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I. PENGENALAN ALAT, BEKERJA ASEPTIK, STERILISASI DAN

PEMBUATAN MEDIA

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mikrobiologi merupakan suatu istilah luas yang berarti studi tentang

organisme hidup yang terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mata

telanjang. Mikrobiologi mencakup studi tentang bakteri (bakteriologi), virus

(virologi), khamir dan jamur (mikologi); protozoa (protozoologi), beberapa

ganggang, dan beberapa bentuk kehidupan yang tidak sesuai untuk

dimasukkan ke dalam kelompok tersebut di atas. Organime yang berukuran

mikro disebut mikroorganisme. Mikroorganime hidup di segala tempat

(tanah, air udara makanan, pembuangan, dan pada permuikaan tubuh).

Keberadaan mereka yang ada di segala tempat menyulitkan para

mikrobiolog untuk memperoleh suatu koloni mikroorganisme tertentu dan

yang sejenis tanpa adanya mikroorganisme lain yang mencampuri koloni

tersebut. Kultur mikroorganisme yang tersusun dari sel-sel sejenis (tuinggal)

disebut juga sebagai kultur murni.

Laboratorium adalah suatu tempat dimana mahasiswa atau Praktikan,

dosen, dan peneliti melakukan percobaan. Bekerja di laboratorium

Mikrobiologi tidak akan lepas dari berbagai kemungkinan terjadinya bahaya

dari berbagai jenis bahan kimia baik yang bersifat sangat berbahaya maupun

yang bersifat berbahaya. Selain itu, peralatan yang ada di dalam

Laboratorium juga dapat mengakibatkan bahaya yang tak jarang berisiko

tinggi bagi Praktikan yang sedang melakukan praktikum jika tidak

mengetahui cara dan prosedur penggunaan alat yang akan digunakan. Setiap

percobaan kita selalu menggunakan peralatan yang berbeda atau meskipun

sama tapi ukurannya berbeda. Misalnya untuk mengambil larutan dalam

jumlah sedikit kita harus menggunakan gelas ukur bukan beaker glass

ataupun erlenmeyer karena ketelitian gelas ukur yang tinggi dan memang

untuk mengukur zat cair serta mudah digunakan, sedangkan beaker glass

1
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hanya sebagai wadah atu tempat larutan atau sampel, meskipun terdapat

skala pada beaker glass namun skala ini tidak akurat dan tidak boleh

digunakan untuk mengukur sampel yang sangat sensituf. Begitu pula

dengan prosedur percobaan yang lain, kita harus bisa menyesuaikan dan

menggunakan peralatan untuk praktikum tersebut.

Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakan

alat – alat tersebut dengan tepat sehingga tidak akan mengganggu

kelancaran praktikum dan tidak terjadi kecelakaan akibat dari kesalahan

praktikan. Selain itu, pengenalan alat ini sangat penting demi kelancaran

praktikum kita selanjutnya. Dalam sebuah praktikum, tentu saja praktikan

tidak dapat secara langsung menggunakan alat-alat yang akan digunakan

dalam praktikum tersebut tanpa mempunyai pengetahuan dan kemampuan

yang cukup untuk menggunakannya.

Sterilisasi yaitu proses membunuh semua mikroorganisme termasuk

spora bakteri pada benda yang telah didekontaminasi dengan tepat. Tujuan

sterilisasi yaitu untuk memusnahkan semua bentuk kehidupan

mikroorganisme patogen termasuk spora, yang mungkin telah ada pada

peralatan kedokteran dan perawatan yang dipakai. Hal yang perlu

dipertimbangkan dalam memilih metode sterilisasi yaitu sifat bahan yang

akan disterilkan.

Aseptik berarti tidak adanya patogen pada suatu daerah tertentu. Teknik

aseptik adalah usaha mempertahankan objek agar bebas dari

mikroorganisme.  Asepsis ada 2 macam:

1. Asepsis medis

Tehnik bersih, termasuk prosedur yang digunakan untuk mencegah

penyebaran mikroorganisme. Misalnya: mencuci tangan, mengganti linen

tempat tidur, dan menggunakan cangkir untuk obat.

2. Asepsis bedah

Teknik steril, termasuk prosedur yang digunakan untuk membunuh

mikroorganisme dari suatu daerah.
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2. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum mikrobiologi pertanian acara 1 adalah untuk:

a. Mengenal jenis-jenis peralatan yang digunakan pada laboratorium

mikrobiologi dan cara penggunaannya

b. Memiliki ketrampilan dasar bekerja secara aseptic

c. Mengetahui cara-cara sterilisasi alat-alat

d. Mengetahui cara pembuatan media dan fungsi dari masing-masing media

3. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum Mikrobiologi Pertanian acara 1 dilaksanakan pada tanggal 02

November 2012 pukul 13:00-15:00 bertenpat di Laboratorium Biologi

Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengenalan Alat

Pengetahuan alat merupakan salah satu faktor yang penting untuk

mendukung kegiatan praktikum. Siswa akan terampil dalam praktikum

apabila mereka mempunyai pengetahuan mengenai alat-alat praktikum yang

meliputi nama alat, fungsi alat, dan cara menggunakannya. Pengetahuan alat

yang kurang akan mempengaruhi kelancaran saat praktikum. Sebagai

contoh, selama praktikum siswa dilibatkan aktif dengan pemakaian alat dan

bahan kimia. Siswa yang menguasai alat dengan baik akan lebih terampil

dan teliti dalam praktikum sehingga siswa memperoleh hasil praktikum

seperti yang diharapkan (Laila 2006).

Dalam suatu laboratorium, ada banyak jenis alat – alat yang digunakan,

salah satu jenis alat yang sering digunakan dalam laboratorium mikrobiologi

adalah alat sterilisasi. Dalam laboratorium, sterilisasi media dilakukan

dengan menggunakan autoklaf yang menggunakan tekanan yang disebabkan

uap air, sehingga suhu dapat mencapai 1210C. Sterilisasi dapat terlaksana

bila mencapai tekanan 15 psi dan suhu 1210C selama 15 menit. Media

biakan yang telah disterilkan harus diberi penutup agar tidak dicemari oleh

mikroorganisme yang terdapat disekelilingnya (Lay,W.B 1994).
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2. Bekerja Aseptik

Teknik aseptis atau steril adalah suatu sistem cara bekerja/praktek yang

menjaga sterilitas ketika menangani pengkulturan mikroorganisme untuk

mencegah kontaminasi terhadap kultur mikroorganisme yang diinginkan.

Mikroorganisme dapat juga berasal dari tangan praktikan, sarung tangan

atau jas laboratorium karena pergerakan lengan yang relatif cepat.

Penggunaan teknik aseptik meminimalisir material yang digunakan terhadap

agen pengontaminasi. Pada kenyataanya teknik aspetis tidak dapat

melindungi secara sempurna dari bahaya kontaminan. Namun semakin

banyak belajar dari pengalaman maka semakin mengurangi resiko yang

ditimbulkan (Suhardi 2008).

Teknik aseptik sangat diperlukan untuk menghindarkan mikroorganisme

dari kontaminan yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Teknik

aseptis digunakan sepanjang kegiatan berlangsung, baik alat, bahan,

lingkungan sekitar maupun praktikannya. Untuk alat dan bahan praktikum

dapat diterapkan metode sterilitas. Penguasaan teknik aseptik ini sangat

diperlukan dalam keberhasilan laboratorium mikrobiologi dan hal tersebut

merupakan salah satu metode permulaan yang dipelajari oleh ahli

mikrobiologi (Oram 2001).

Teknik aseptis sangat penting dalam pengerjaan mikrobiologi yang

memerlukan ketelitian dan keakuratan disamping kesterilan yang harus

selalu dijaga agar terbebas dari kontaminan yang dapat mencemari. Populasi

mikroba di alam sekitar kita sangat besar dan komplek. Beratus-ratus

spesies berbagai mikroba biasanya menghuni bermacam-macam bagian

tubuh kita, termasuk mulut, saluran pencernaan, dan kulit. Sekali bersin

terdapat beribu-ribu mikroorganisme sehingga diperlukan teknik yang dapat

meminimalisirnya seperti pengisolasian (Pelczar and Chan 1986).

3. Sterilisasi

Sterilisasi merupakan suatu proses untuk mematikan semua organisme

yang teradapat pada suatu benda. Proses sterilisasi dapat dibedakan menjadi

3 macam, yaitu penggunaan panas (pemijaran dan udara panas);
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penyaringan; penggunaan bahan kimia (etilena oksida, asam perasetat,

formaldehida dan glutaraldehida alkalin) (Hadioetomo 1993).

Bahan ataupun peralatan yang digunakan dalam praktikum mikrobiologi

harus dalam keadaan steril (Unus Suriawiria 1995). Yang dimaksud steril

berarti pada bahan atau peralata tersebut tidak didapatkan mng tidak

diharapkan kehdirannya, baik mikroba yang akan mengganggu atau

merusak media ataupun mengganggu kehidupan dan proses yang sedang

dikerjakan (Unus Suriawiria 1995). Steril berarti akan didapatkan melalui

sterilisasi, yang berarti proses atau kegiatan membebaskan suatu bahan atau

benda dari semua bentuk kehidupan. Pada prinsipnya sterilisasi dapat

dilakukan dengan 3 cara yaitu secara mekanik, fisika dan kimiawi.

Beberapa macam radiasi dapat bersifat letal (mematikan) terhadap sel-

sel mikroba dan juga sel-sel organisme lain. Radiasi macam ini meliputi

bagian dari spektrum elektromagnetik (radiasi ultraviolet, gama, dan sinar

X) dan sinar-sinar katode (elektron berkecepatan tinggi). (Michael J. et. al

2005). Sterilisasi ini menggunakan sinar gelombang pendek (220-290) nm,

berguna untuk mensterilkan udara, air, plasma darah. Sinar ultra ungu daya

penetrasinya lemah dilewatkan (dialirkan) atau ditempatkan langsung

dibawah sinar ultra ungu dalam lapisan-lapisan tipis.

Sterilisasi dengan uap air panas, bahan yang mengandung cairan tidak

dapat didterilkan dengan oven sehingga digunakan alat ini. alat ini disebut

Arnold steam sterilizer dengan suhu 1000Cdalam keadaan lembab. Secara

sederhana dapat pula digunakan dandang. Mula-mula bahan disterilkan pada

suhu 1000C selama 30 menit untuk membunuh sel-sel vegetatif mikrobia.

kemudian disimpan pada suhu kamr 24 jam untuk memberi kesempatan

spora tumbuh menjadi sel vegetatif, lalu dipanaskan lagi 1000C 30 menit.

dan diinkubasi lagi 24 jam dan disterilkan lagi, jadi ada 3 kali sterilisasi.

