selulolitik dan hemiselulolitik yang tinggi. Aktivitas enzim selulase 

menurunkan jumlah selulosa sekitar 25% selama sekitar tiga minggu (Saraswati 

dkk., 2008). Bakteri pendegradasi selulosa memiliki peranan dalam proses 

dekomposisi selulosa secara enzimatik dengan memutuskan ikatan rantai 1,4-β-

glukosida (Setiawati dan Made Dyah, 2011). 

B. Cellvibrio 

Menurut Garrity etal.(2004) dalam Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology, klasifikasi Cellvibrio sp. (Gambar 2.10) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Filum : Actinobacteria 

Kelas : Actinobacteria 

Ordo : Pseudomonadales 

Famil : Pseudomonadaceae 

Genus : Cellvibrio 

Spesies : Cellvibrio sp. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Sel Cellvibrio sp. Sumber : 

www.env.kochitech.ac.jp/ariga/arigalab 

Cellvibrio sp. Merupakan bakteri berbentuk batang sedikit bengkok dengan 

ukuran 0,2 – 0,5 x 1,0 – 1,3 µm. Termasuk golongan bakteri Gram negatif dan 

motil. Mempunyai satu flagel polar dan mempunyai sampai 11 flagel lateral 

dengan diameter lebih tipis, khususnya saat sel tumbuh di medium padat. Aerob 

dan mengoksidasi katalase dan glukosa. Menurut Winogradsky tahun 1929, 
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merupakan Gram negatif, aerobik, bakteri selulolitik dengan flagel polar yang 

dideskripsikan awal tahun 1929 and termasuk genus ‘Cellvibrio’. Asam organik 

tidak diperlukan sebagai sumber karbon.  

Cellvibrio merupakan bakteri yang dapatmenghidrolisis selulosa. Menurut 

Genus Cellvibrio (isolat G7BPS) dapat memanfaatkan karbohidrat seperti glukosa, 

laktosa, maltosa dan sukrosa (Khairiah dkk., 2013). Bakteri selulotik memiliki 

kemampuan untuk menguraikan substrat dari selulosa. Selulosa dihidrolisis 

menjadi glukosa oleh bakteri selulotik secara enzimatik. metabolisme terhadap 

substrat dan mengubahnya menjadi energi dan CO2 (Setiawati dan Made Dyah, 

2011). 

C. Cytophaga 

Menurut Garrity etal.(2004) dalam Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology, klasifikasi Cytophaga sp. (Gambar 2.11)adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Filum : Flavobacteria 

Kelas : Sphingobacteria 

Ordo : Sphingobacteriales 

Famil : Flexibacteraceae 

Genus : Cytophaga 

Spesies : Cytophaga sp. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Sel-sel Cytophaga (skala= 

10 µm). Sumber: 

Reichenbach, 2006 

 

Cytophaga sp.berbentuk batang pendek sampai sedang berukuran 0,3 – 0.8 x 

1,5 – 15 µm. Batang yang panjang lebih fleksibel. Merupakan golongan bakteri 

Gram negatif yang motil. Biomassa sel selalu lebih atau kurang pigmentasinya, 

kuning, orange, atau merah, karena sel mengikat karotenoid, pigmen flexirubin, 
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atau keduanya. Tergolong organisme aerob atau fakultatif anaerob dan 

metabolisme dengan respiratory ataufermentatif. Temperatur tumbuh optimum di 

suhu 20-35
0
C dan di pH sekitar 7. 

Biasanya ditemukan di tanah, mendekomposisi bahan organik, di air bersih, 

dan di lautan. Kemoautotrof dan mendekomposisi beberapa macam makromolekul 

organik seperti protein, polisakarida termasuk selulosa, agar, khitin, pati. Bakteri 

selulolitik adalah bakteri yang tepat untuk mendegradasi selulosa. Pemakaian 

bakteri selulolitik memiliki banyak keuntungan antara lain yaitu hemat biaya, tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan, mudah ditemukan. Organic Decomposer 

(Orgadec) mempunyai kemampuan untuk menghancurkan bahan organik dalam 

waktu yang singkat dan bersifat antagonis terhadap beberapa penyakit akar. 

D. Lactobacillus plantarum 

Menurut Garrity etal. dalam Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology 2
nd

 

edition tahun 2004, klasifikasi Lactobacillus plantarum(Gambar 2.12) adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Kingdom : Bacteria 

Filum : Firmicutes 

Kelas : Bacilli 

Ordo : Lactobacillales 
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Famil : Lactobacillaceae 

Genus : Lactobacillus 

Spesies : Lactobacillus plantarum 

 

Gambar 2.12. Sel-sel 

Lactobacillus 

plantarum. 

Sumber:arboge.com 

L. plantarum adalah bakteri gram positif yang ditemukan dalam berbagai 

relung. Relung ini termasuk susu, daging, dan sayur fermentasi banyak, itu juga 

ditemukan dalam saluran pencernaan manusia. Berbentuk batang dan termasuk 

golongan Gram positif yang tidak membentuk spora. Tumbuh baik di suhu 15-45 

0
C dan di pH asam yaitu 3,2. Metabolismenya secara fakultatif anaerob yang 

berarti dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Bakteri ini juga 

merupakan bakteri asam laktat heterofermentatif . Fungsi utama dari bakteri ini 

adalah konversi fermentasi gula hadir dalam bahan baku menjadi asam laktat. 

Lactobacillus sp. yang ditemukan di tanah berfungsi dalam melakukan 

fermentasi bahan organik (glukosa, pati, hemiselulosa) menjadi senyawa-senyawa 

asam organik yang mempunyai berat molekul rendah berupa asam laktat yang 

mudah diserap tanaman. Asam laktat yang dihasilkan merupakan hasil sterilisasi 

yang kuat yang dapat menekan mikroorganisme berbahaya. Hasil fermentasi bahan 

organik berupa senyawa organik yang mudah diserap langsung oleh perakaran 

tanaman misalnya gula, alkohol, asam amino, protein, karbohidrat, vitamin dan 

senyawa organik lainnya Lactobacillus plantarum juga memproduksi peptida 

antimikroba dan exopolysaccharides. 

E. Saccharomyces cereviceae 

Klasifikasi Saccharomyces cerevisiae (Gambar 2.13) adalah sebagai berikut 

(Anonime, 2014) :  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI...SKRIPSI ASRIE ISNIA K

http://arboge.com/pemanfaatan-probiotik-dalam-meningkatkan-performans-produksi-ternak-unggas/


 
26 

 

Kingdom : Fungi 

Divisio  : Ascomycota  

Kelas  : Saccharomycetes 

Ordo  : Saccharomycetales  

Famili  : Saccharomycetaceae  

Genus  : Saccharomyces  

Spesies  : S. cerevisiae 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Sel-sel Saccharomyces 

cerevisiae. Sumber : 

Alexander dan Strete, 2001 

Kata Saccharomyces cerevisiae berasal dari kata Saccharo artinya gula dan 

myces artinya makan sedangkan cerevisiae artinya berkembang biak yang secara 

keseluruhan berarti ragi hidup dan berkembang biak dengan memakan 

gula.Saccharomyces cerevsiae merupakan khamir sejati tergolong eukariotik 

(memiliki membran inti), ukuran 6-8 µm, berbentuk bulat telur, melakukan 

reproduksi dengan cara bertunas dan dapat hidup di lingkungan aerob maupun 

anaerob. Pada medium normal, memerlukan waktu 90 menit untuk mengganda, 

dan koloni tumbuh setelah 2-3 hari (Ballesta, 2010). Menggunakan gula sebagai 

sumber karbon. 

Saccharomyces cerevisiae memegang peran penting karena mengurai bahan 

organik yang telah mati menjadi unsur-unsur yang dikembalikan ke dalam tanah 

(N, P, K, Mg) dan atmosfer (CH4 atau CO2) sehingga dapat digunakan lagi oleh 

tanaman. Mikroba ini tidak dapat langsung memetabolisme partikel bahan organik 

tidak larut. Mikroba ini memproduksi dua sistem enzim ekstraseluler yaitu, sistem 

hidrolitik yang menghasilkan selulase dan hidrolase berfungsi untuk degradasi 

selulosa dan hemiselulosa serta sistem oksidatif yang bersifat ligninolitik dan 

berfungsi mendepolimerisasi lignin. Mikroba memproduksi enzim ekstraseluler 
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untuk depolimerisasi senyawa berukuran besar menjadi kecil dan larut dalam air. 

Pada saat itu mikroba mentransfer substrat tersebut ke dalam sel melalui membran 

sitoplasma untuk menyelesaikan proses dekomposisi bahan organik (Simanungkalit 

dkk., 2006). 

2.2 Manfaat dan Khasiat Bawang Merah  

Bawang merah termasuk salah satu sayuran umbi multiguna. Paling penting 

didayagunakan sebagai bahan bumbu dapur sehari-hari dan penyedap berbagai 

masakan (Rukmana, 1994). Bawang merah mengandung senyawa asam glutamat, 

yang merupakan natural essence (penguat rasa alamiah). Senyawa inilah yang 

menyebabkan masakan lebih enak dan lezat. Selain itu, terdapat senyawa propil 

disulfide dan propil metil-disulfida yang mudah menguap, apalagi jika dipanaskan 

akan menimbulkan aroma yang mengundang selera. Bawang merah mentah juga 

dapat digunakan sebagai diet, dalam rangka menjalani terapi menggunakan 

makanan (Jaelani, 2007).  

Kegunaan lain  bawang merah adalah dapat digunakan sebagai obat 

tradisional. Pada masa lalu, memakan bawang merah setelah makan dapat 

mencegah penyakit kolera, disentri, dan diare. Berkhasiatnya bawang merah diduga 

karena mempunyai efek antiseptik dari senyawa alliin atau allisin yang merupakan 

senyawa antimikroba atau bakterisida. Sehingga dapat memperbaiki dan 

memudahkan pencernaan serta menghilangkan lendir-lendir di kerongkongan. 