Banyak bakteri berspora belum mati dengan cara ini sehingga

dikembangkan cara berikutnya yaitu uap air bertekanan (Machmud 2008).

Sterilisasi bahan yang tidak tahan panas, seperti misalnya ekstrak

tanaman, media sintetik tertentu, dan antibiotik dilakukan dengan
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penyaringan. Dasar metode ini semata-mata ialah proses mekanis yang

membersihkan larutan atau suspensi dari segala organisme hidup dengan

melewatkannya pada suatu saringan, misalnya menggunakan saringan Seitz.

Cara lain untuk sterilisasi ialah menggunakan radiasi. Bahan radiasi yang

umum digunakan yaitu sinar gamma (Khopkar 2003).

4. Pembuatan Media

Media biakan adalah media steril yang digunakan untuk menumbuhkan

mikroorganisme. Media biakan terdiri dari garam organik, sumber energi

(karbon), vitamin dan zat pengatur tumbuh (ZPT). Selain itu dapat pula

ditambahkan komponen lain seperti senyawa organik dan senyawa

kompleks lainnya (Soeryowinoto 1985).

Media biakan yang mampu mendukung optimalisasi pertumbuhan

milroorganisme harus dapat memenuhi persyaratan nutrisi bagi

mikroorganisme. unsur tersebut berupa garam organik, sumber energi

(karbon), vitamin dan zat pengatur tumbuh (ZPT). Selain itu dapat pula

ditambahkan komponen lain seperti senyawa organik dan senyawa

kompleks lainnya (Soeryowinoto 1985).

Pembuatan medium Nutrien Agar (NA) menggunakan bahan utama beef

ekstrak 5 g, peptom 3 g dan agar 3 g. Pada awal pengamatan medium

Nutrien Agar, sebelum proses sterilisasi berwarna kuning, setelah sterilisasi

warna medium menjadi agak coklat. Pada pembuatan medium NA ini

ditambahkan pepton agar mikroba cepat tumbuh, karena mengandung

banyak N2 (Dwidjoseputro, 1994). Agar yang digunakan dalam proses ini

untuk mengentalkan medium sama halnya dengan yang digunakan pada

medium PDA yang juga berperan sebagai media tumbuh yang ideal bagi

mikroba (Schlegel 1993).

Media alamiah, misalnya susu skim, tidak begitu sulit di dalam

penyiapannya sebagai media pertumbuhan mikroba, karena hanya cukup

dengan dituang ke dalam wadah yang telah disterilkan. Media dalam bentuk

kaldu nutrien atau yang mengandung agar, disiapkan dengan cara

melarutkan masing-masing bahan yang dibutuhkan atau lebih mudah lagi
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dengan cara menambahkan air pada suatu produk komersial berbentuk

medium bubuk yang sudah mengandung semua nutrien yang dibutuhkan.

Pada praktisnya, semua media tersebut secara komersial dalam bentuk

bubuk, seperti PCA (Plate Count Agar), NA (Nutrient Agar), TSA

(Trypticase Soy Agar) dan lain-lain. Bakteri, dari kata latin bacterium

(jamak, bacteria) adalah kelompok raksasa dari organisme hidup, mereka

sangatlah kecil (mikroskopik) dan kebanyakan uniseluler (bersel tunggal),

dengan struktur sel yang relatif sederhana tanpa nukleus (inti sel),

Cytoskelen, dan organik lain seperti mitokondria dan kloroplas. Karena

bakteri merupakan prokaryota, untuk membedakan dengan organisme lain

yang memiliki sel yang lebih kompleks, disebut eukaryota. Bakteri adalah

yang paling berkelimpahan dari semua organisme. Mereka tersebar (berada

dimana-mana) di tanah, air dan sebagai simbiosis dari organisme lain.

Banyak patogen merupakan bakteri. Kebanyakan dari mereka kecil,

biasanya berukuran 0.5 – 5 µm, meskipun akan ada juga jenis yang dapat

menjangkau 0.3 mm dalam diameter (Thiomargarita) (Rachdie 2006).

C. Alat, Bahan dan Cara Kerja

1. Alat

a. Timbangan analitik

b. Stirrer/pengaduk

c. Erlenmeyer

d. Beaker glass

e. Petridish

f. Kompor gas/hot plate stirrer

2. Bahan

a. Nutrient Agar (NA) : Beef extract 3g, Peptone 5g, Agar 15g, Aquades

1000ml, NaCl 5g

b. Potato Dextrose Agar (PDA) : Kentang 3g, Peptone 5g, Agar 15g,

Aquades 1000ml

3. Cara Kerja

a. Pembuatan Nutrient Agar (NA)
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1) Memotong kentang menjadi kecil-kecil

2) Menimbang komponen medium dengan menggunakan timbangan

analitik

3) Akuades sebanyak 100ml dibagi menjadi dua satu bagian untuk

melarutkan Beef extract dan peptone dan sebagian lagi untuk

melarutkan agar. Sebaiknya air untuk melarutkan agar lebih banyak.

4) Melarutkan agar pada sebagian air tersebut dengan mengaduk secara

konstan dan member panas. Dapat menggunakan kompor gas atau hot

plate stirrer (jangan sampai overheat, karena akan terbentuk busa dan

memuai sehingga tumpah)

5) Sementara itu sebagian akuades digunakan untuk melarutkan peptone

dan beef extract, cukup dengan pengadukan

6) Setelahnya keduanya larut, menuangkan larutan ke larutan agar dan

mengaduk sampai homogeny

7) Setelah itu menasukkan media ke dalam labu Erlenmeyer dan

mensterilisasi dengan autoklaf

8) Menuang media steril ke cawan petri steril secara aseptis.

b. Pembuatan Potato Dextrose Agar (PDA)

1) Memotong kentang menjadi kecil-kecil

2) Menimbang komponen media dengan menggunakan timbangan

analitik

3) Merebus kentang dalam sebagian akuades tadi selama 1-3 jam sampai

lunak, kemudian mengambil ekstraknya dengan menyaring dan

memerasnya menggunakan kertas saring lalu ditampung di Beaker

glass baru.

4) Melarutkan agar dengan stirrer dalam 50ml akuades, lalu setelah larut

dapat menambahkan Dextrosa dan dihomogenkan lagi

5) Setelah semua larut, mencampur dan mmenghomogenkan ekstrak

kentang dan agar-dekstrosa.

6) Menuang media ke dalam Erlenmeyer atau ke tabung reaksi kemudian

siap untuk disterilisasi.
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D. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

1. Hasil Pengamatan

Tabel 1.4.1 Pengenalan alat

No Nama Alat dan Gambar Fungsi dan Keterangan

1.

Gambar 1.1 Pipet

Fungsi : Untuk mengambil cairan

dengan jumlah tertentu.

Keterangan : Tersedia berbagai

macam ukuran kapasitas pipet

ukur, diantaranya pipet berukuran

1 ml, 5 ml dan 10 ml.

2.

Gambar 1.2 Tabung Reaksi

Fungsi: Sebagai tempat atau

media pertumbuhan, sebagai

tempat uji biokimia.

Keterangan : Bisa menggunakan

penutup berupa kapas, penutup

metal atau penutup plastik.

3.

Gambar 1.3 Pinset

Mengambil benda yang kecil

4.

Gambar 1.4 Jarum inokulum

Memindah atau mengambil

inokulan

Jarum inokulum

terbuat dari kawat nichrome atau

platinum
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5.

Gambar 1.5 Dry Glasky

Meratakan media Agar &

pengudak

6.

Gambar 1.6 Mikropipet

Untuk mengambil cairan di bawah

1ml, yaitu antara 200- 1000

mikroliter

7.

Gambar 1.7 Bunsen Burner

Sebagai pemanas dengan bahan

bakar, diletakkan dibawah kaki

tiga.

8.

Gambar 1.8 Erlenmeyer

Digunakan untuk pengukuran

volume tidak tahan panas.
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9.

Gambar 1.9 Petridish

Tempat pertumbuhan mikroba

secara kuantitatif dan sebagai

tempat pengujian sampel.

10.

Gambar 1.10 Kaca Preparat

Meletakan benda yang akan

diamati

11.

Gambar 1.11 Deckglass

Melindungi benda yang akan

diamati agr tidak mudah hilag atau

rusak.

12.

Gambar 1.12 Gelas Beker

Digunakan untuk menyimpan zat

sementara serta pemanasan.

13.

Gambar 1.13 Gelas ukur

Digunakan untuk pengukuran

volume tidak tahan panas.
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14.

Gambar 1.14 Sprayer

Penyemprot alcohol Mensterilkan

meja kerja atau alat

15.

Gambar 1.15 Hand Colony

Counter

Menghitung jumlah koloni bakteri

16.

Gambar 1.16 Laminar air

flow

Untuk mensterilisasikan udara

ditempat kerja

17.

Gambar 1.17 Oven

Mensterilisasi alat-alat gelas yang

tidak bersekala
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18.

Gambar 1.18 Inkubator

Untuk memeram mikroba pada

suhu (kondisi) terkontrol

19.

Gambar 1.19 Autoclave

Mensterilisasikan alat-alat

bersekala menggunakan uap air

panas.

20.

Gambar 1.20 Pipet tetes

Mengambil cairan yang tidak

diketahui volumenya

21.

Gambar 1.21 Neraca Analitis

Untuk menimbang berat suatu

benda dengan ketepatan 4 angka

dibelakang koma.

22.

Gambar 1.22 Mikroskop

Cahaya

Mengamati objek yang detail

dengan bantuan cahaya matahari

langsung

1
23

1

4

5

67

8
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Sumber : Laporan sementara

2. Pembahasan

a. Pengenalan alat

Dalam Praktikum pertama yaitu “Pengenalan Alat” kita akan

membahas tentang banyak alat-alat yang ada dilaboratorium. Diantaranya

adalah Tabung reaksi, erlenmeyer, Mikropipet, Cawan petri, Kaca

Preparat, kaca objek, Jarum Ose, Bunsen dan Autoklaf.

Di dalam mikrobiologi, tabung reaksi digunakan untuk uji-uji

biokimiawi dan menumbuhkan mikroba. Tabung reaksi dapat diisi media

padat maupun cair. Tutup tabung reaksi dapat berupa kapas, tutup metal,

tutup plastik atau aluminium foil. Media padat yang dimasukkan ke

tabung reaksi dapat diatur menjadi 2 bentuk menurut fungsinya, yaitu

media agar tegak (deep tube agar) dan agar miring (slants agar). Untuk

membuat agar miring, perlu diperhatikan tentang kemiringan media yaitu

luas permukaan yang kontak dengan udara tidak terlalu sempit atau tidak

terlalu lebar dan hindari jarak media yang terlalu dekat dengan mulut

tabung karena memperbesar resiko kontaminasi. Untuk alasan efisiensi,

media yang ditambahkan berkisar 10-12 ml tiap tabung.

Erlenmeyar berfungsi untuk menampung larutan, bahan atau cairan

yang. Labu Erlenmeyer dapat digunakan untuk meracik dan

23.

Gambar 1.23 Mikroskop

elektron

Melihat objek dengan bantuan

elektron atau cahaya lampu
1
w
r
f
g
r
d
g
f
d
g
f
1

2
3

4

5
6
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menghomogenkan bahan-bahan komposisi media, menampung akuades,

kultivasi mikroba dalam kultur cair. Terdapat beberapa pilihan

berdasarkan volume cairan yang dapat ditampungnya Erlenmeyer

memiliki ukuran yaitu 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml,

1000 ml.

Mikropipet adalah alat untuk memindahkan cairan yang bervolume

cukup kecil, biasanya kurang dari 1000 µl. Banyak pilihan kapasitas

dalam mikropipet, misalnya mikropipet yang dapat diatur volume

pengambilannya (adjustable volume pipette) antara 1µl sampai 20 µl,

atau mikropipet yang tidak bisa diatur volumenya, hanya tersedia satu

pilihan volume (fixed volume pipette) misalnya mikropipet 5 µl. dalam

penggunaannya, mikropipet memerlukan tip. Tip yang sudah disterilkan

dengan air panas tidak boleh disentuh tangan karena akan menyebabkan

kontaminasi.

Cawan petri berfungsi untuk membiakkan (kultivasi) mikroorganisme.

Medium dapat dituang ke cawan bagian bawah dan cawan bagian atas

sebagai penutup. Cawan petri tersedia dalam berbagai macam ukuran,

diameter cawan yang biasa berdiameter 15 cm dapat menampung media

sebanyak 15-20 ml, sedangkan cawan berdiameter 9 cm kira-kira cukup

diisi media sebanyak 10 ml.

Jarum inokulum (jarum ose) berfungsi untuk memindahkan biakan

untuk ditanam/ditumbuhkan ke media baru. Jarum inokulum biasanya

terbuat dari kawat nichrome atau platinum sehingga dapat berpijar jika

terkena panas. Bentuk ujung jarum dapat berbentuk lingkaran (loop) dan

disebut ose atau inoculating loop/transfer loop, dan yang berbentuk lurus

disebut inoculating needle/Transfer needle. Inoculating loop cocok untuk

melakukan streak di permukaan agar, sedangkan inoculating needle

cocok digunakan untuk inokulasi secara tusukan pada agar tegak (stab

inoculating). Jarum inokulum ini akan sangat bermanfaat saat membelah

agar untuk preprasi Heinrich’s Slide Culture.
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Bunsen burner dan pembakar spirtus digunakan untuk sterilisasi alat

inokulasi dengan pembakaran seperti sterilisasi jarum inokulum atau

spreader. Untuk memastikan kesterilannya jarum inokulum dibakar

sampai membara dan spreader dapat dicelupkan alkohol lalu dibakar.

Bunsen burner berbahan bakar gas yang disalurkan melalui pipa

sedangkan pembakar spirtus berbahan bakar spirtus (methanol). Namun

pembakar spirtus lebih mudah ditemukan di banyak laboratorium karena

efisien dan portable. Tersedia juga alat loop incinerator / electric bunsen

burner / electric incinerator untuk membakar jarum inokulum. Ujung

jarum inokulum dapat dimasukkan ke dalam tabung keramik panas

(815oC) selama 6 detik untuk mensterilisasinya. Pembakar spirtus dapat

menciptakan sirkulasi udara dari bawah ke atas melewati api karena

proses pembakaran. Seringkali hal ini dianggap mampu menciptakan

lingkungan udara yang aseptis disekitar pembakar spirtus, tetapi jika

memang load kontaminasi besar dan banyak gangguan aliran udara maka

hal ini juga tidak sepenuhnya benar. Oleh karena itu sebaiknya tetap

menggunakan LAF jika menginginkan kerja pada udara yang steril.

Colony counter alat ini berguna untuk mempermudah perhitungan

koloni yang tumbuh setelah diinkubasi di dalam cawan karena adanya

kaca pembesar. Selain itu alat tersebut dilengkapi dengan skala yang

sangat berguna untuk pengamatan pertumbuhan koloni sangat banyak.

Jumlah koloni pada cawan Petri dapat ditandai dan dihitung otomatis

yang dapat di-reset.

Autoklaf adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan

bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas

bertekanan. Lama sterilisasi yang dilakukan biasanya 15 menit untuk

121oC. Cara kerja dari autoklaf sendiri yaitu sebagai berikut:

1) Mengisi autoklaf dengan aquades sebatas kawat ram

2) Memasukkan sampel yang akan di autoklaf, menutup rapat pemutar

tuas penutup

3) Saluran pembuangan dimasukan pada tempat yang tersedia
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4) Menyalakan switch power dan switch sterilisasi dengan memutar

tombol sterilisasi pada tekanan tertentu

5) Mengatur drying dengan mengatur tombol drying sesuai yang

dikehendaki

6) Setelah sterilisasi ditandai dengan bunyi alarm maka matikan switch

power

7) Jangan membuka autoklaf sebelum tekanan 0

Inkubator adalah alat untuk menginkubasi mikroba pada suhu yang

terkontrol. Alat ini dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu.

Kisaran suhu untuk inkubator produksi Heraeus B5042 misalnya adalah

10-70oC. Cara kerja untuk alat ini sebagai berikut :

1) Menghubungkan kabel arus listrik ke stop kontak

2) Menyalakan power dengan memutar ke arah kanan

3) tekan tombol x/y atur suhu awal dengan menekan tombol mode ˄˅

4) Menekan tombol mode untuk mengatur suhu kedua dengan menekan

tanda ˄˅

5) Mengatur mode untuk kecepatan blower dengan menekan tanda ˄˅

6) Menyeting waktu dengan menekan mode dan menekan tombol ˄˅

7) Setelah setting selesai tekan tombol start

8) Cara mematikan menekan ke kiri posisi 0

Oven juga merupakan salah satu alat yang akan digunakan dalam

praktikum mikrobiologi pertanian. Alat ini mempunyai fungsi untuk

mengeringkan bahan ( misalnya tanah) yang akan digunakan dalam

praktikum. Sedangkan  cara kerja dari alat ini adalah sebagai berikut:

1) Menghubungkan kabel arus listrik ke stop kontak

2) Menyalakan power ke kiri

3) Mengatur dengan tombol pengatur suhu

4) Jangan mengopen brangkasan yang mudah terbakar diatas suhu 600

5) Cara mematikan memutar power ke posisi 0

Alat lain yang penting diketahui adalah laminar air flow. Rangkaian

alat ini terletak khusus dalam satu ruang yang disebut ruang steril.



18

Penggunaan alat tersebut adalah untuk mensterilisasikan udara ditempat

kerja, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan dan

pengambilan mikrobia dapat dilakukan di sekitar laminar air flow.

Fungsi lain adalah ketika melakukan pekerjaan laboratorium, alat-alat

yang digunakan sudah disterilisasikan, sehingga untuk mencegah

timbulnya kontaminasi tidak perlu menggunakan pemanasan dari lampu

spritus ataupun lampu hunsen.

b. Bekerja aseptik

Bekerja aseptik adalah suatu metode atau teknik di dalam

memindahkan atau mentransfer kultur bakteria dari satu tempat ke tempat

lain secara aseptis agar tidak terjadi kontaminasi oleh mikroba lain ke

dalam kultur. Cara kerja bekerja aseptik adalah pertama – tama

membakar mulut cawan bagian tepi dengan memutarnya di atas api,

selain itu juga memijarkan jarum inokulum lalu didinginkan. Selanjutnya

membuka cawan, mengambil koloni tunggal dengan menempelkan jarum

inokulum loop. Setelah itu, menanam ke media baru dengan streak

kontinyu. Memanaskan mulut cawan lagi dan memanaskan lagi jarum

inokulum.

Prosedur bekerja secara aseptis adalah sebagai berikut : memegang

tabung bersumbat berisi air di tangan kiri. Memegang pipet 1 ml di

tangan kanan. Mengangkat sumbat dari tabung dengan cara melingkarkan

jari kelingking ke sekelilingnya. Melewatkan mulut tabung di atas api.

Memasukkan ujung pipet 1ml ke dalam cairan yang ada dalam tabung.

Perhatian : bila ujung pipet tidak terendam dengan baik dalam cairan

selama memipet maka cairan dapat terhisap masuk ke dalam mulut. Hal

ini dapat membahayakan bila memipet biakan mikroorganisme.

Menjauhkan jari telunjuk dan meletakkan bibir yang kering di sekitar

lubang pangkal pipet. Perhatian : menjaga agar lubang pangkal pipet

tidak menjadi basah. Menghisap cairan kedalam pipet dengan perlahan

dan hati-hati. Bila permukaan cairan melampaui garis pada bagian atas

pipet yang bertanda 0, lepaskan pipet dari mulut dengan segera sambil
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meletakkan ujung jari telunjuk di atas lubang pangkal pipet.

Mengusahakan agar jangan sekali-kali menggunakan ibu jari untuk

mengendalikan aliran dalam pipet. Perhatian : bila permukaan datar

lubang pipet menjadi basah maka akan sulit untuk mengatur mengalirnya

cairan keluar dari pipet dengan telunjuk.

Mengendurkan tekanan jari telunjuk cukup untuk menurunkan cairan

dalam pipet kembali ke dalam tabung semula sampai dasar meniscus

cairan terletak segaris dengan tanda garis 0 pada pipet. Setelah itu

tekanan jari telunjuk dikuatkan kembali sehingga tidak ada cairan

menetes dari ujung pipet. Melewatkan kembali mulut tabung tersebut di

atas api dan mengembalikan sumbatnya. Dengan tangan kiri meletakkan

kembali tabung tersebut ke rak tabung. Dengan tangan kiri mengambil

tabung kosong yang akan dimasuki cairan yang dipipet tadi. Perhatian :

selama melakukan langkah ini tidak boleh memiringkan pipet ke arah

belakang sehingga melewati posisi horizontal karena cairan dalam pipet

akan mengalir ke jari telunjuk dan menjadi tercemar.

Mengangkat sumbat tabung dengan jari kelingking seperti tadi.

Melewatkan mulut tabung di atas api. Meletakkan ujung pipet di dinding

dalam tabung dan membiarkan cairan di dalam pipet sejumlah 0,6ml

mengalir ke dalam tabung dengan cara mengatur tekanan jari telunjuk.