Tidak hanya itu, di dalam industri makanan, bawang merah sering diawetkan 

dalam kaleng (canning), saus, sop kalengan, dan tepung bawang (Rukmana, 1994). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu tempat pengambilan tanah 

sawah bekas ditanami bawang merah (Allium cepa) yang diberi 

Biofertilizerdilakukan di lahan pertanian UPT Holtikultura Lebaksari, Desa 

Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dan proses penelitian isolasi dan identifikasi 

bakteri dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi, Departemen Biologi, Fakultas 

Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. Penelitian lapangan dimulai pada 

bulan November 2015dan penelitian laboratorium dimulai pada bulan Februari 

2016. 

 

3.2 Sampel, Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Sampel Tanah 

Sampel tanah yang digunakan pada penelitian ini yaitu sampel tanah bekas 

tanaman bawang merahyang sudah diberi Biofertilizer(Terdiri atas Mikroba 

pemfiksasi nitrogen; Azotobacter sp., Azospirillum sp., dan Rhizobiumsp.; 

mikroba pelarut fosfat Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus 

licheniformis, Pseudomonas putida, dan Pseudomonas flourescens; mikroba 

pendegradasi bahan organik Cellulomonas sp., Cellvibrio sp.,Cytophaga sp., 

Lactobacillus plantarum, dan Saccharomyces cereviceae) dilahan pertanian UPT 

Holtikultura Lebaksari, Desa Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. 
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3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah media pertumbuhan 

mikroba yang terdiri atas mediaNutrient Agar (Oxoid), Nitrogen Fixation 

Bacteria (NFB), Pikovskaya, CMC (Carboxy Methyl Cellulose), H2O2, KOH 2,5 

%, HCL 2 %, pewarna Methylen Blue 0,05 %,cat gram, MICROBACT 12A/B 

akuades steril.Bahan untuk sterilisasi alkohol 70%, sampel tanah dari area lahan 

pertanian UPT Holtikultura Lebaksari, Desa Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. 

3.2.3 Alat 

1. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan sampling tanah yaitu 

sekop, kantong plastik bening, kertas label, dan ice box. 

2. Alat yang digunakan untuk isolasi dan identifikasi bakteri yaitu tabung 

reaksi, pipet volume, cawan petri, Erlenmeyer, jarum ose, bunsen, 

kapas, korek api,  kertas label,aluminium foil, cling wrap, mikroskop 

cahaya, dan LAF(Laminar Air Flow) 

3. Alat yang digunakan untuk TPC (Total Plate Count) adalah, tabung 

raksi, cawan petri, pipet volume, colony counter, rak tabung reaksi, 

autoclave, incubator, Erlenmeyer, vortex dan laminar air flow. 

4. Alat yang digunakan untuk uji fisiologis bakteri yaitu Rak tabung 

reaksi, Gelas objek, Jarum inokulasi/ose, Bunsen, Alkohol, tabung 

durham, cawan petri, kertas plumbum asetat, tabung reaksi, tusuk gigi. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Proses pengambilan sampel tanah bekas tanaman bawang merah 

(Allium cepa) yang diberi Biofertilizer. 

Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan mengambil ± 5 

sendokmakan tanah dari setiap petak di sekitar rhizosfer tanaman bawang merah 

padapetak yang diberi perlakuan Biofertilizer. Pada setiap petak yang berukuran 

1,5 m
2
 diambil 5 sendok makan tanah di 5 titik yang berbeda. seperti pada gambar 

3.1. dalam penelitian ini mengambil 5 sampel pada 5 pengulang yangkemudian 

dihomogenkan dan dimasukkan kedalam kantong plastik hitam, dan disimpan 

kedalam ice box, untuk selanjutnya di bawa ke Laboratorium. 

 

 

  

Gambar 3.1Pengambilan sampel tanah di 5 titik pada satu petak 

3.3.2 Preparasi sampel tanah 

 Preparasi sampel tanah dilakukan dengan memisahkan sampel tanah yang 

telah diambil untuk dipisahkan antara mikroorganisme dan substratnya.Yaitu 

sampel tanah yang telah diambil ditimbang sebanyak 10 g dan mempersiapkan 

akuades steril sebanyak 90 mL di dalam botol kultur.Kemudian sampel tanah 

dimasukkan kedalam botol kultur yang berisi akuades steril dan dihomogenkan 

dengan menggunakan vortex selama ± 5 menit.Kemudian suspensi didiamkan 10 

menit untuk diambil suspensinya. 
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3.3.3 Tahap analisis kandungan bakteri pemfiksasi nitrogen pada tanah 

setelah panen menggunakan media NFB semi-solid dengan metode 

MPN 

 Suspensi dari hasil preparasi tanah diambil dibagian atasnya.Kemudian 

mengambil sebanyak 5 mL, 1 mL, dan 0,1 mL diinokulasikan ke dalam tabung 

reaksi yang berisi 5 mL media NFB semi solid.Tabung reaksi kemudian 

diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam.Kemudian diamati perubahan yang 

terjadi.Selanjutnya melakukan pembacaan dalam tabelMc.Gradydengan melihat 

berapa banyak jumlah tabung yang terbentuk felikel, cincin putih, dan warna biru 

pada media. Jika dalam waktu 24 jam belum terlihat adanya perubahan maka akan 

ditambah waktu inkubasinya. 

3.3.4 Tahap analisis tanah dengan metode Total plate Count (TPC) pada 

media NFB, Pikovskaya, CMC, dan NA sebelum dan sesudah diberi 

Biofertilizer 

 

A. Bakteri Penambat Nitrogen 

Suspensi hasil preparasi tanah diambil lapisan atas yang merupakan 

bentuk suspensi air tanah.Kemudian melakukan pengenceran hingga 10
-

7
.Kemudian beberapa pengenceran terakhir diambil 1 mL dengan menggunakan 

micro pipette laludimasukkan kedalam cawan petri dengan metode pour plate. 

kemudian dituangkan dimedia selektif NFB.Selanjutkan didiamkan hingga padat 

dan bagian tepi cawan petri diberi cling wrap untuk mengurangi tingkat 

kontaminasi.Diinkubasi selama 24 jam dengan suhu ruang kemudian diamati dan 

dihitung dengan menggunakan colony counter. 

B. Bakteri Pelarut Fosfat 

 Suspensi hasil preparasi tanah diambil lapisan atas yang merupakan 

bentuk susupensi air tanah. Kemudian melakukan pengenceran hingga 10
-7

. 
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Kemudian beberapa pengenceran terakhir diambil 1 mL dengan menggunakan 

micro pipette lalu dimasukkan kedalam cawan petri dengan metode pour plate, 

kemudian dituangkan dimedia selektif pikovskaya.Selanjutkan didiamkan hingga 

padat dan bagian tepi cawan petri diberi cling wrap untuk mengurangi tingkat 

kontaminasi.Diinkubasi selama 24 jam dengan suhu ruang kemudian dihitung 

dengan menggunakan colony counter dan diamati adanya zona halo yang 

terbentuk. 

C. Bakteri Pendegradasi Bahan Organik 

 Suspensi hasil preparasi tanah diambil lapisan atas yang merupakan 

bentuk susupensi air tanah.Kemudian melakukan pengenceran hingga 10
-

7
.Kemudian beberapa pengenceran terakhir diambil 1 mL dengan menggunakan 

micro pipette lalu dimasukkan kedalam cawan petri dengan metode pour plate. 

Kemudian dituangkan dimedia selektif CMC.Selanjutkan didiamkan hingga padat 

dan bagian tepi cawan petri ditutup dengancling wrap untuk mengurangi tingkat 

kontaminasi.Diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang kemudian dihitung 

dengan menggunakan colony counter dan diamati. 

D. Bakteri Keseluruhan Dalam Tanah 

 Suspensi hasil preparasi tanah diambil lapisan atas yang merupakan 

bentuk susupensi air tanah. Kemudian melakukan seri pengenceran hingga 10
-13 

untuk tanah sebelum diberi perlakuan dan dilakukan seri pengenceran hingga 10
-10  

untuk tanah yang telah diberi perlakuan.Kemudian beberapa pengenceran terakhir 

diambil 1 mL dengan menggunakan micro pipette lalu dimasukkan kedalam 
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cawan petri dengan metode pour plate. Kemudian dituangkan dimedia selektif 

CMC.Selanjutkan didiamkan hingga padat dan bagian tepi cawan petri diberi 

cling wrap untuk mengurangi tingkat kontaminasi.Diinkubasi selama 24 jam pada 

suhu ruang kemudian dihitung dengan menggunakan colony counter dan diamati. 

 Dalam tahap analisis dengan metode TPC bakteri yang dihitung dari cawan 

petri hanya bakteri yang mempunyai total koloni 30-300 (Hastuti dan Ginting, 

2007). Untuk melaporkan suatu hasil analisis mikrobiologi digunakan suatu 

standar yang disebut “Standard Plate Count” (SPC), yaitu : 

1.Hasil yang dilaporkan hanya terdiri atas dua angka. 

2. Jika diperoleh hasil kurang dari 30 koloni pada cawan petri maka 

menggunakan jumlah koloni pada pengenceran terendah. 

3. Jika semua pengenceran menghasilkan lebih dari 300 koloni pada cawan 

petri maka menggunakan jumlah koloni pada pengenceran tertinggi. 

4. Jika terdapat dua tingkat pengenceran menghasilkan koloni 30 dan 300 

dan perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah dari kedua 

pengenceran tersebut lebih kecil atau sama dengan 2, maka tentukan 

rata-rata dari kedua nilai tersebut. 

5. Jika perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah lebih besar dari 2, 

maka yang dilaporkan hanya hasil yang terkecil.  

3.3.5 Tahap Isolasi Bakteri 

 Dari tahap TPC akan muncul beberapa koloni yang berbeda kemudian 

dilakukan pemurnian bakteri secara aseptik dengan mengambil koloni tersebut 
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menggunakan jarum ose dan inokulasikan kedalam media NA miring. Kemudian 

diinkubasi selama 48 jam dengan suhu ruang. 

3.4 Identifikasi Isolat Bakteri Terpilih  

A. Identifikasi karakter makroskopis 

 Karakteristik makroskopis yang diamati pada koloni bakteri yang tumbuh 

pada media selektif NFB untuk bakteri penambat nitrogen, media selektif 

pikovskaya untuk bakteri pelarut fosfat, dan media CMC pada bakteri 

pendegradasi bahan organik adalah warna, bentuk, elevasi, permukaan, tepi, dan 

karakteristik optik dari koloni tersebut. 

B. Identifikasi karakter mikroskopis  

 Karakteristik mikroskopis bakteri dapat dilihat dari pewarnaan gram.Biakan 

/ isolat bakteri yang telah tumbuh pada media NA miring diambil secara aseptik 

lalu dioleskan pada gelas objek yang telah ditetesi akuades dengan menggunakan 

jarum ose. Setelah itu gelas objek difiksasi dengan cara melewatkan apusan diatas 

api Bunsen. Kemudian apusan ditetesi larutan gram A (larutan Kristal violet) dan 

dibiarkan selama 1 menit kemudian dicuci dengan air mengalir dan dikering 

anginkan. Kemudian apusan diberi larutan gram B (Iodine) lalu dibiarkan selama 

1 menit dan diamati kemudian dicuci kembali dengan air mengalir dan dikering 

anginkan.Setelah itu apusan ditetesi gram C (alkohol) dan dibiarkan selama 30 

detik kemudian dicuci dengan air mengalir dan dikering anginkan.Terakhir apusan 

diberi gram D (safranin) lalu dibiarkan selama 30 detik kemudian dicuci 

menggunakan air mengalir dan setelah itu dikering anginkan.Selanjutnya apusan 

diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 100 x 10.Kelompok bakteri gram 
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positif ditandai dengan penampakan koloni berwarna biru gelap atau 

ungu.Sedangkan gram negatif ditandai dengan penampakan sel berwarna merah 

(Pelczar dan chan, 1986) 

 

3.5Karakteristik Fisiologi Bakteri 

Karakteristik fisiologi bakteri dengan menggunakan microbact™GNB 

12A/B, 24E identification kits yang terdiri atas 24 microplates (cawan mikro) 

yang berisi substrat biokimia. Identifikasi menggunakan kit dilakukan dengan 

menanam bakteri pada microplates (cawan mikro) kemampuan bakteri dalam 

menghidrolisis substrat menghasilkan perubahan warna dalam lubang mikro 

yang dapat terdeteksi secara visual. Data warna yang diperoleh akan 

dicocokkan pada tabel warna yang memiliki nilai tertentu. 

Data yang diperoleh dianalisis mengacu pada buku panduan OXOID 

dan Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil pada penelitian ini di peroleh data jumlah total bakteri penambat 

nitrogen, pelarut fosfat dan pendegradasi selulosa, kemudian hasil isolasi dari 

bakteri penambat nitrogen, pelarut fosfat dan pendegradasi selulosa, serta hasil 

identifikasi bakteri penambat nitrogen, pelarut fosfat dan pendegradasi selulosa 

pada tanah bekas tanaman bawang merah yang diberi biofertilizer. 

4.1.1 Analisis Perhitungan Jumlah Total Bakteri Dengan Total Plate Count 

(TPC) Pada Tanah Bekas Tanaman Bawang Merah Sebelum Diberi 

Biofertilizer Dan Sesudah Diberi Biofertilizer 

 

Perhitungan  jumlah bakteri pada tanah bekas tanaman bawang merah 

dengan metode Total Plate Count (TPC) yaitu dengan melakukan proses 

pengenceran dan cawan tuang ini dilakukan untuk mengetahui kualitas tanah yang 

dilihat dari keberadaan bakteri penambat nitrogen, pelarut fosfat dan pendegradasi 

selulosa serta bakteri keseluruhan dalam tanah, dan metode MPN (Most Probably 

Number) yaitu pertumbuhan bakteri pada medium selektif berbentuk semi solid 

dalam tabung yang diberi bakteri penambat nitrogen. Dalam penelitian 

menggunakan sampel tanah sebelum diberi biofertilizer untuk mengetahui jumlah 

bakteri dalam tanah sebelum diberikan biofertilizer serta menggunakan sampel 

tanah bekas tanaman bawang merah yang diberi biofertilizer dengan tujuan untuk 

mengetahui jumlah bakteri dalam tanah dan seluruh bakteri ditanah, bakteri 

penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfat dan bakteri pendegradasi selulosa. 
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Dalam penelitian ini menggunakan 4 jenis media yaitu media NA, NFB, 

CMC dan Pikovskaya. Media NA digunakan untuk pertumbuhan bakteri 

keseluruan yang diambil dari sampel tanah, media NFB (Nitrogen Fixation 

Bacteria) solid dan semi-solid digunakan sebagai media selektif pertumbuhan 

bakteri penambat nitrogen, media Pikovskaya digunakan sebagai media selektif 

pertumbuhan bakteri pelarut fosfat dan media CMC (Carboxyl Methyl Cellulose) 

sebagai media selektif pertumbuhan bakteri pendegradasi selulosa. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan didapatkan hasil perhitungan bakteri dengan 

menggunakan alat digital Colony Counter dan dihitung menurut “Standard Plate 

Count” (SPC).Hasil analisis TPC dan MPN sampel tanah sebelum diberi 

biofertilizer dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

 Tabel 4.1 Hasil Analisis TPC dan MPN sampel tanah sebelum diberi 

Biofertilizer 

Jenis bakteri Jumlah bakteri 

(cfu/mL) 

Jumlah bakteri (MPN 

Index / 100 mL) 

Total bakteri 2,15x 10
11 

 

Bakteri Pelarut Fosfat 9,8 x 10
4 

 

Bakteri Pendegradasi 

Selulosa 

1,37 x 10
5 

 

Bakteri Penambat Nitrogen  1,5 x 10
2 

 

a. Hasil Jumlah Total Populasi Bakteri Dengan TPC (Total Plate Count) 

Tanah Sesudah Diberi Biofertilizer 

 

Pada tanah yang diberi biofertilizer terhadap jumlah populasi bakteri di 

dalam tanah pada semua media menunjukkan adanya peningkatan jumlah populasi 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI...SKRIPSI ASRIE ISNIA K



 
 

 

bakteri dari pemberian biofertilizer.Hasil analisis uji TPC (Total Plate Count) dan 

MPN sampel tanah sesudah diberi biofertilizerdapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Hasil Analisis TPC dan MPN sampel tanah sesudah diberi biofertilizer 

Jenis bakteri Jumlah bakteri 

(cfu/mL) 

Jumlah bakteri (MPN 

Index / 100 mL) 

Total bakteri 3,06 x 10
17 

 

Bakteri Pelarut Fosfat 1,27 x 10
5 

 

Bakteri Pendegradasi 

Selulosa 

2,19 x 10
5 

 

Bakteri Penambat Nitrogen  2,4 x 10
3 

 

 

Gambar 4.1. Diagram analisis TPC dan MPN sampel tanah sebelum dan sesudah 

diberi biofertilizer 

 

Berdasarkan data hasil analisis pada kedua tabel hasil tanah sebelum dan 

sesudah diberi Biofertilizerdan dapat dilihat dari diagram (Gambar 4.1) perbedaan 

hasil analisis TPC dan MPN dari keduanya, didapatkan jumlah mikroba pada tanah 

bekas tanaman bawang merah yang diberi biofertilizer lebih tinggi dibandingkan 

dengan jumlah bakteri dalam tanah yang sebelum diberi biofertilizer, yaitu sebesar 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

bpn bpf bps total

sebelum

sesudah

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI...SKRIPSI ASRIE ISNIA K



 
 

 

3,06 x 10
17

cfu/mL. Serta pada jumlah total bakteri pelarut fosfat, bakteri 

pendegradasi selulosa dan bakteri penambat nitrogen yang ditumbuhkan pada 

masing-masing media selektif juga menunjukkan bahwa jumlah bakteri lebih 

banyak pada tanah bekas tanaman bawang merah yaitu pada bakteri pelarut fosfat 

didapatkan 1,27 x 10
5
 cfu/mL, pada bakteri pendegradasi selulosa didapatkan 2,19 

x 10
3
cfu/mLdan pada bakteri penambat nitrogen didapatkan sebesar 2400/100 mL. 

4.1.2 Isolasi Bakteri Penambat Nitrogen  

Untuk  isolasi bakteri penambat nitrogen pada tanah bekas ditanami 

bawang merah yang diberi biofertilizer ini dengan menggunakan media selektif 

NFB (Nitrogen Fixation Bacteria) semi-solid yaitu menggunakan metode MPN 

(Most Probable Number) yaitu metode perhitungan mikroorganisme pada medium 

cair spesifik dalam seri tabung 3-3-3 (ada 3 macam volum bakteri yang 

dimasukkan dalam 3 tabung reaksi yang berbeda, yaitu 0,1 mL, 1 mL dan 10 mL 

dengan stiap jenis volum diberi pengulangan sebanyak 3 kali) untuk memperoleh 

kisaran data kuantitatif jumlah mikroorganisme tersebut. Dari tahap isolasi 

tersebut diperoleh bakteri penambat nitrogen yang ditunjukkan adanya perubahan 

warna pada media, dimana media NFB (Nitrogen Fixation Bacteria) awal 

berwarna kuning sehingga menjadi biru dan terbentuknya pelikel berupa selaput 

atau cincin berwarna putih dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2Visualisasi pada media NFB (Nitrogen Fixation Bacteria) semi-solid 

terjadi perubahan warna yang awalnya berwarna kuning menjadi 

berwarna biru, hal ini menunjukkan adanya aktivitas bakteri penambat 

nitrogen. 

 

4.1.3 Identifikasi Bakteri Penambat Nitrogen  

Setelah mendapatkan hasil isolasi bakteri penambat nitrogen pada media 

NFB (Nitrogen Fixation Bacteria) solid yang menunjukkan hasil positif, 

kemudian dilakukan karakterisasi mikroskopis, karakterisasi mikroskopis berupa 

bentuk sel dan melakukan pewarnaan gram dan diamati menggunakan mikroskop 

cahaya serta uji fisiologis menggunkan kit MICROBACT™ GNB 12A dan 12B. 

a. Karakteristik Bakteri Penambat Nitrogen  

Pada pengamatan karakteristik mikroba terdiri dari karakter mikroskopis 

dan karakter makroskopis.Karakter makroskopis meliputi warna koloni, bentuk, 

elevasi, permukaan, tepi, ukuran dan karakteristik optik.Isolat yang dihasilkan dari 

sampel tanah menunjukkan ada 3 koloni bakteri yang tidak jauh berbeda/serupa. 