Melewatkan kembali mulut tabung di atas api dan mengembalikan

sumbatnya. Meletakkan pipet beserta cairan yang tersisa di dalamnya ke

dalam wadah yang telah diberi disinfektan. Meletakkan kembali tabung

ke tempat semula di rak tabung.

c. Sterilisasi

Sterilisasi adalah proses atau kegiatan membebaskan suatu bahan atau

benda dari semua bentuk kehidupan. Sedangkan steril adalah keadaan

dimana tidak ada mikroorganisme atau bentuk kehidupan apapun dari

suatu bahan. Macam- macam sterilisasi yaitu:
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1. Sterilisasi fisik

Sterilisasi fisik bisa berupa pemanasan dan radiasi. Sterilisasi panas

bisa berupa dengan pemijaran , uap air panas, autoklaf dan panas

kering. Sterilisasi radiasi bisa dengan cara menggunakan sinar UV.

2. Sterilisasi mekanik

Menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil (0,22

mikron atau 0,45 mikron) sehingga mikroba tertahan pada saringan

tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas,

misalnya larutan enzim dan antibiotik.

3. Sterilisasi kimiawi

Menggunakan senyawa disinfektan seperti alkohol

Pada praktikum kali ini dilakukan sterilisasi alat dengan bahan kimia.

Sebelum melakukan praktikum kita harus bersih dari kuman, sebelumnya

terlebih dahulu mencuci tangan dan peralatan yang digunakan sampai

bersih. Setelah itu, tangan dan alat disemprot dengan alcohol, selanjutnya

kita harus memakai sarung tangan dan masker, untuk menghindari

kontaminan. Dalam hal ini dilakukan contoh pelaksanaan isolasi secara

steril. Adapun pelaksaannya sebelum mengambil okulan pada petridish,

jarum ose dan petridish dipanaskan terlebih dahulu di dekat bunsen.

Setelah jarum ose berpijar, diamkan sebentar, kemudian baru mengambil

okulan yang dipilih untuk dipindahkan ke media miring. Pemindahannya

pun juga tidak jauh-jauh dari Bunsen. Kapas pada tabung reaksi dilepas,

baru ditanamkan okulan ke media miring, setelah itu tabung reaksi

ditutup kembali.

d. Pembuatan media

Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri

dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan oleh

mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme memanfaatkan

nutrisi di dalam media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk

menyusun komponen sel. Dengan media, pertumbuhan dapat dilakukan

dengan isolasi mikroorganisme menjadi kultur murni dan juga



21

memanipulasi komposisi media pertumbuhannya. Bahan dasar adalah air

(H2O) sebagai pelarut dari agar-agar (rumput laut) dimana agar-agar

tersebut berfungsi sebagai pemadat media (Soni, Ahmad 2010).

Media berdasarkan susunan kimia dibedakan menjadi media organik,

media anorganik, media sintetik adalah media yang komposisi zat

kimianya diketahui jenis dan takarannya secara pasti, misalnya Glucose

Agar, Mac Conkey Agar, dan media nonsintetik adalah media yang

dibuat dengan komposisi yang tidak dapat diketahui secara pasti dan

biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya, misalnya Tomato Juice

Agar, Brain Heart Infusion Agar, Pancreatic Extract. Media berdasarkan

konsistensi dibedakan menjadi media cair yaitu media yang berbentuk

cair, media semi padat adalah media yang prosentase agarnya dikurangi,

dan metode padat yaitu media bentuk padat atau beku contohnya media

wortel, kentang, dan lain lain.

Dalam pertumbuhan mikroorganisme tergantung dari nutrien media

yang dibuat. Kebanyakan mikroorganisme membutuhkan air. Menurut

Anonim (2011: 1), bahan-bahan yang terlarut di dalam air yang

digunakan mikroorganisme untuk membentuk badan sel dan memperoleh

energi yang berasal dari bahan makanan. Perbedaan antara medium NA

dan medium PDA yaitu terdapat pada nutrien penyusunnya. Pada

medium NA, nutrien utama penyusunnya yakni adalah sepotong kaldu

sedangkan medium PDA nutrien utama penyusunnya terdapat pada

kentang. Karena itu nutrient ini dinamakan Potato Dextrose Agar.

Nutrient Agar (NA) merupakan suatu medium yang berbentuk padat,

yang merupakan perpaduan antara bahan alamiah dan senyawa-senyawa

kimia. NA dibuat dari campuran ekstrak daging dan peptone dengan

menggunakan agar sebagai pemadat. Dalam hal ini agar digunakan

sebagai pemadat, karena sifatnya yang mudah membeku dan

mengandung karbohidrat yang berupa galaktam sehingga tidak mudah

diuraikan oleh mikroorganisme. Dalam hal ini ekstrak beef dan pepton

digunakan sebagai bahan dasar karena merupakan sumber protein,
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nitrogen, vitamin serta karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh

mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Medium Nutrient Agar

(NA) merupakan medium yang berwarna coklat muda yang memiliki

konsistensi yang padat dimana medium ini berasal dari sintetik dan

memiliki kegunaan sebagai medium untuk menumbuhkan bakteri.

Medium PDA (Potato Dekstrosa Agar) berdasarkan susunannya

merupakan medium organik semi alamiah atau semi sintetis sebab terdiri

dari bahan alamiah yang ditambah dengan senyawa kimia; berdasarkan

konsistensinya merupakan medium padat karena mengandung agar yang

memadatkan medium; berdasarkan kegunaannya merupakan medium

untuk pertumbuhan jamur. Medium PDA terdiri dari kentang yang

berfungsi sebagai sumber energi, nitrogen organik, karbon dan vitamin,

dekstrosa sebagai sumber karbon, agar sebagai bahan pemadat medium

dan aquadest sebagai pelarut untuk menghomogenkan medium dan

sumber O2.

Penuangan media yang telah dibuat ke dalam petridish dilakukan

dalam kondisi steril agar tidak terjadi kontaminasi (biasanya terjadi

akibat tumbuhnya kapang, seperti Penicilium dalam biakan). Media yang

dituang hendaknya tidak terlalu panas, karena selain mengganggu proses

penuangan juga  masih mengeluarkan uap yang akan menempel pada

cawan penutup, sehingga mengganggu proses pengamatan. Pada metode

ini, koloni akan tumbuh di dalam media agar. Kultur diletakkan terbalik,

dimasukkan di dalam plastik dengan diikat kuat kemudian diletakkan

dalam inkubator.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari acara pengenalan alat, bekerja

aseptik dan pembuatan media adalah:

a. Setiap kali melakukan praktikum kita harus mengenal dan memahami

cara penggunaan alat yang dipakai saat praktikum.
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b. Bekerja aseptis berfungsi untuk meminimalisir mikroba asing tercampur

dalam media biakan.

c. Terdapat berbagai macam cara sterilisasi. Seperti sterilisasi secara fisik,

mekanik maupun kimiawi.

d. Medium adalah suatu bahan yang terdiri dari beberapa macam zat

makanan yang berfungsi untuk tempat tumbuh mikrobia.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan agar semua praktikum menguasai materi

percobaan dan cermat serta teliti agar mendapat hasil yang maksimal.
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II. ISOLASI, PURIFIKASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI DAN FUNGI

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam bidang ilmu mikrobiologi, untuk dapat menelaah bakteri

khususnya dalam skala laboratorium, maka terlebih dahulu kita harus dapat

menumbuhkan mereka dalam suatu biakan yang mana di dalamnya hanya

terdapat bakteri yang kita butuhkan tersebut tanpa adanya kontaminasi dari

mikroba lain. Biakan yang semacam ini biasanya dikenal dengan istilah

biakan murni. Untuk melakukan hal ini, haruslah di mengerti jenis-jenis

nutrien yang disyaratkan bakteri dan juga macam ligkungan fisik yang

menyediakan kondisi optimum bagi pertumbuhan bakteri tersebut. Selain

teknik pertumbuhan bakteri atau teknik isolasi di atas, dikenal juga adanya

teknik isolasi mikroba yaitu inokulasi yang merupakan suatu teknik

pemindahan suatu biakan tertentu dari medium yang lama ke medium yang

baru dengan tujuan untuk mendapatkan suatu biakan yang murni tanpa

adanya kontaminasi dari mikroba yang lain yang tidak diiinginkan.

Berdasarkarkan hal tersebut di atas maka dilakukanlah praktikum ini

untuk mengetahui teknik dari isolasi dan inokulasi bakteri. Keanekaragaman

dari mikroorganisme di alam sangat menarik perhatian manusia.

Mikroorganisme tersebut ada yang menguntungkan dan ada pula yang

merugikan manusia. Rasa keingintahuan yang ada pada manusia untuk

mengetahui tentang jenis, sifat dan keuntungannya bagi manusia

menyebabkan manusia melakukan usaha-usaha pembiakan terhadap

mikrobia tersebut. Sebelum pengamatan mikrobiologi terlebih dahulu

dibiakkan ke dalam biakan murni. Biakan murni adalah suatu biakan yang

berasal dari perbanyakan satu spesies tunggal atau suatu biakan yang terdiri

dari satu spesies mikrobia. Biakan murni biasa digunakan dalam kegiatan

identifikasi. Pembuatan biakan murni harus mempertahankan steril atau

tidaknya alat yang digunakan karena bila tidak steril akan menimbulkan

tumbuhnya mikrobia lain yang dapat mengganggu mikrobia yang kita
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inginkan. Pengecatan dilakukan untuk mempermudah pengamatan mikrobia

dan selanjutnya diamati dibawah mikroskop. Uji biokimia dilakukan untuk

mengetahui bakteri pelarut phosphat. Hal ini sangat berguna bagi tanaman

dalam penyediaan unsur-unsur hara dalam tanah.

2. Tujuan Praktikum

Tujuan dari Praktikum Isolasi, purifikasi dan Identifikasi Bakteri dan

Fungi, antara lain :

a. Mahasiswa mampu mengisolasi dan menghitung jumlah koloni jamur

dan bakteri

b. Mahasiswa mampu melakukan purifikasi jamur dan bakteri

c. Mahasiswa mampu membedakan jamur dan bakteri bedasar kenampakan

mofologi koloninya.

3. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan pada hari Jum’at, 16 November 2012, pukul

13.00-15.00 WIB, di Laboratorium Biologi Tanah, Jurusan Ilmu Tanah

Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

B. Tinjauan Pustaka

1. Isolasi, Purifikasi dan Identifikasi

Populasi mikroorganisme yang ada di alam sekitar kita ini sangatlah

besar dan cukup kompleks. Beratus spesies mikroba menguasai setiap

bagian tubuh kita seperti mulut, saluran pencernaan dan kulit. Mereka

terdapat dalam jumlah yang cukup besar. Sebagai contoh, sekali kita bersin

dapat menebarkan beribu- ribu mikroorganisme. Udara, tanah, dan air yang

merupakan komponen alam sebagai tempat tinggal kita juga dihuni oleh

beragam mikroorganisme. Jenis mikroorganismenya dapat berupa bakteri,

khamir, kapang dan sebagainya. Populasi dari mikroba yang ada di

lingkungan ini sangatlah beraneka ragam dan masih dalam bentuk campuran

Oleh karena itu, di dalam penelaahan terhadap suatu mikroorganisme, selain

ditumbuhkan juga perlu dilakukan isolasi. Isolasi mikroba berarti

memisahkan satu jenis mikroba dari biakan campuran menjadi satu biakan

murni (populasi sel yang semuanya berasal dari satu sel induk) Penelitian
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yang layak mengenai mikroorganisme dalam berbagai habitat ini

memerlukan teknik untuk memisahkan populasi campuran yang rumit ini,

atau yang biasanya dikenal dengan istilah biakan campuran, menjadi spesies

yang berbeda- beda yang dikenal dengan istilah biakan murni, dengan kata

lain terdiri dari beberapa jenis mikroorganisme atau belum murni. Biakan

murni ini terdiri dari satu populasi sel yang semuanya berasal dari satu sel

induk (Hans 1994).

Isolasi mikroba dari alam merupakan tahap awal dalam penapisan

metabolit mikroba seperti antibiotik. Biasanya tidak diketahui jenis dan

jumlah mikroba dalam sampel tersebut. Pada prinsipnya tujuan isolasi

mikroba yaitu untuk mendapatkan mikroba yang dikehendaki sebanyak-

banyaknya (Morrelo 2002). Untuk maksud tersebut dapat digunakan teknik

medium diperkaya dan sistem pengenceran. Misalnya sampel tanah atau air

diencerkan sedemikian rupa, sehingga diharapkan pertumbuhan koloni tidak

lebih 200 koloni per cawan petri. Suspensi tersebut dengan metode taburan

spread plate diinokulasikan pada cawan petri yang mengandung medium

diperkaya. Setelah diinkubasi, akan terlihat koloni-koloni pada cawan

tersebut dan siap untuk diisolasi (Hogg 2005).

Komponen anorganik maupun organic merupakan substrat ataupun

medium yang baik bagi kehidupan mikroorganisme. Mikroorganisme

penghuni tanah merupakan campuran populasi dari protozoa (amoeba,

flagllata, cilliata), bakteri, alga (ganggang) seperti alga biru, hijau dan jamur

terutama jamur bertingkat rendah seperti jamur lender, berbagai ragi, dan

berbagai phyromycetes dan ascomycetes. Pembiakan mikroba juga dapat

dilakukan dengan pengenceran yaitu macam species diencerkan dalam satu

tabung tersendiri kemudian diambil untuk diencerkan lagi, dari enceran

kedua diambil untuk diencerkan lebih lanjut. Selanjutnya disebarkan pada

medium padat, dan akan mendapatkan beberapa koloni tumbuh dalam

medium (Dwijoseputro 1998).

Isolasi mikrobia pada prinsipnya adalah memisahkan suatu jenis

mikrobia dengan jenis mikrobia lainnya dengan asal mikrobia yang terdiri
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dari berbagai macam spesies. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan

pada media padat. Pada media padat ini sel-sel akan membentuk suatu

koloni sel yang tetap. Jika sel-sel tersebut tertangkap oleh media pada

beberapa tempat yang terpisah maka setiap sel atau kumpulan sel yang

hidup akan berkembang menjadi suatu koloni yang terpisah sehingga

memudahkan pemisahan selanjutnya (Schlegel 1994).

2. Bakteri dan Fungi

Jamur bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual jamur

bereproduksi dengan menghasilkan spora aseksual. Adapun secara seksual

dengan konjugasi, selanjutnya membentuk spora seksual. Reproduksi

seksual pada jamur bervariasi bergantung pada jenis jamur, tetapi pada

setiap jamur selalu terjadi dengan konjugasi. Konjugasi ini diikuti oleh

Singami. Singami melibatkan plasmogami dan kariogami

(Cappuccino 2007).

Kultur murni atau biakan murni sangat berguna didalam mikrobiologi,

yaitu untuk menelaah dan mengidentifikasi mikroorganisme, termasuk

penelaahan ciri ciri cultural, morfologis, fisiologis, maupun serologis,

memerlukan suatu popolasi yang terdiri dari satu macam mikroorganisme

saja (Hadioetomo, 1993). Sifat organisme dalam suatu biakan murni dapat

dipelajari dengan metode yang amat keras dengan hasil yang sangat akurat

karena pengaruh sel hidup yang lain dapat ditiadakan (Volk 1993).

Pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang

baru harus dilakukan secara teliti. Terlebih dahulu harus diusahakan agar

semua alat-alat yang ada sangkut pautnya dengan medium dan pekerjaan

inokulasi itu benarbenar steril. Hal ini untuk menghindari kontaminasi, yaitu

masuknya mikkroorganisme yang tidak diinginkan (Budiarti 2009).

C. Alat, Bahan dan Cara Kerja

1. Alat

a. Lampu bunsen

b. Kapas

c. Jarum ose
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d. Dryglaski

e. Tabung reaksi

f. Pipet

g. Erlemenyer

h. Inkubator

i. Cawan petri

j. Kertas Label

k. Hand Colony Counter

l. Spidol

m. Jarum inokulasi.

2. Bahan

a. Sampel tanah di bawah lapukan kayu

b. Alkohol

c. Media NA

d. Media PDA

e. Aquadest

f. Garam fisiologis

3. Cara Kerja

a. Bakteri

1) Memasukkan 10 gram bahan ke dalam 90 ml garam fisiologis, lalu

digojog hingga homogen (pengenceran 10-1)

2) Mengambil 1 ml larutan 10-1), memasukkan ke dalam  ml garam

fisiologis, lalu digojog hingga homogen

3) Melakukan hal yang sama hingga pengenceran 10-5

4) Mengisolasi mikrobia ke dalam media PDA dan NA

5) Mengingkubasi isolat-isolat tersebut pada suhu kamar, dengan posisi

petridish terbalik, selama 3 hari, kemudian amati koloni-koloni dari

mikrobia yang tumbuh

6) Menghitung jumlah koloni yang tumbuh menggunakan hand colony

counter dan mengidentifikasi morfologi koloni yang terbentuk
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7) Mengambil 1 koloni untuk ditumbuhkan lagi ke media agar miring

dengan metode zig-zag

8) Menumbuhkan satu koloni bakteri dalam petridish dengan metode

goresan kuadran (Streak quadrant)

9) Melakukan identifikasi koloni mikrobia yang tumbuh

10) Melakukan konfirmasi (penyesuaian) antara mikrobia yang tumbuh

pada isolasi yang pertama dengan yang terakhir.

b. Fungi

1) Melakukan teknik pengenceran bertingkat seperti pada poin a, namun

menggunakan medium PDA

2) Inkubasi isolate-isolat tersebut pada suhu kamar, dengan posisi

petridish terbalik, selama 3 hari, kemudian amati koloni-koloni dari

mikrobia yang tumbuh

3) Menghitung jumlah koloni yang tumbuh menggunakan hand colony

counter dan mengidentifikasi morfologi koloni yag ada

4) Mengambil 1 koloni untuk ditumbuhkan lagi ke media agar miring

dengan metode zig-zag

5) Menumbuhkan satu koloni bakteri dalam petridish dengan metode

goresan kuadran (Streak quadrant)

6) Melakukan identifikasi koloni mikrobia yang tumbuh

7) Melakukan konfirmasi (penyesuaian) antara mikrobia yang tumbuh

pada isolasi yang pertama dengan yang terakhir.
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D. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

1. Hasil Pengamatan

Tabel 2.4.1 Hasil Pengamatan Identifikasi Mikrobia I

No Media Ul. Foto Hasil Pengamatan
Jumlah
koloni

Keterangan

1 PDA 1

Gambar 2.1
PDA 1
Ulangan 1

Ukuran: small
Bentuk: irregular
Elevasi: timbul
Tepian: lekukan
Permukaan:
berkontur
Opacity: buram
Chormognesis:
putih kecoklatan

1

Tidak
kontaminasi

2 PDA 2

Gambar 2.2
PDA 1
Ulangan 2

Ukuran: large
Bentuk: circular
Elevasi:
umbonate
Tepian: endulate
Permukaan: halus
Opacity: buram
Chormognesis:
putih

2

Tidak
kontaminasi

3 NA 1

Gambar 2.3
NA 1
Ulangan 1

_ -

Gagal

4 NA 2

Gambar 2.4
NA 1
Ulangan 2

Ukuran: large
Bentuk: irregular
Elevasi: timbul
Tepian: lekukan
Permukaan:
berkontur
Opacity: buram
Chormognesis:
putih kecoklatan

1

Tidak
kontaminasi

Sumber: Laporan Sementara
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Tabel 2.4.2 Hasil Inokulasi pada Media Miring
No Media Foto Keterangan

1 PDA

Gambar 2.5 Inokulasi
media miring (PDA)

Tidak terjadi
kontaminasi

2 NA

Gambar 2.6 Inokulasi
media miring (NA)

Tidak terjadi
kontaminasi

Sumber : Laporan Sementara

Tabel 2.4.3 Hasil Pengamatan Identifikasi Mikrobia II
No Media Variabel Identifikasi I Identifikasi II Keterangan

1

PDA

Ukuran Kecil Kecil Sesuai
dengan
identifikasi
awal
tetapi
terjadi
kontaminasi
jamur
berupa
munculnya
hifa pada
medium
biakan

Bentuk Irregular Irregular
Elevasi Timbul Timbul
Permukaan Berkontur Berkontur
Opacity Translacent Translacent
Tepian Lekukan Lekukan
Chromogenesis Putih kecoklatan Putih kecoklatan

Foto

Gambar 2.7
PDA 2 Ulangan
1

Gambar 2.8
PDA 2 Ulangan
2

2 NA

Ukuran Besar Kecil Sesuai
dengan
identifikasi
awal

Bentuk Circular Circular
Elevasi Filamentus Filamentus
Permukaan Berkontur Berkontur
Opacity Buram Buram
Tepian Lobate Lobate
Chromogenesis Putih Putih Krem
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Foto

Gambar 2.9 NA
2 Ulangan 1

Gambar 2.10
NA 2 Ulangan 2

Sumber : Laporan Sementara

2. Pembahasan

Isolasi merupakan cara untuk memisahkan atau memindahkan mikroba

tertentu dari lingkungannya, sehingga diperoleh kultur murni atau biakan

murni. Kultur murni ialah kultur yang sel-sel mikrobanya berasal dari

pembelahan dari satu sel tunggal (Pelczar 1986).