Koloni bakteri yang memiliki karakter dengan tingkat kesamaan yang tinggi 

dikelompokkan menjadi satu kelompok, sehingga pada tahap isolasi bakteri 

penambat nitrogen ini didapatkan 3 isolat murni dengan kode BPN 1, BPN 2 dan 

BPN 3.Pada setiap isolat yang didapatkan hasil Karakter mikroskopis dan karakter 
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makroskopis isolat bakteri penambat nitrogen yang diisolasi dari tanah bekas 

ditanami bawang merah yang diberi biofertilizer dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Karakter mikroskopis dan karakter makroskopis isolat bakteri penambat 

nitrogen yang diisolasi dari tanah bekas ditanami bawang merah yang 

diberi biofertilizer. 

Karakteristik 
Kode Isolat 

BPN 1 BPN 2 BPN 3  

Mikroskopis Bentuk Batang Batang Batang 

Hasil Pewarnaan 

gram 

- - - 

Makroskopis Warna Putih  Putih kuning Putih 

Bentuk Bulat Bulat Bulat 

Elevasi Cembung cembung Cembung 

Permukaan  Licin Kasar Licin 

Tepi Rata Rata Beringgik 

Ukuran Kecil Kecil Kecil 

Karakteristik 

optik 

Buram Buram Buram 

 

Pengamatan makroskopis morfologi koloni maliputi bentuk koloni (dilihat 

dari atas), permukaan koloni (dilihat dari samping), tepi koloni (dilihat dari atas) 

dan warna koloni bakteri.Menurut buku Bergey’s Manual of Determinative of 

Bacteriology (1994), bakteri merupakan kelompok bakteri prokariotik karena 

belum memiliki organel organel sel yang komplek, sehingga terdapat perbedaan 

struktur dinding sel bakteri.Oleh sebab itu, ada 4 kategori umum bakteri yaitu 

bakteri gram positif dan bakteri gram negatif yang mempunyai dinding sel, bakteri 

berdinding sel tidak sempurna dan Archaeobacteria. 

Setelah didapatkan 3 isolat dari media NFB, kemudian isolat tersebut 

diamati secara makroskopis dengan menggunakan pewarnaan gram.Pewarnaan 

gram merupakan penentuan karakter isolat berdasarkan perbedaan struktur 
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dinding sela bakteri gram negatif dan positif.Pewarnaan ini sebagai pembeda antar 

bakteri lainnya.Lapisan peptidoglikan yang terdapat pada lapisan dinding sel 

bakteri positif lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Pewarnaan 

gram dilakukan pada kultur bakteri berumur 2-3 hari yang ditumbuhkan pada 

media miring. Bakteri gram positif akan berwarna ungu ketika diberi pewarna 

gram. Bakteri gram negatif akan memberikan warna merah ketika diberi 

pewarnaan gram. Hasil pewarnaan gram juga dapat digunakan untuk melihat 

susunan sel bakteri. 

Isolat BPN 1 memiliki karakter makroskopis berupa warna koloni putih, 

bentuk bulat, elevasi cembung, permukaan licin, tepi rata, ukuran koloni kecil, 

dan karakteristik optik buram.Karakter mikroskopis yang dimiliki isolat ini berupa 

bentuk sel batang dan hasil dari pewarnaan gram menunjukan gram negatif. 

Isolat BPN 2 memiliki karakter makroskopis berupa warna koloni putih 

kekuningan, bentuk bulat, elevasi cembung, permukaan kasar, tepi rata, ukuran 

koloni kecil, karakteristik optik buram.Karakter mikroskopis yang dimiliki oleh 

isolat ini berupa bentuk batang dan hasil dari pewarnaan gram menunjukkan gram 

negatif. 

Isolat BPN 3 memiliki karakter mikroskopis berupa warna koloni putih, 

bentuk bulat, elevasi cembung, permukaan licin, tepi beringgik, ukuran koloni 

kecil, karakteristik optik buram.Karakter mikroskopis yang dimiliki oleh isolat ini 

berupa bentuk batang dan hasil dari pewarnaan gram menunjukkan gram negatif. 

 

b. Uji Fisiologis Bakteri Penambat Nitrogen 
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Isolat bakteri penambat nitrogen yang telah dimurnikan dan diwarnai 

dengan pewarnaan gram selanjutnya dilakukan identifikasi dengan menguji 

fisiologis biokimia dari masing masing bakteri menggunakan kit MICROBACT
TM 

GNB 12A/E dan 12B. Hasil uji fisiologis isolat bakteri penambat nitrogen 

ditunjukkan pada tabel 4.4, 4.5 dan 4.6. 

Hasil pengamatan dari uji fisiologis bakteri disesuaikan dengan Bergey’s 

Manual Of Determinative Bacteriology. Kemudian dilakukan perbandingan 

bakteri yang diidentifikasi dengan bakteri yang telah teridentifikasi sebelumnya, 

jika tidak terdapat bakteri yang ciri-cirinya 100% serupa, maka dilakukan 

pendekatan terhadap bakteri yang memiliki karakteristik yang paling sesuai. 

 

Tabel 4.4Hasil uji fisiologis isolat BPN 1 menggunakan kit MICROBACT
TM 

GNB 12A/E dan 12B 

Kit MICROBACT™ 

12A/E 

HASIL UJI Kit MICROBACT™ 

12B 

HASIL UJI 

Lysine - Gelatin - 

Ornithin - Malonate - 

H2S - Inotisol - 

Glucose + Sorbitol - 

Mannitole + Rhamnose - 

Xylose - Sucrose + 

ONPG - Lactose - 

Indole - Arabinose - 

Urease - Adonitol - 

V-P + Raffinose - 

Sitrate - Salicin - 

TDA - Arginin + 

 

Tabel 4.5 Hasil uji fisiologis isloat BPN 2 menggunakan kit MICROBACT
TM 

GNB 12A/E dan 12B 

Kit MICROBACT™ HASIL UJI Kit MICROBACT™ HASIL UJI 
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12A/E 12B 

Lysine + Gelatin + 

Ornithin - Malonate - 

H2S - Inotisol - 

Glucose - Sorbitol - 

Mannitole + Rhamnose - 

Xylose + Sucrose - 

ONPG - Lactose - 

Indole - Arabinose - 

Urease - Adonitol - 

V-P + Raffinose - 

Sitrate + Salicin - 

TDA - Arginin + 

 

Tabel 4.6 Hasil uji fisiologis isolat BPN 3 menggunakan kit MICROBACT
TM 

GNB 12A/E dan 12B 

Kit MICROBACT™ 

12A/E 

HASIL UJI Kit MICROBACT™ 

12B 

HASIL UJI 

Lysine + Gelatin - 

Ornithin - Malonate + 

H2S - Inotisol - 

Glucose + Sorbitol - 

Mannitole - Rhamnose - 

Xylose - Sucrose - 

ONPG - Lactose - 

Indole - Arabinose - 

Urease - Adonitol - 

V-P - Raffinose - 

Sitrate + Salicin - 

TDA - Arginin + 

   

4.1.4 Hasil Identifikasi Bakteri Penambat Nitrogen 

Dari hasil identifikasi makroskopis dan mikroskopis serta biokimia, 

karakter yang dimiliki oleh isolat BPN 1, BPN 2, dan BPN 3 kemudian 

dibandingkan dengan karakter genus bakteri penambat nitrogen non simbiotik 
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Azotobacter, Azospirilum, dan Rhizobium (Aditya  et al., 2009) yang dicocokkan 

dengan karakteristik yang dimiliki Bergey’s edisi 9. 

 

Tabel 4.7 Perbandingan karakter genus Azotobacter, Azospirilum, 

danRhizobiumdengan isolat BPN 1 

  

 Pada tabel 4.7 Perbandingan karakter pada isolat BPN 1 dengan 

karakter Azotobacter, Azospirilum dan Rhizobium pada tabel tersebut 

menunjukkan bahwa dari 18 karakter isolat BPN 1 memiliki kesamaan tertinggi 

terhadap genus Rhizobium, yaitu sebanyak 17 karakter. Sedangkan pada genus 

Azospirilumada 10 karakter dan pada genus Azotobacter terdapat kesamaan 11 

karakter.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semakin besar kesamaan 

NO JENIS UJI 

KARAKTER 

GENUS  

Azotobacter 

GENUS 

Azospirilum 

GENUS 

Rhizobium 

isolat BPN 1 

1 Pewarnaan 

gram 

- - - - 

2 Bentuk sel Batang spiral batang Batang pendek 

3 Warna koloni Putih-kuning  Merah muda Putih susu Putih 

4 Tepi koloni Rata Keriting Rata Rata 

5 Elevasi Cembung Cembung cembung Cembung 

6 Lysine + + + - 

7 Oxidase + + + + 

8 Glucose - D + + 

9 Indole - - - - 

10 V-P - - + + 

11 Citrate + + - - 

12 Urease + - - - 

13 Motilitas + + + + 

14 Mengikat 

nitrat 

+ + + + 

15 Habitat asal Tanah Tanah Tanah  Tanah 

16 Gelatin - D - - 

17 Mannitol - - + + 

18 Arginine D + + + 

 Ss (koefisien 

sebanding) 

61,1 % 55,5 % 94,4 %  
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karakter antara isolat BPN 1 dengan karakter suatu genus maka semakin tinggi 

tingkat kemiripannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa isolate BPN 1 diduga 

merupakan genus rhizobium karena memiliki kemiripan yang tinggi dengan 

karakter genus Rhizobium. 