Proses purifikasi merupakan suatu hal yang penting dalam mempelajari

patogen tanaman untuk mengidentifikasi morfologi dan fisiologi. Prinsip

kerja purifikasi cukup sederhana yakni dengan mengambil sejumlah kecil

patogen pada suatu medium tertentu dan ditumbuhkan kembali untuk

mendapat biakan murni.

Klasifikasi dan identifikasi adalah dua hal yang berbeda tetapi saling

berhubungan dalam taksonomi. Klasifikasi dapat diidentifikasikan sebagai

penyusunan organisme kedalam grup taksonomi (taksa) dengan berdasarkan

persamaan atau hubungan. Klasifikasi organisme prokariota seperti bakteri

memerlukan pengetahuan yang didapat dari pengalaman dan juga teknik

observasi, sifat biokimia, fisiologi, genetik dan morfologi yang sering

penting untuk menggambarkan sebuah takson. Mikroorganisme merupakan

suatu kelompok organisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan

mata telanjang, sehingga diperlukan alat bantu untuk dapat melihatnya

seperti mikroskop, lup dan lain-lain. Cakupan dunia mikroorganisme sangat

luas, terdiri dari berbagai kelompok dan jenis, sehingga diperlukan suatu

cara pengelompokan atau pengklasifikasian.

Untuk memperhatikan hasil isolasi mikroorganisme yang diinginkan dari

habitatnya, hal-hal yang perlu diperhatikan menurut (Sastrahidayat 1994):

(a)Keadaan bahan (b) Sebelum diisolasi dilakukan disinfetasi permukaan
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untuk mengurangi kontaminasi. Beberapa bahan yang digunakan adalah

HgCl2, C4ClO, dan AgNO3. (c) Suhu yang di gunakan selama inkubasi

harus diperhatikan (d) Medium yang digunakan.

Fungi adalah mikroorganisme tidak berklorofil, berbentuk hifa atau sel

tunggal, eukariotik, berdinding sel dari kitin atau selulosa, berproduksi

seksual atau aseksual. Dalam dunia kehidupan fungi merupakan kingdom

tersendiri, karena cara mendapatkan makanannya berbeda dengan organisme

eukariotik lainnya yaitu melalui absorpsi (Gandjar 1999).

Bakteri bersifat transparan dan berukuran sangat kecil sehingga tidak

dapat dilihat dengan mata telanjang. Salah satu cara untuk mengetahui

struktur, morfologi, dan sifat kimia bakteri sehingga mudah untuk

diidentifikasi ialah dengan metode pengecatan atau pewarnaan. Zat warna

yang biasa dijadikan untuk mengecat bakteri adalah methylene blue, basic

fuchsin, dan crystal violet. Zat warna ini menghasilkan in warna

(chromophore) yang bermuatan positif sehingga bakteri yang bermuatan

negatif menarik chromophore kationik (Feitriani 2008).

Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara

(nutrient) yang berguna untuk membiakkan mikroba. Dengan

mempergunakan bermacam-macam media dapat dilakukan isolasi,

perbanyakan, pengujian sifat-sifat fisiologis dan perhitungan jumlah

mikroba (Sutedjo 1996). Media yang digunakan dalam praktikum adalah

PDA dan NA karena pada media NA digunakan ekstrak daging karena

daging sebagai sumber vitamin B, mengandung nitrogen organik, dan

senyawa karbon. NA adalah nutrient agar. Pada media PDA (potato

dextrose agar) digunakan ekstrak kentang karena kentang sebagai sumber

karbon (karbohidrat), vitamin, dan energi. Dextrose sebagai sumber gula

dan energi, dan agar berguna untuk mendapatkan media PDA. Pepton

sebagai sumber protein, karbohidrat, dan penghasil nitrogen. Dan diberi

agar sebanyak pemadat media NA.

Pada praktikum ini bakteri diisolasi dengan menggunakan media NA

dengan pengenceran 10-5. Setelah dibiarkan tiga hari, terlihat koloni
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mikrobia (bakteri) pada medium NA ulangan pertama gagal akibat terjadi

kontaminasi. Pada ulangan kedua berhasil dengan menunjukan cirri-ciri

Ukuran : large, Bentuk irregular, Elevasi : timbul, Tepian: lekukan,

Permukaan : berkontur, Opacity : buram, Chormognesis : putih kecoklatan.

Pada praktikum yang telah dilaksanakan, fungi diisolasi dengan

menggunakan media PDA dengan pengenceran 10-5 . Setelah dibiarkan tiga

hari, terlihat koloni fungi pada medium dengan pengenceran 10-5 ulangan

pertama dengan Ukuran kecil (small), Bentuknya irregular, Elevasinya

timbul, Tepian berbentuk lekukan, Permukaan berkontur, Opacitynya

buram, Chormognesis menunjukkan warna putih kecoklatan. Pada ulangan

kedua juga menunjukan Ukurannya besar (large), Bentuknya circular,

Elevasinya umbonate, Tepian berbentuk endulate, Permukaannya halus,

Opacitymya buram, Chormognesis menunjukkan warna putih.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum isolasi, purifikasi dan

identifikasi bakteri dan fungi adalah :

a. Fungi adalah organisme  multiseluler yang mempunyai filamen, dan

mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut seperti kapas.

b. Bakteri diisolasi dengan menggunakan media PDA dan NA dengan

pengenceran 10-5.

c. Sifat-sifat yang perlu diperhatikan pada koloni yang tumbuh

dipermukaan medium yaitu : besar kecilnya koloni, bentuk, kenaikan

permukaan, halus kasarnya permukaan, wajah permukaan, warna,

kepekaan.

2. Saran

Terdapat banyak mikrobia di alam ini, peranannya pun berbeda-beda.

Setelah mengetahui karakteristik dari beberapa kelompok mikrobia,

hendaknya diberdayakan penerapan mikrobia bermanfaat untuk

meningkatkan produktivitas dalam budidaya tanaman dan untuk menjaga

kestabilan lingkungan.
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III. ISOLASI DAN IDENTIFIKASI ALGAE DAN PROTOZOA DARI

ALAM

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Protozoa adalah mikroorganisme menyerupai hewan yang merupakan

salah satu filum dari Kingdom Protista. Seluruh kegiatan hidupnya

dilakukan oleh sel itu sendiri dengan menggunakan organel-organel antara

lain membran plasma, sitoplasma, dan mitokondria.

Ciri-ciri umum :

1. Organisme uniseluler (bersel tunggal)

2. Eukariotik (memiliki membran nukleus)

3. Hidup soliter (sendiri) atau berkoloni (kelompok)

4. Umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri (heterotrof)

5. Hidup bebas, saprofit atau parasit

6. Dapat membentuk sista untuk bertahan hidup

7. Alat gerak berupa pseudopodia, silia, atau flagela

2. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum acara isolasi dan identifikasi alga dan protozoa

dari alam adalah untuk:

a. Mengetahui cara mengisolasi algae dan protozoa dari alam

b. Mengetahui cara mengidentifikasi secara visual algae dan protozoa dari

alam

c. Memahami perbedaan antara algae dan protozoa

3. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum mikrobiologi Pertanian acara 3 dilaksanakan pada tanggal 09

November 2012, bertempat di laboratorium Biologi Tanah Fakutas

Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

37
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B. Tinjauan Pustaka

1. Alga

Algae adalah kumpulan organisme eukariotik uniseluler yang dapat

melakukan fotosintesis. Algae termasuk dalam kingdom Protista (organisme

eukariotik uniseluler), dan memiliki divisi Chlorophyta (memiliki klorofil).

Adanya klorofil membuat Algae bersifat autotrof, yaitu dapat menghasilkan

karbohidratnya sendiri seperti tumbuhan. Walaupun memiliki klorofil,

Algae tidak selalu berwarna hijau karena bisa saja memiliki pigmen lain

seperti karotenoid (jingga), phycoeritrin (merah) dan xantofill. Terkadang

warna-warna pigmen lain ini lebih dominan sehingga menutupi warna hijau

klorofil dan akibatnya Algae tidak berwarna hijau

(Singleton dan Sainsbury 2006).

Algae dapat hidup sebagai uniseluler soliter, namun dapat juga

membentuk koloni berbentuk filament, bola, hingga berbentuk multiseluler

seperti tumbuhan. Algae memiliki habitat yang bervariasi dari laut, badan

air tawar (kolam, danau) dan tanah, tetapi syarat utama untuk habitat Algae

adalah memiliki kelembaban yang tinggi. Beberapa jenis Algae laut hidup

bersimbiosis dengan koral, kerang raksasa atau sponge. Algae ini

menyediakan karbohidrat bagi simbionnya, sementara Algae mendapat

perlindungan dan tempat tinggal. Bentuk simbiosis Algae di daratan adalah

lichen (lumut kerak) yang merupakan simbiosis Algae dan fungi

(Schooley 1997).

Algae memiliki kesamaan dengan tumbuhan antara lain memiliki klorofil

a dan b serta pigmen aksesoris yaitu karotenoid, juga menyimpan makanan

dalam bentuk amilum dan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa.

Kemiripan ini mengindikasikan bahwa secara evolusioner, Algae adalah

nenek moyang dari tumbuhan (Postlethwait dan Hopson 2006).

Algae berkembangbiak baik dengan jalur seksual maupun aseksual.

Kedua fase ini sama-sama menggunakan spora. Pada jalur aseksual,

sporanya diploid dan pada jalur seksual, sporanya haploid. Satu individu

Algae hanya dapat memiliki sifat jantan atau betina, tidak dapat kedua-
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duanya. Spora Algae bersifat motil, yaitu dapat bergerak aktif karena

memiliki flagel. Spora ini akan berenang hingga mencapai suatu tempat,

kemudian akan tumbuh menjadi individu baru (Purves dan Sadava 2003).

Algae memiliki berbagai peran penting dalam kehidupan. Fotosintesis

Algae adalah sumber utama oksigen di ekosistem lautan. Algae juga

berperan sebagai produsen dalam rantai makanan komunitas perairan.

Beberapa genus Algae seperti Spirullina dan Chorella memiliki kadar

protein yang tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai Protein Sel

Tunggal. Algae juga digunakan sebagai bahan pembuatan agar dan sumber

karageenan. Selain itu, Algae juga memiliki kandungan karbohidrat yang

tinggi sehingga dapat dijadikan sumber biofuel (Robinson 2001).

2. Protozoa

Menurut Mukayat Djarubito Brotowidjojo (1989) protozoa hidup di

dalam air tawar, dalam air laut, tanah yang lembab, atau dalam tubuh hewan

yang lain. Protozoa terbagi menjadi 5 kelas, yaitu :

1. Kelas Sarcodina (Rhizopoda)

Rhizopoda bergerak dan makan dengan menggunakan pseudopodia

(kaki semu). Hewan-hewan anggota kelas ini bersifat amoeboid, yaitu

bentuk tubuhnya tidak tetap (selalu berubah-ubah) karena aliran

protoplasma yang membentuk pseudopodia (kaki semu). Tidak semua

anggota Rhizopoda itu telanjang seperti amoeba, misalnya Foraminifera

yang tubuhnya berselubung. Foraminifera sebagai fosil sangat berguna

untuk menentukan umur lapisan batu-batuan, jadi penting dalam geologi

dan arkeologi. Beberapa contoh Rhizopoda antara lain : Amoeba sp,

Foraminifera,Radiolaria, dan Nonion (seekor foraminifera).

2. Kelas Mastigophora (Flagellata)

Hewan-hewan yang termasuk kelas ini mempunyai satu atau lebih

flagela (bulu cambuk). Bentuk tubuh lebih tetap tanpa rangka luar,

tubuhnya dilindungi oleh suatu selaput yang fleksibel yang disebut

pellice, di sebelah luarnya terdapat selaput plasma. Hidup di air tawar, di
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laut atau parasit pada organisme lain/manusia. Contoh hewan anggota

kelas ini yaitu Euglena, Volvox, Tripanosoma, dan Trichomonas.

3. Kelas Infusoria (Ciliata)

Hewan-hewan anggota kelas ini mmpunyai ciliata (rambut getar)

untuk brgerak atau mencari makan. Hidupnya mandiri atau sebagai

komensal dalam saluran pencernaan herbivora dan sebagainya. Ciliata

hidup di air tawar yang banyak mengandung bakteri atau zat-zat organik.

Adapun contoh hewan dari Ciliata antara lain yaitu Paramecium sp.,

Balantidium, Didinium, dan Vorticella.

4. Kelas Sporozoa

Umumnya hewan-hewan ini tidak mempunyai alat gerak dan

hidupnya parasit di dalam darah, dalam saluran usus, atau dalam jaringan

tubuh lainnya. Berbiak dengan spora dan berlangsung cepat. Penyakit

malaria pada manusia dan hewan, penyakit mencret berdarah pada

unggas disebabkan oleh hewan-hewan anggota kelas ini. Contoh hewan

dari kelas ini yaitu : Plasmodium sp, Babesia dan Theileria.

5. Kelas Suctoria

Bentuk muda hewan ini mempunyai cilia yang oleh karena itu

beberapa ahli memasukkannya dalam kelas ciliata. Bentuk dewasanya

hidup mandiri, mempunyai tentakel dan melekat pada sesuatu benda

dengan tentakelnya. Beberapa jenis bersifat parasitis. Tentakel berguna

untuk menusuk atau menghisap dan tidak mempunyai cilia. Cara

makannya bersifat holozoik. Reproduksi dengan pembentukan tunas-

tunas. Adapun contoh hewan dari kelas ini yaitu : Acineta dan Ephelota.

Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba

dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam

mikroba. Hal ini dapa dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media

padat, karena dalam media padat sel-sel mikroba akan membentuk suatu

koloni sel yang tetap pada tempatnya. Bila digunakan media cair, sel-sel

mikroba sulit dipisahkan secara individu karena terlalu kecil dan tidak tetap

tinggal ditempatny (Sutedjo 2007).
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C. Alat, Bahan dan Cara Kerja

1. Alat

a. Mikroskop

b. Petridish

2. Bahan : Air kolam yang berwarna hijau

3. Cara Kerja

a. Mengambil sampel air yang berwarna hijau menggunakan pipet dan

diletakkan pada petridish.

b. Mengamati petridish di bawah mikroskop.

c. Melakukan identifikasi morfologi mikrobiota yang ada di air.

D. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

1. Hasil Pengamatan

Tabel 3.4.1 Identifikasi Algae

No Gambar Ciri-ciri
1

Gambar 3.1 Oocystis

- Mikroskopik atau makroskopik
- berfilamen, koloni atau unisel
- sesetengah berflagelum
- dinding sel tersusun dari selulosa
- terasul dalam alga hijau
- ukuran 2-6 μm

2

Gambar 3.2 Ulothrix

- berbentuk filamen
- tubuh terdiri atas sel-sel yang

berbentuk silindris dan tersusun
memanjang seperti benang

- ukuran 10-50 μm

Sumber: Laporan Sementara
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Tabel 3.4.2 Identifikasi Protozoa

No Gambar Ciri-ciri
1

Gambar 3.3 Oikomonas

- Ukuran 3-20 μm
- Berbentuk bulat
- Mempunyai satu flagel pada

mulut sel

2

Gambar 3.4 Paramecium

- Berbentuk terumpah (alas
kaki)

- Ukuran 50-330 μm
- Bagian anterior tumpul  dan

posterior runcing
- Terdapat silia
- Mulut sel berada pada akhir

lekukan mulut

3

Gambar 3.5 Euglena

- Bentuk sel oval, runcing
pada anterior, tumpul pada
posterior

- Mempunyai satu flagel pada
mulut sel

- Ukuran 10-25 μm
- Mempunyai dinding sel dan

tidak mengandung selulosa
dan kitin

4

Gambar 3.6 Cryptomonas

- Dinding sel tersusun atas
selulosa

- Mikroskopik
- Unisel berflagelum
- Ukuran 6-12 μm
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5

Gambar 3.7 Stylonichia

- Mempunyai flagel dan cilia
- Ukuran 100-300 μm

6

Gambar 3.8 Pteromonas

- Ukuran 9-18 μm
- Mempunyai flagel
- Berbenuk segiempat
- Bergerak cepat bila

mengembang

Sumber: Laporan Sementara

2. Pembahasan

Isolasi mikroorganisme adalah cara pemindahan mikroorganisme dari

lingkungan untuk mendapatkan biakan yang murni. Pada praktikum,

mikroorganisme yang akan di isolasi adalah protozoa dan algae. Agar bisa

mengidentifikasi manakah yang termasuk protozoa dan manakah yang

termasuk algae, sebelumnya perlu mengetahui ciri yang mendasar pada

algae dan protozoa.

Alga merupakan tumbuhan talus yaitu tumbuhan yang struktur organ

tubuhnya belum dapat dibedakan dengan jelas. Tubuhnya memiliki sel

tunggal dan juga sel banyak, yang berpigmen dan berklorofil. Umumnya

tumbuhan ganggang hidup di tempat yang lembab, baik di air tawar maupun

air laut. Semua alga mengandung klorofil tetapi ada pigmen lain yang

,menyusun yang terkandung dalam plastida (Karman 2007).

Alga oocystis memiliki penyebaran yang luas, umumnya unisel, tidak

bergerak dan tidak menghasilkan zoospore. Alga hijau sebagian besar hidup
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di air tawar, beberapa diantaranya di air laut dan air payau. Alga hijau yang

hidup di laut tumbuh di sepanjang perairan yang dangkal, pada umumnya

melekat pada batuan dan seringkali muncul apabila air menjadi surut

(Sulisetijono 2009).

Chlorophyta mempunyai pigmen hijau yang dominan dan terhimpun

dalam kloroplas. Kloroplas pada Ulotrix letaknya mengikuti bentuk dinding

sel (parietal) dan bentuk kloroplasnya berbentuk sabuk. Susunan tubuhnya

filamen tidak bercabang (Sulisetijono 2009).

Reproduksi Chlorophyta dapat terjadi secara seksual dan aseksual.

Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan zoospora, yaitu spora

yang dapat bergerak atau berpindah tempat. Zoospora berbentuk seperti

buah pir dengan dua sampai empat bulu cambuk, mempunyai vakuola

kontraktil dan kebanyakan memiliki satu stigma. Reproduksi seksualnya

berlangsung dengan konjugasi (Aziz 2008).

Ciri Ciri Protozoa pada Umumnya ciri ciri Protozoa tidak dapat membuat

makanan sendiri atau heterotrof, protozoa memiliki alat gerak yaitu ada

yang berupa kaki semu, bulu getar (cillia) atau bulu cambuk (flagel), ciri

Ciri Protozoa Hidup bebas sebagai saprofit atau parasit, protozoa

merupakan Organisme bersel tunggal, ciri ciri Protozoa memiliki membran

nukleus atau Eukariotik/ berinti sejati, protozoa Hidup soliter (sendiri) atau

berkoloni (kelompok), hewan Protozoaini dapat membentuk sista untuk

bertahan hidup. sista, merupakan bentuk sel protozoa yang terdehidrasi dan

berdinding tebal mirip dengan endospora yang terjadi pada bakteri, protozoa

mampu bertahan hidup dalam lingkungan kering maupun basah, protozoa

tidak mempunyai dinding sel, protozoa merupakan organisme mikroskopis

yang prokariot.

Di bidang pertanian, Laminaria sp. digunakan untuk pupuk pertanian.

Spirogyra dan Chara braunii dalam bidang sains digunakan sebagai bahan

percobaan fotosintesis, sedangkan beberapa ganggang merah seperti

Eucheuma spinosum dan Agardhiella digunakan sebagai dasar pembentukan
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gel untuk media biakan mikrobiologis serta fase padat pada elektroforesis

gel.

Dalam budidaya ternak, Laminaria lavaniea digunakan untuk makanan

ternak karena banyak mengandung kalium. Di California, Macrocystis

pyrifera atau kelp dipanen untuk memberi makan kerang abalone yang

banyak dibudidayakan masyarakat setempat. Di Indonesia sendiri ganggang

jenis Gracilaria sp. yang digunakan untuk memberi makan kerang abalone

yang banyak dibudidayakan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
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E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum isolasi dan identifikasi alga

dan protozoa dari alam adalah :

a. Isolasi adalah suatu cara untuk memindahkan organisme utuk bisa

mendapatkan biakan yang murni.

b. Protozoa adalah kelompok organisme dari kingdom protista yang mirip

dengan hewan.

c. Protozoa dapat dikelompokan berdasarkan alat geraknya, yaitu sporozoa,

ciliata, mastigospora, dan sarcodina.

d. Algae adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ

dengan perbedaan fungsi yang nyata.

e. Isolasi algae dan potozoa diambil dari air kolam yang berwarna hijau.

Pada saat pengamatan ditemukan 2 protozoa dan tidak ada alga yang

ditemukan, Hal ini mungkin terjadi karena belum semua sampel air

kolam yang dibawa tersebut mengalami pengamatan.