 Dengan menggunakan koefisien sebanding (Ss) yang dicocokkan dengan 

karakteristik yang dimiliki Bergey’s diperkuat dengan menunjukkan bahwa 

karakter pada isolat BPN 1 memiliki kesamaan 94,4% dengan karakter yang 

dimiliki genus Rhizobium, 61,1% dengan karakter yang dimiliki genus 

Azotobacter dan 55,5% dimiliki genus Azospirilum.Hasil Karakterisasi isolat BPN 

1 dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Hasil karakterisasi isolat BPN 1, (a) Isolat BPN 1, (b) hasil uji pada 

media NFB semisolid, (c)  hasil uji fisiologis menggunakan kit 

MICROBACT 
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Tabel 4.8 Perbandingan karakter genus Azotobacter, Azospirilum, dan 

Rhizobiumdengan isolat BPN 2 

 

 Perbandingan karakter pada isolat BPN 2 dengan karakter Azotobacter, 

Azospirilum dan Rhizobium pada tabel 4.8 tersebut menunjukkan bahwa dari 18 

karakter, isolat BPN 2 memiliki kesamaan tertinggi terhadap genus Azotobacter, 

yaitu sebanyak 17 karakter. Sedangkan pada genus Azospirilumdan Rhizobiumada 

13 karakter.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semakin besar kesamaan 

karakter antara isolat BPN 2 dengan karakter suatu genus maka semakin tinggi 

tingkat kemiripannya.Sehingga dapat disimpulkan bahwa isolate BPN 2 diduga 

NO JENIS UJI 

KARAKTER 

GENUS  

Azotobacter 

GENUS 

Azospirilum 

GENUS 

Rhizobium 

isolat BPN 2 

1 Pewarnaan 

gram 

- - - - 

2 Bentuk sel Batang Spiral batang Batang oval 

3 Warna koloni Putih-kuning 

berlendir 

Merah muda Putih susu Putih kuning 

berlendir 

4 Tepi koloni Rata Keriting Rata Rata 

5 Elevasi Cembung Cembung cembung cembung 

6 Lysine + + + + 

7 Oxidase + + + + 

8 Glucose - D + - 

9 Indole - - - - 

10 V-P - - + - 

11 Citrate + + - + 

12 Urease + - - - 

13 Motilitas + + + + 

14 Mengikat 

nitrat 

+ + + + 

15 Habitat asal Tanah Tanah Tanah  Tanah 

16 Gelatin - D - - 

17 Mannitol - - + - 

18 Arginine - + + - 

 Ss (koefisien 

sebanding) 

94,4 % 77,8 % 77,8 %  
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merupakan genus Azotobacter karena memiliki kemiripan yang tinggi dengan 

karakter genus Azotobacter. 

 Dengan menggunakan koefisien sebanding (Ss) yang dicocokkan dengan 

karakteristik yang dimiliki Bergey’s diperkuat dengan menunjukkan bahwa 

karakter pada isolat BPN 2 memiliki kesamaan 94,4% dengan karakter yang 

dimiliki genus Azotobacter, 74,4% dengan karakter yang dimiliki genus 

Rhizobiumdan karakter Azospirilum.Hasil Karakterisasi BPN II dapat dilihat pada 

gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4Hasil karakterisasi isolat BPN 2, (a) Isolat BPN 2, (b)  hasil uji 

fisiologis menggunakan kit MICROBACT 
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Tabel 4.9 Perbandingan karakter genus Azotobacter, Azospirilum, dan Rhizobium 

dengan isolat BPN 3 

 

 Perbandingan karakter pada isolat BPN 3 (Tabel 4.9) dengan karakter 

Azotobacter, Azospirilum dan Rhizobium pada tabel tersebut menunjukkan 

bahawa dari 18 karakter, isolat BPN 3 memiliki kesamaan tertinggi terhadap 

genus Azospirilum, yaitu sebanyak 15 karakter. Sedangkan pada Azotobacter ada 

13 karakter dan pada genus Rhizobium terdapat kesamaan 12 karakter. Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa semakin besar kesamaan karakter antara isolat 

BPN 3 dengan karakter suatu genus maka semakin tinggi tingkat kemiripannya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa isolat BPN 3 diduga merupakan genus 

NO JENIS UJI 

KARAKTERISTIK 

GENUS  

Azotobacter 

GENUS 

Azospirilum 

GENUS 

Rhizobium 

isolat BPN 3 

1 Pewarnaan 

gram 

- - - - 

2 Bentuk sel Batang Spiral batang Spiral 

3 Warna koloni Putih-kuning 

berlendir 

Merah muda Putih susu Putih 

4 Tepi koloni Rata Keriting rata keriting 

5 Elevasi Cembung Cembung cembung cembung 

6 Lysine + + + + 

7 Oxidase + + + + 

8 Glucose - - + - 

9 Indole - - - - 

10 V-P - - + - 

11 Citrate + + - - 

12 Urease + - - - 

13 Motilitas + + + + 

14 Mengikat 

nitrat 

+ + + + 

15 Habitat asal Tanah Tanah Tanah  Tanah 

16 Gelatin - - - - 

17 Mannitol - - + - 

18 Arginine - + + + 

 Ss (koefisien 

sebanding) 

72,2 % 88,8% 72,2 %  
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Rhizobium karena memiliki kemiripan yang tinggi dengan karakter genus 

Rhizobium. 

 Dengan menggunakan koefisien sebanding (Ss) yang dicocokkan dengan 

karakteristik yang dimiliki Bergey’s diperkuat dengan menunjukkan bahwa 

karakter pada isolate BPN 3 memiliki kesamaan 88,8% dengan karakter yang 

dimiliki genus Azospirilum, 72,2% dengan karakter yang dimiliki genus 

Azotobacter dan 72,2% dengan karakter Rhizobium.Hasil karakterisasi BPN 3 

dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5Hasil karakterisasi isolat BPN 3, (a) Isolat BPN 3, (b)  hasil uji 

fisiologis menggunakan kit MICROBACT 

 

4.1.5  Isolasi Bakteri Pelarut Fosfat 

 Dalam isolasi bakteri pelarut fosfat pada sampel tanah bekas tanaman 

bawang merah yang diberi biofertilizer menggunakan media Pikovskaya. Pada 

media Pikovskaya terlihat koloni bakteri pelarut fosfatyang ditandai dengan 
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terbentuknya zona halo, hal ini menunjukkan bahwa koloni bakteri yang tumbuh 

pada media Pikovskaya dapat melarutkan fosfat berupa trikalium fosfat yang 

terdapat dalam media tersebut. 

 

4.1.6 Identifikasi Bakteri Pelarut Fosfat 

Setelah mendapatkan hasil isolasi bakteri pelarut fosfat pada media 

Pikovskaya yang menunjukkan hasil positif, kemudian dilakukan karakterisasi 

makroskopis, karakterisasi mikroskopis berupa bentuk sel dan melakukan 

pewarnaan gram dan diamati menggunakan mikroskop cahaya serta uji fisiologis 

menggunkan kit MICROBACT™ GNB 12A dan 12B. 

a. Karakteristik Bakteri Pelarut Fosfat 

Pada pengamatan karakteristik mikroba terdiri dari karakter mikroskopis 

dan karakter makroskopis.Karakter makroskopis meliputi warna koloni, bentuk, 

elevasi, permukaan, tepi, ukuran dan karakteristik optik.Isolat yang dihasilkan dari 

sampel tanah menunjukkan ada 2 koloni bakteri yang tidak jauh berbeda/serupa. 

Koloni bakteri yang memiliki karakter dengan tingkat kesamaan yang tinggi 

dikelompokkan menjadi satu kelompok, sehngga pada tahap isolasi bakteri pelarut 

fosfat ini didapatkan 2 isolat murni dengan kode BPF 1, dan BPF 2.Perbandingan 

karakter makroskopis dan mikroskopis dari kedua isolat dapat dilihat pada tabel 

4.10. 
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Tabel 4.10Karakter mikroskopis dan karakter makroskopis isolat bakteri pelarut 

fosfat yang diisolasi dari tanah bekas tanaman bawang merah yang 

diberi biofertilizer. 

 

 Setelah didapatkan 2 isolat dari media Pikovskaya, kemudian isolat 

tersebut diamati secara makroskopis dengan menggunakan pewarnaan 

gram.Pewarnaan gram merupakan penentuan karakter isolat berdasarkan 

perbedaan struktur dinding sela bakteri gram negatif dan positif. Pewarnaan gram 

dilakukan pada kultur bakteri berumur 2-3 hari yang ditumbuhkan pada media 

miring. Bakteri gram positif akan berwarna ungu ketika diberi pewarna gram. 

Bakteri gram negatifakan memberikan warna merah ketika diberi pewarnaan 

gram. Hasil pewarnaan gram juga dapat digunakan untuk melihat susunan sel 

bakteri. 

Isolat BPF 1 memiliki karakter makroskopis berupa warna koloni putih, 

bentuk bulat, elevasi cembung, permukaan halus, tepi rata berombak, ukuran 

koloni sedang, dan karakteristik optik buram.Karakter mikroskopis yang dimiliki 

Karakteristik 
Kode isolat 

BPF 1  BPF 2  

Mikroskopis bentuk Batang Batang 

Hasil Pewarnaan 

gram 

+ - 

Makroskopis Warna Putih  Putih Transparan 

Bentuk Bulat Bulat 

Elevasi Cembung Cembung 

Permukaan  Halus Licin 

Tepi Rata Berombak Rata 

ukuran Sedang Sedang 

Karakteristik 

optik 

Buram Buram 
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isolat ini berupa bentuk sel batang dan hasil dari pewarnaan gram menunjukan 

gram positif. 

Isolat BPF 2 memiliki karakter makroskopis berupa warna koloni putih 

transparan, bentuk bulat, elevasi cembung, permukaan licin, tepi rata, ukuran 

koloni sedang, karakteristik optik buram. Karakter mikroskopis yang dimiliki oleh 

isolat ini berupa bentuk batang dan hasil dari pewarnaan gram menunjukkan gram 

negatif. 

 

b. Uji Fisiologis Bakteri Pelarut fosfat 

Isolat bakteri penambat nitrogen yang telah dimurnikan dan diwarnai 

dengan pewarnaan gram selanjutnya dilakukan identifikasi dengan menguji 

fisiologis biokimia dari masing masing bakteri menggunakan kit MICROBACT
TM 

GNB 12A/E dan 12B. Hasil uji fisiologis isolat bakteri pelarut fosfat ditunjukkan 

pada tabel 4.11, 4.12 dan 4.13. 

Hasil pengamatan dari uji fisiologis bakteri disesuaikan dengan Bergey’s 

Manual Of Determinative Bacteriology. Kemudian dilakukan perbandingan 

bakteri yang diidentifikasi dengan bakteri yang telah teridentifikasi sebelumnya, 

jika tidak terdapat bakteri yang ciri-cirinya 100% serupa, maka dilakukan 

pendekatan terhadap bakteri yang memiliki karakteristik yang paling sesuai. 
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Tabel 4.11 Hasil uji fisiologis isolat BPF 1 menggunakan kit MICROBACT
TM 

GNB 12A/E dan 12B 

Kit MICROBACT™ 

12A/E 

HASIL UJI Kit MICROBACT™ 

12B 

HASIL UJI 

Lysine + Gelatin + 

Ornithin - Malonate - 

H2S - Inotisol - 

Glucose - Sorbitol - 

Mannitole - Rhamnose - 

Xylose + Sucrose - 

ONPG - Lactose - 

Indole - Arabinose - 

Urease - Adonitol - 

V-P + Raffinose - 

Sitrate - Salicin - 

TDA - Arginin + 

 

Tabel 4.12 Hasil uji fisiologis isolat BPF 2 menggunakan kit MICROBACT
TM 

GNB 12A/E dan 12B 

Kit MICROBACT™ 

12A/E 

HASIL UJI Kit MICROBACT™ 

12B 

HASIL UJI 

Lysine + Gelatin + 

Ornithin + Malonate - 

H2S - Inotisol - 

Glucose + Sorbitol - 

Mannitole + Rhamnose + 

Xylose + Sucrose + 

ONPG - Lactose + 

Indole - Arabinose + 

Urease + Adonitol + 

V-P + Raffinose + 

Sitrate + Salicin + 

TDA - Arginin + 
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4.1.7 Hasil Identifikasi Bakteri Pelarut Fosfat 

 Dari hasil identifikasi makroskopis dan mikroskopis serta biokimia, 

karakter yang dimiliki oleh isolat BPF 1 dan BPF 2 kemudian dibandingkan 

dengan karakter genus bakteri pelarut fosfat pada tanah yaitu Bacillus dan 

Pseudomonas, yang dicocokkan dengan karakteristik yang dimiliki Bergey’s edisi 

9. 

Tabel 4.13Perbandingan karakter genus pseudomonas dan bacillus dengan isolat 

BPF 1 

 

 Dilihat pada tabel 4.13 Perbandingan karakter pada isolat BPF 1 

dengan karakter Pseudomonas dan bacillus pada tabel tersebut menunjukkan 

bahwa dari 14 karakter, isolat BPF 1 memiliki kesamaan tertinggi terhadap genus 

 

NO 
JENIS UJI 

KARAKTER 

GENUS  

Pseudomonas 

GENUS Bacillus isolat BPF 1 

1 Pewarnaan gram - + + 

2 Bentuk sel Batang Batang Batang  

3 Warna koloni Transparan Putih Putih 

4 Tepi koloni Rata Rata berombak Tidak rata 

5 Elevasi Cembung Cembung Cembung 

6 Oxidase + + + 

7 Motilitas + + + 

8 Lysine + + + 

9 Urease - + + 

10 Gelatin - + + 

11 Melarutkan fosfat + + + 

12 V-P - + + 

13 Indole - - + 

14 Habitat Tanah dan air Kulit makhluk 

hidup dan tanah 

Tanah 

 Ss (koefisien 

sebanding) 

80 % 93,3  %  
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Bacillus, yaitu sebanyak 13 karakter. Sedangkan pada genus Pseudomonas ada 8 

karakter.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semakin besar kesamaan 

karakter antara isolat BPF 1 dengan karakter suatu genus maka semakin tinggi 

tingkat kemiripannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa isolate BPF 1 diduga 

merupakan genus bacillus karena memiliki kemiripan yang tinggi dengan karakter 

genus Bacillus. 

 Dengan menggunakan koefisien sebanding (Ss) yang dicocokkan dengan 

karakteristik yang dimiliki Bergey’s diperkuat dengan menunjukkan bahwa 

karakter pada isolate BPF 1 memiliki kesamaan 93,3% dengan karakter yang 

dimiliki genus Pseudomonas 80% dengan karakter yang dimiliki genus 

Pseudomonas.Hasil karakterisasi BPF 1 dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6Hasil karakterisasi isolat BPF 1, (a) Isolat BPF 2, (b)  hasil uji 

fisiologis menggunakan kit MICROBACT 
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Tabel 4.14 Perbandingan karakter genus Pseudomonasdan Bacillus dengan isolat 

BPF 2 

 

 Pada tabel 4.14 perbandingan karakter pada isolat BPF 2 dengan 

karakter Pseudomonas dan Bacillus pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 

14 karakter, isolat BPF memiliki kesamaan tertinggi terhadap genus 

Pseudomonas, yaitu sebanyak 12 karakter. Sedangkan pada genus Bacillus ada 9 

karakter. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semakin besar kesamaan 

karakter antara isolate BPF 2 dengan karakter suatu genus maka semakin tinggi 

tingkat kemiripannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa isolate BPF 2 diduga 

merupakan genus Pseudomonas karena memiliki kemiripan yang tinggi dengan 

karakter genus Pseudomonas. 

 Dengan menggunakan koefisien sebanding (Ss) yang dicocokkan dengan 

karakteristik yang dimiliki Bergey’s diperkuat dengan menunjukkan bahwa 

karakter pada isolat BPF 2 memiliki kesamaan 91,6% dengan karakter yang 

NO JENIS UJI 

KARAKTER 

GENUS  

Pseudomonas 

GENUS Bacillus isolat BPF 2 

1 Pewarnaan gram - + - 

2 Bentuk sel Batang Batang Batang  

3 Warna koloni transparan Putih Putih transparan 

4 Tepi koloni Rata Rata berombak Rata 

5 Elevasi cembung Cembung Cembung 

6 Oxidase + + + 

7 Motilitas + + + 

8 Lysine + + + 

9 Urease - + - 

10 Gelatin - + + 

11 Melarutkan fosfat + + + 

12 V-P - + + 

13 Indole - - - 

14 Habitat Tanah dan air Kulit makhluk 

hidup dan tanah 

Tanah 

 Ss (koefisien 

sebanding) 

91,6 % 86  %  
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dimiliki genus Pseudomonasdan 86% dengan karakter yang dimiliki genus 

Bacillus.Hasil karakterisasi BPF 2 dapat dilihat pada gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7Hasil karakterisasi isolat BPF 2, (a) Isolat BPF 2, (b)  hasil uji 

fisiologis menggunakan kit MICROBACT 

 

4.1.8  Isolasi Bakteri Pendegradasi Selulosa 

 Dalam isolasi bakteri pelarut fosfat pada sampel tanah bekas tanaman 

bawang merah yang diberi pupuk hayati (Biofertilizer) menggunakan media CMC 

(Carboxyl Methyl Cellulose).Pada media CMC terlihat koloni bakteri 

pendegradasi selulosa yang ditandai dengan terbentuknya zona bening disekitar 

koloni, hal ini menunjukkan bahwa koloni bakteri yang tumbuh pada media CMC 

berpotensi sebagai dekomposer selulosa. 

 

4.1.9 Identifikasi Bakteri Pendegradasi Selulosa 
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Setelah mendapatkan hasil isolasi bakteri pendegradasi selulosa pada media 

CMC (Carboxyl Methyl Cellulose) yang menunjukkan hasil positif, kemudian 

dilakukan karakterisasi makroskopis, karakterisasi mikroskopis berupa bentuk sel 

dan melakukan pewarnaan gram dan diamati menggunakan mikroskop cahaya 

serta uji fisiologis menggunkan kit MICROBACT™ GNB 12A dan 12B. 

a. Karakteristik Bakteri Pendegradasi Selulosa 

Pada pengamatan karakteristik mikroba terdiri dari karakter mikroskopis 

dan karakter makroskopis.Karakter makroskopis meliputi warna koloni, bentuk, 

elevasi, permukaan, tepi, ukuran dan karakteristik optik.Isolat yang dihasilkan dari 

sampel tanah menunjukkan ada 3 koloni bakteri yang tidak jauh 

berbeda/serupa.Koloni bakteri yang memiliki karakter dengan tingkat kesamaan 

yang tinggi dikelompokkan menjadi satu kelompok, sehingga pada tahap isolasi 

bakteri pelarut fosfat inididapatkan 2 isolat murni dengan kode BPS 1, BPS 

2.Perbandingan karakter makroskopis dan mikroskopis dari kedua isolat dapat 

dilihat pada tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 Karakter mikroskopis dan karakter makroskopis isolat bakteri 

pendegradasi selulosa yang diisolasi dari tanah bekas ditanami 

bawang merah yang diberi biofertilizer. 

 

Karakteristik 
Kode isolat 

BPS 1  BPS 2  

Mikroskopis Bentuk Bulat Bulat oval 

Hasil Pewarnaan 

gram 

- + 

Makroskopis Warna Putih  Kuning 

Bentuk Bulat Bulat 

Elevasi Cembung Cembung 

Permukaan  Halus Kasar 

Tepi Tidak rata Rata 

Ukuran Kecil Kecil 

Karakteristik 

optic 

Buram Buram 

 

Isolat BPS 1 memiliki karakter makroskopis berupa warna koloni putih, 

bentuk bulat, elevasi cembung, permukaan halus, tepi tidak rata, ukuran koloni 

kecil, dan karakteristik optik buram.Karakter mikroskopis yang dimiliki isolat ini 

berupa bentuk sel batang dan hasil dari pewarnaan gram menunjukan gram positif. 

Isolat BPS 2 memiliki karakter makroskopis berupa warna koloni putih 

kekuningan, bentuk bulat, elevasi cembung, permukaan kasar, tepi rata, ukuran 

koloni kecil, karakteristik optik buram.Karakter mikroskopis yang dimiliki oleh 

isolat ini berupa bentuk batang dan hasil dari pewarnaan gram menunjukkan gram 

positif. 

 

c. Uji Fisiologis Bakteri Pendegradasi Selulosa 

Isolat bakteri pendegradasi selulosa yang telah dimurnikan dan diwarnai 

dengan pewarnaan gram selanjutnya dilakukan identifikasi dengan menguji 
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fisiologis biokimia dari masing masing bakteri menggunakan kit MICROBACT
TM 

GNB 12A/E dan 12B. Hasil uji fisiologis isolat bakteri pendegradasiselulosa 

ditunjukkan pada tabel 4.16 dan 4.17. 

Hasil pengamatan dari uji fisiologis bakteri disesuaikan dengan Bergey’s 

Manual Of Determinative Bacteriology. Kemudian dilakukan perbandingan 

bakteri yang diidentifikasi dengan bakteri yang telah teridentifikasi sebelumnya, 

jika tidak terdapat bakteri yang ciri-cirinya 100% serupa, maka dilakukan 

pendekatan terhadap bakteri yang memiliki karakteristik yang paling sesuai. 

 

Tabel 4.16Hasil uji fisiologis isolat BPS 1 menggunakan kit MICROBACT
TM 

GNB 12A/E dan 12B 

Kit MICROBACT™ 

12A/E 

HASIL UJI Kit MICROBACT™ 

12B 

HASIL UJI 

Lysine + Gelatin + 

Ornithin - Malonate - 

H2S - Inotisol - 

Glucose + Sorbitol - 

Mannitole - Rhamnose - 

Xylose + Sucrose + 

ONPG - Lactose + 

Indole - Arabinose - 

Urease - Adonitol - 

V-P + Raffinose - 

Sitrate - Salicin - 

TDA - Arginin + 
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Tabel 4.17 Hasil uji fisiologis isolat BPS 2 menggunakan kit MICROBACT
TM 

GNB 12A/E dan 12B 

Kit MICROBACT™ 

12A/E 

HASIL UJI Kit MICROBACT™ 

12B 

HASIL UJI 

Lysine + Gelatin + 

Ornithin - Malonate + 

H2S - Inotisol - 

Glucose - Sorbitol - 

Mannitole - Rhamnose - 

Xylose + Sucrose - 

ONPG + Lactose - 

Indole - Arabinose - 

Urease + Adonitol - 

V-P - Raffinose - 

Sitrate + Salicin - 

TDA + Arginin + 

 

 

4.1.10 Hasil Identifikasi Bakteri Pendegradasi Selulosa 

 Dari hasil identifikasi makroskopis dan mikroskopis serta biokimia, 

karakter yang dimiliki oleh isolate BPS 1 dan BPS2  kemudian dibandingkan 

dengan karakter genus bakteri pelarut fosfat pada tanah yaitu Saccharomyces dan 

Cellulomonas, yang dicocokkan dengan karakteristik yang dimiliki Bergey’s edisi 

9. 
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Tabel 4.18 Perbandingan karakter genus Saccharomyces dan Cellulomonas dengan 

isolat BPS 1 

 

 Perbandingan karakter pada isolat BPS 1 dengan karakter 

Saccharomycess dan Cellulomonas pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 

14 karakter, isolat BPS 1 memiliki kesamaan tertinggi terhadap genus 

Saccharomyces, yaitu sebanyak 14 karakter. Sedangkan pada genus Cellulomonas 

ada 9 karakter.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semakin besar kesamaan 

karakter antara isolat BPS 1 dengan karakter suatu genus maka semakin tinggi 

tingkat kemiripannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa isolate BPS 1 diduga 

merupakan genus Saccharomyces karena memiliki kemiripan yang tinggi dengan 

karakter genus Saccharomyces. 

NO JENIS UJI 

KARAKTERISTIK 

GENUS  

Saccharomyces 

GENUS 

Cellulomonas 

Isolat BPS 1 

1 Pewarnaan gram - + - 

2 Bentuk sel Bulat Bulat-oval Bulat 

3 Warna koloni Putih Kuning Putih 

4 Tepi koloni Tidak rata Rata  Tidak rata 

5 Elevasi Cembung Cembung cembung 

6 Oxidase + + + 

7 Motilitas + + + 

8 Lysine + + + 

9 Urease - + - 

10 Gelatin + + + 

11 Melarutkan 

selulosa 

+ + + 

12 V-P + - + 

13 Indole - - - 

14 Habitat Tanah dan bahan 

organik 

Tanah tanah 

 Ss (koefisien 

sebanding) 

100% 64,28 %  
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 Dengan menggunakan koefisien sebanding (Ss) yang dicocokkan dengan 

karakteristik yang dimiliki Bergey’s diperkuat dengan menunjukkan bahwa 

karakter pada isolat BPS 1 memiliki kesamaan 100% dengan karakter yang 

dimiliki genus Saccharomyces dan memiliki kesamaan64,28 % dengan karakter 

yang dimiliki genus Cellulomonas.Hasil Karakterisasi BPS 1 dapat dilihat pada 

gambar 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8Hasil karakterisasi isolat BPS 1, (a) Isolat BPS 1, (b)  hasil uji 

fisiologis menggunakan kit MICROBACT 
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Tabel 4.19 Perbandingan karakter genus Saccharomyces dan Cellulomonas dengan 

isolat BPS 2 

 

 Perbandingan karakter pada isolat BPS 2 pada tabel 4.19 dengan 

karakter Saccharomycesdan Cellulomonas pada tabel tersebut menunjukkan 

bahwa dari 14 karakter, isolat BPS 1  memiliki kesamaan tertinggi terhadap genus 

Cellulomonas, yaitu sebanyak 13 karakter. Sedangkan pada genus Saccharomyces 

ada 10 karakter.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semakin besar kesamaan 

karakter antara isolat BPS 2 dengan karakter suatu genus maka semakin tinggi 

tingkat kemiripannya.Sehingga dapat disimpulkan bahwa isolat BPS 2 diduga 

merupakan genus Cellulomonas karena memiliki kemiripan yang tinggi dengan 

karakter genus Cellulomonas. 

 Dengan menggunakan koefisien sebanding (Ss) yang dicocokkan dengan 

karakteristik yang dimiliki Bergey’s diperkuat dengan menunjukkan bahwa 

NO JENIS UJI 

KARAKTERISTIK 

GENUS  

Saccharomyces 

GENUS Cellulomonas Isolat BPS 2 

1 Pewarnaan gram - + + 

2 Bentuk sel Bulat Bulat-oval Bulat 

3 Warna koloni Putih Kuning kuning 

4 Tepi koloni Tidak rata Rata  rata 

5 Elevasi Cembung Cembung cembung 

6 Oxidase + + + 

7 Motilitas + + + 

8 Lysine + + + 

9 Urease - + + 

10 Gelatin + + + 

11 Melarutkan 

selulosa 

+ + + 

12 V-P + - - 

13 Indole - - - 

14 Habitat Tanah dan bahan 

organik 

Tanah tanah 

 Ss (koefisien 

sebanding) 

71, 4 % 92,8 %  
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karakter pada isolat BPS 2 memiliki kesamaan 92,8% dengan karakter yang 

dimiliki genus Cellulomonasdan  71,4% dengan karakter yang dimiliki genus 

Cellulomonas.Hasil karakterisasi BPS 2 dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9Hasil karakterisasi isolat BPS 2, (a) Isolat BPS 2, (b)  hasil uji 

fisiologis menggunakan kit MICROBACT 

 

4.2 Pembahasan 

 Tanah yang baik dan subur adalah tanah yang mampu menyediakan 

unsur hara yang cukup dan seimbang untuk dapat diserap oleh 

tanaman.Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman salah satunya adalah 

unsur hara nitrogen (N), dan fosfat (P) serta bahan bahan yang dapat 

mendegradasi bahan organik didalam tanah khususnya pendegradasi 

selulosa. 

 Pemberianbiofertilizer dengan berbagai konsentrasi terhadap suatu 

tanaman memberikan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan tanaman 
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dalan hal penyediaan unsur hara, dan mengaktifkan mikroorganisme dalam 

tanah, sehingga tanah menjadi gembur dan dan kaya akan nutrisi yang 

dibutuhkan oleh tanaman. Dalam penelitian ini aplikasi penggunaan 

biofertilizer terhadap suatu tanaman khususnya tanaman bawang merah 

(Allium cepa) memberikan pengaruh terhadap jumlah kepadatan bakteri 

didalam tanah khususnya bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfat, 

dan bakteri pendegradasi selulosa.Semakin tinggi konsentrasi yang 

diberikan, semakin besar jumlah populasi bakteri tersebut.Berdasarkan 

penelitian Widawati dan Suliasih (2006) menyatakan bahwa, pemberian 

biofertilizer dapat menaikkan populasi bakteri yang dapat melarutkan fosfat 

terikat dalam tanah dan nitrogen dari udara sehingga tanah memiliki unsur 

hara yang tersedia bagi tanaman. 

 Dalam hasil penelitian jumlah total bakteri tanah sebelum diberi 

perlakuan pada media NA yaitu 2,15 x 10
11

 cfu/mL. Pada jumlah total 

kepadatan bakteri tanah setelah diberi perlakuan, pada media NA yaitu 3,06 x 

10
17

cfu/mL. Jika dibandingkan jumlah bakteri tanah sebelum dan sesudah 

diberi biofertilizer jumlah total kepadatan bakteri tanah menunjukkan 

semakin tinggi konsentrasi yang diberikan semakin besar jumlah populasi 

bakteri dalam tanah. 

 Pada jumlah populasi bakteri penambat nitrogen sebelum diberi 

perlakuan pada media NFB (Nitrogen Fixation Bacteria) yaitu 150.Setelah 

diberi pupuk hayati biofertilizer mengalami peningkatan jumlah bakteri yaitu 

sebesar 2400. Jika dibandingkan dengan jumlah bakteri tanah sebelum dan 
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sesudah diberi biofertilizer jumlah total kepadatan bakteri tanah 

menunjukkan semakin tinggi konsentrasi yang diberikan semakin besar 

jumlah populasi bakteri dalam tanah. 

 Pada jumlah populasi bakteri pelarut fosfat sebelum diberi perlakuan 

pada media Pikovskaya yaitu 9,8 x 10
4
 cfu/mL. Setelah diberi pupuk hayati 

biofertilizer mengalami peningkatan jumlah bakteri yaitu sebesar 2,19 x 10
5
 

cfu/mL. Jika dibandingkan dengan jumlah bakteri tanah sebelum dan sesudah 

diberi biofertilizer jumlah total kepadatan bakteri tanah menunjukkan 

semakin tinggi konsentrasi yang diberikan semakin besar jumlah populasi 

bakteri dalam tanah. 

 Pada jumlah populasi bakteri pendegradasi selulosa sebelum diberi 

perlakuan pada media CMC (Carboxyl Methyl Cellulose) yaitu 1,37 x 10
5 

cfu/mL. Setelah diberi biofertilizer mengalami peningkatan jumlah bakteri 

yaitu sebesar 2,19 x 10
5 

cfu/mL. Jika dibandingkan dengan jumlah bakteri 

tanah sebelum dan sesudah diberi biofertilizer jumlah total kepadatan bakteri 

tanah menunjukkan semakin tinggi konsentrasi yang diberikan semakin besar 

jumlah populasi bakteri dalam tanah. 

 Menurut Widawati dan Suliasih (2006), dalam pemberian inokulan 

sebagai pupuk hayati dapat menaikkan populasi bakteri yang dapat 

melarutkan fosfat terikat dalam tanah dan nitrogen dari udara dan tanah, 

sehingga tersedia bagi tanaman serta dapat memperbaiki kesuburan 

tanah.Menurut Rao (1982) adanya aktivitas mikroba dalam tanah 

menyebabkan terjadinya mobilisasi hara dalam tanah sehingga tersedia bagi 
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tanaman.Selain itu, mikroba tanah juga menghasilkan hormon tumbuh yang 

sangat mempengaruhi interaksi antara mikroba tanah dengan 

tanaman.Semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka semakin cepat 

pertumbuhan bakteri. 

 Dari jumlah kepadatan bakteri didalam tanah, pada penelitian ini 

teridentifikasi beberapa genus yang berperan penting dalam penyediaan 

unsur hara di dalam tanah.Pada bakteri penambat nitrogen teridentifikasi 3 

genus, dengan kode isolat BPN 1, BPN 2, dan BPN 3. Pada kelompok BPN 1 

teridentifikasi 94,4 % sebagai genus Rhizobium, kelompok BPN 2 

teridentifikasi 94,4 % sebagai genus Azotobacter dan pada kelompok BPN 3 

teridentifikasi 88,8 % sebagai genus Azospirilum. Dalam uji potensi bakteri 

penambat nitrogen menggunakan media NFB (Nitrogen Fixation Bacteria) 

semi-solid terdapat pembentukan pellicle/cincin putih serta perubahan warna 

media NFB dari warna kuning menjadi warna biru, hal ini merupakan cirri-

ciri pertumbuhan dan aktivitas nitrogenase bakteri penambat nitrogen. 

 Dalam media NFB semi-solid mengandung asam malat sebagai 

sumber karbon yang dapat digunakan oleh bakteri, setelah diinkubasi akan 

terbentuk pellicle/cincin putih yang merupakan salah satu indikator bahwa 

bakteri tersebut mampu mereduksi sumber N dari media sebagai aktivitas 

dari nitrogenase dan perubahan warna media NFB dari kuning hingga 

menjadi biru. Hal ini terjadi karena adanya kandungan BTB 

(Bromothymolblue) sebagai indikator dalam media NFB (Harran dan 
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Anshori, 1992).Perubahan warna menjadi biru juga menandakan bahwa 

adanya aktifitas nitrogenase bakteri penambat nitrogen. 

 Pada bakteri pelarut fosfat teridentifikasi 2 genus dengan kode isolat 

BPF 1, dan BPF 2. Kelompok BPF 1 teridentifikasi 93,3 % sebagai genus 

Bacillus, dan kelompok BPF 2 teridentifikasi 91,6 % sebagai genus 

Pseudomonas. Berdasarkan hasil identifikasi bakteri pelarut fosfat 

menunjukkan karakteristik yang berbeda. Isolat terpilih terbentuk zona halo 

disekeliling koloni bakteri yang tumbuh pada media Pikovskaya. Zona halo 

yang terlihat merupakan fosfat terlarut hasil degradasi Ca3(PO4) sebagai 

sumber fosfatnya yang dibebaskan ke media oleh mikroba (Madigan, et al., 

2000). 

 Peranan genus bakteri Bacillus di tanah memiliki kemampuan dalam 

membentuk endospora yang sangat menguntungkan bagi bakteri tanah terkait 

dengan habitatnya yang selalu berubah-ubah dan tidak menguntungkan.Nilai 

tambah bakteri ini yaitu mampu memproduksi IAA (Indol Asam Asetat) 

sehingga melarutkan fosfat dan sebagai agen biokontrol dengan menginduksi 

sistem kekebalan tanaman.Genus bakteri Pseudomonas memiliki 

kemampuan menghasilkan enzim katalase, sitrase dan urease. Kemampuan 

hidupnya pada rentang pH antara 4-11, sehingga termasuk bakteri anaerob 

fakultatif sehingga dapat digunakan sebagai biofertilizer (Holt, et al., 1994) 

 Pelarutan fosfat secara biologis terjadi karena mikroorganisme tersebut 

menghasilkan enzim fosfatase.Fosfatase merupakan enzim yang akan 

dihasilkan apabila ketersediaan fosfat rendah. Fosfatase diekskresikan oleh 
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akar tanaman dan mikroorganisme, dan didalam tanah fosfatase yang lebih 

dominan adalah yang dihasilkan oleh mikroorganisme (Joner et al, 

2000).Pada proses mineralisasi bahan organik, senyawa fosfat organik 

diuraikan menjadi bentuk fosfat anorganik yang tersedia bagi tanaman 

dengan bantuan enzim fosfatase (Gaur et al., 1980; Paul dan Clark, 1989). 

Enzim fosfatase dapat memutuskan fosfat yang terikat oleh senyawa-

senyawa organik menjadi bentuk yang tersedia. 

 Pada bakteri pendegradasi selulosa yang telah terisolasi pada media 

CMC (Cerboxyl Methyl Cellulose) teridentifikasi 2 genus dengan kode isolat 

BPS 1 dan BPS 2. Kelompok BPS 1 teridentifikasi 100 % sebagai genus 

Saccharomyces dan kelompok BPS 2 teridentifikasi 92,8 % sebagai genus 

Cellulomonas. Kemampuan bakteri untuk tumbuh pada medium spesifik 

CMC menunjukkan bahwa bakteri tersebut mampu memanfaatkan selulosa 

sebagai salah satu sumber nutrient terutama sebagai sumber karbon. Zona 

bening (clear zone) merupakan indikasi awal untuk mengetahui kemampuan 

bakteri dalam mendekomposisi  selulosa. Semakin luas zona bening (Clear 

zone) yang terbentuk, secara kualitatif dianggap potensi bakteri selulitik 

semakin besar. Isolat bakteri selulotik potensial diperoleh dengan indikasi 

membentuk zona halo terluas dan kecerahan clear zone yang terbentuk 

(Irwanto, 2000; Meryandini et al., 2009). Bakteri pendegradasi memiliki 

kemampuan menggunakan atau merombak senyawa organik untuk 

pertumbuhan dan sumber energi bagi bakteri. Keberadaan bakteri ini 

memiliki peran dalam membantu proses degradasi selulosa. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI...SKRIPSI ASRIE ISNIA K



 
 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI...SKRIPSI ASRIE ISNIA K



72 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pada tanah bekas tanaman Bawang merah (Alium cepa) yang diberi 

biofertilizer diperoleh nilai TPC (Total Plate Count) yang berbeda-beda 

pada jumlah total kepadatan bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut 

fosfat dan bakteri pendegradasi  selulosa. Untuk jumlah keseluruhan 

bakteri dalam tanah didapatkan jumlah bakteri dengan nilai TPC 3,06 x 

10
17

cfu/mL, untuk bakteri penambat nitrogen dengan nilai TPC 2400, 

bakteri pelarut fosfat dengan nilai TPC 1,27 x 10
5
 cfu/mL, dan bakteri 

pendegradasi selulosa didapatkan nilai TPC 2,19 x 10
5
 cfu/mL. Perbedaan 

terjadi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tanah yang berbeda-beda serta 

adanya interaksi antar mikroba dalam tanah. 

2. Genus bakteri yang terisolasi pada tanah bekas tanaman bawang merah 

yang diberi biofertilizer terdiri dari : 

-  Bakteri penambat nitrogen  : Rhizobium, Azospirilum, Azotobacter 

-  Bakteri pelarut fosfat  : Pseudomonas, Bacillus 

- Bakteri pendegradasi selulosa :Saccharomyces, danCellulomonas 

 

5.2 Saran 

Disarankan penggunaan biofertilizer dapat dikembangkan 

diseluruh kalangan masyarakat Indonesia diharapkan dapat menunjukkan 

kepada masyarakat khususnya para petani hortikultura dengan 
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menggunakan pupuk biofertilizer dengan konsentrasi penggunaan pupuk 

yang optimum dapat meningkatkan jumlah populasi bakteri dalam tanah 

yang fungsinya untuk membantu meningkatkan produktivitas tanaman yang 

dapat meningkatkan pula taraf ekonomi petani bawang merah dan perlu 

diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bakteri penambat 

nitrogen, bakteri pelarut fosfat dan bakteri pendegradasi selulosa sampai 

tingkat spesies serta penelitian lanjutan untuk mengetahui kurva 

pertumbuhan bakteri dari saat penanaman tanaman hingga sampai proses 

panen. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Alat dan Bahan 

 

 

Tabung Reaksi, Rak Tabung Reaksi, 

Gelas Ukur, Pipet Volume, Cover Glass 

Cat Gram 

 

 

Autoclave, Timbangan analitik Colony counter, Media 

  

MICROBACT 12A/12B Cawan petri 
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Lampiran 2. Lokasi Tempat Pengambilan Sampel Tanah 

 

 

 

 

 

  

  

Lahan pertanian bawang merah 

pada saat proses penanaman 

benih bawang merah 

Lahan pertanian bawang merah 

pada saat proses panen bawang 

merah 

Benih bawang merah yang siap 

tanam 
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