2. Saran

a. Alat-alat yang digunakan untuk praktikum ini lebih memadai dan

kualitasnya masih baik, agar tidak mengganggu pelaksanaan saat

praktikum.

b. Praktikum dan Co-Ass dalam pelaksanaan praktikum saling bekerjasama

agar praktikum ini berjalan dengan lancar.
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IV. PENGENALAN MESOFAUNA, MAKROFAUNA, VAM DAN

AZOLA

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Tanah merupakan suatu bagian dari ekosistem terestrial yang di

dalamnya dihuni oleh banyak organisme yang disebut sebagai biodiversitas

tanah. Biodiversitas tanah merupakan diversitas alpha yang sangat berperan

dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan fungsi tanah untuk

menopang kehidupan di dalam dan di atasnya. Tanah merupakan habitat bagi

organisme yang sangat luas, beranekaragam, berkumpul dan saling

berinteraksi membentuk aktivitas yang sangat luas, yang pada akhirnya

membentuk sifat-sifat kimia, biologi dan fisika tanah.

Dalam suatu komunitas biotik, tidak selamanya populasi individu atau

kerapatan populasinya dapat diukur atau perlu diukur. Oleh karena itu,

informasi berupa kelimpahan atau kerapatn relatif dapat mencukupi data

yang diperlukan. Kelimpahan relatif (relative abundance) adalah jumlah

individu suatu jenis per jumlah individu total. Meskipun besar populasi yang

sebenarnya tidak diketahui,gambaran mengenai kelimpahan populasi berupa

indeks-indeks dapat memberikan informasi berharga mengenai berbagai hal.

Sebagai contoh, kita dapat mengetahui perbedaan populasi hewan di suatu area

pada waktu yang berbeda atau padakomunitas yang berbeda.

Kehidupan makrofauna tanah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang

merupakan tempat hidupnya. Faktor yang memepengaruhi itu diantaranya

pH tanah, temperatur tanah, temperatur udara, kelembaban tanah,

kelembaban udara, intensitas cahaya. Perbedaan kondisi lingkungan

menyebabkan adanya perbedaan jenis makrofauna tanah dan juga yang

mendominasinya. Maka dari itu, peraktikum ini akan membandingkan

makrofauna tanah yang terdapat pada tempat (plot) yang berbeda, yaitu di

area vegetasi dan non vegetasi serta jenis makrofauna tanah diurnal dan noc

turnal.

48
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Dalam penyebaran makrofauna tanah lingkungan merupakan suatu

sistem kompleks yang berada diluar individu yang mempengaruhi

pertumbuhan dan perkembangan organisme yang hidup dalam lingkungan

masing-masing. Begitu pula jumlah dan kualitas organisme penghuni di

setiap habitat tidak sama. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada

ukuran tumbuhan hijau, karena akan mempengaruhi penyebaran

makrofauna disekitarnya. Lingkungan juga merupakan salah satu bagiannya

(Irwan 1992).

Vesicular-arbuscular mycorrhizae (VAM), yaitu mikoriza yang dalam

asosiasinya dengan perakaran tanaman membentuk vesikel dan arbuskel.

Jamur yang tergolong dalam mikoriza dengan tipe ini biasanya berasal dari

kelompok Zygomycetes, yaitu Glomales. VAM termasuk dalam ordo

Mucorales dan famili Endogonaceae. VAM memiliki spora yang kering, dan

klamidospora yang terdiferensiasi serta tidak bersepta. Sporanya berdinding

single atau double. VAM di dalam tanah bertahan dengan menggunakan

spora berdinding tebal yang disebut klamidospora atau propagul vegetatif di

dalam akar, dan berkecambah dalam rizosfer atau rizosplane.

Azolla adalah paku air mini ukuran 3-4 cm yang bersimbiosis dengan

Cyanobacteria pemfiksasi N2. Simbiosis ini menyebabkan azolla

mempunyai kualitas nutrisi yang baik. Azolla sudah berabad-abad

digunakan di Cina dan Vietnam sebagai sumber N bagi padi sawah. Azolla

tumbuh secara alami di Asia, Amerika, dan Eropa.

2. Tujuan praktikum

Tujuan dari praktikum acara pengenalan mesofauna, makrofauna, vam

dan azola adalah :

a. Mengamati dan mengidentifikasi morfologi mesofauna

b. Mengamati dan mengidentifikasi morfologi makrofauna

c. Mampu membedakan perbedaan mesofauna dan makrofauna

d. Mempelajari morfologi azolla dan sel Anabaena azollae

e. Melakukan isolasi spora VAM dan infeksinya pada tanaman jagung.
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3. Waktu dan tempat praktikum

Praktikum Mikrobiologi Pertanian acara pengenalan mesofauna,

makrofauna, vam dan azola dilaksanakan pada tanggal 10 November

bertempat di Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian, Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

B. Tinjauan Pustaka

1. Mesofauna dan Makrofauna

Hewan tanah dapat pula di kelompokkan atas dasar ukuran tubuhnya,

kehadirannya di tanah, habitat yang dipilihnya, dan kegiatan makannya.

Berdasarkan ukuran tubuhnya hewan-hewan tersebut dikelompokkan atas

mikrofauna, mesofauna, dan makrofauna. Ukuran mikrofauna berkisar

antara 20 mikron sampai dengan 200 mikron, mesofauna antara 200 mikron

sampai dengan 1 cm, dan makrofauna > 1 cm ukurannya. Berdasarkan

kehadirannya, hewan tanah dibagi atas kelompok transien, temporer,

penodik, dan permanen. Berdasarkan habitatnya hewan tanah ada yang

digolongkan sebagai epigon, hemiedafon, dan eudafon. Hewan epigon hidup

pada lapisan tumbuh-tumbuhan dipermukaan tanah, hemiedafon hidup pada

lapisan organik tanah, dan eudafonhidup pada tanah lapisan mineral.

Berdasarkan kegiatan makannya hewan tanah itu ada yang bersifat

herbivora, dapravora, fungivora dan predator Penelitian mengenai hewan

tanah di Indonesia masih sedikit sekali. Penelitiantentang hewan tanah yang

pertama-tama di Indonesia dilakukan pada tahun 1925 oleh Damenerman.

Dari hasil penelitian itu ternyata hewan permukaan tanah yangpaling tinggi

kepadatan populasinya adalah Hymenopetra yaitu famili Formiadae,dan

diikuti oleh Coleaptura, Oniscoidea, Myriapoda, dan Arachnida. Dari hasil

penelitian Adianto di Jawa Barat dan Suharjono di Kalimantan, ternyata

hewan yang tertinggi kepadatan populasinya di lantai hutan adalah

Collembata, kemudian diikuti oleh Arachnida, Coleoptera, Hymenoptera,

dan kelompok lainnya. Hewan dalam tanah yang tertinggi kepadatan

populasinya dari penelitian Adianto adalah Acarina, Collembata,

Hymenoptera, Symphyia, Diplura, dan Psocoptera.(Sutedjo dkk., 1996)
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Makro fauna tanah merupakan salah satu komponen tanah, kehidupanmakrofauna

tanah sangat tergantung habitatnya, karena keberadaan dan

kepadatanpopulasi suatu jenis fauna tanah disuatu daerah sangat ditentukan

oleh keadaandaerah tersebut atau dengan kata lain keberadaan dan

kepadatan populasi suatu jenismakro fauna tanah yang sangat tergantung

dari faktor lingkungan, yaitu lingkunganbiotik dan lingkongan abiotik.

Makro fauna tanah merupakan bagian dari ekosistem tanah oleh karena itu

dalam mempelajari ekologi makro fauna tanah kita harusmengetahui faktor

fisik dan kimia tanah sebelumnya selalu diukur (Suin 1997).

Menurut Baker (1998), populasi, biomasa dan diversitas makrofauna

tanah dipengaruhi oleh praktek penggelolaan lahan dan penggunaannya.

Sebaliknya, pada lahan terlantar karena kualitas lahannya tergolong masih

rendah menyebabkan hanya makrofauna tanah tertentu yang mampu

bertahan hidup, sehingga diversitas makrofauna tanah baik yang aktif di

permukaan tanah maupun di dalam tanah juga sangat rendah.

Makrofauna tanah merupakan kelompok fauna bagian dari biodiversitas

tanah yang berukuran 2 mm sampai 20 mm (Gorny dan Leszek 1993).

Makrofauna tanah merupakan bagian dari biodiversitas tanah yang berperan

penting dalam perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi. Dalam dekomposisi

bahan organik, makrofauna tanah lebih banyak berperan dalam proses

fragmentasi (comminusi) serta memberikan fasilitas lingkungan

(mikrohabitat) yang lebih baik bagi proses dekomposisi lebih lanjut yang

dilakukan oleh kelompok mesofauna dan mikrofauna tanah serta berbagai

jenis bakteri dan fungi. Peran makrofauna tanah lainnya adalah dalam

perombakan materi tumbuhan dan hewan yang mati, pengangkutan materi

organik dari permukaan ke dalam tanah, perbaikan struktur tanah, dan

proses pembentukan tanah. Dengan demikian makrofauna tanah berperan

aktif untuk menjaga kesuburan tanah atau kesehatan tanah (Hakim 1986).

2. VAM

Mikoriza merupakan asosiasi simbiotik antara jamur dan sistem

perakaran tanaman tinggi. Mikoriza yang berarti akar jamur pertama kali
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ditemukan oleh botaniwan Jerman, Frank pada tahun 1855 (Rao 1994).

Dalam bahasa latin, istilah mikoriza (mycorrhyza) merupakan gabungan

dari kata myces yang berarti jamur (cendawan) dan rhyza yang artinya akar.

Hubungan antara cendawan dan akar ini hanya terjadi pada akar tumbuhan

khususnya akar halus dan masih muda serta tidak pernah pada bagian yang

lain (Muin 2001 dalam Widiarti 2007).

Mikoriza merupakan gabungan simbiotik dan mutualistik antara

cendawan bukan patogen atau patogen lemah dengan sel akar hidup

terutama korteks dan sel epidermis. Cendawan menerima unsur hara organik

yang berasal dari tumbuhan, dan memperbaiki kemampuan akar dalam

menyerap air dan mineral (Salisbury dan Ross 1995). Cendawan ini bersama

dengan kelompoknya merupakan suatu golongan organisme khusus,

berkemampuan menyerang organ-organ tumbuhan di bawah tanah

(subterranean organs of plants), hidup bertahan dengan unsur-unsur

organiknya.

Garbaye dan Wartinger (1992) membuktikan bahwa asosiasi cendawan

arbuskular-veskular mikoriza (VAM) dapat memodulasi (mengatur)

ketahanan tanaman inangnya terhadap berbagai osmotik, elastisitas dinding

sel yang berubah-ubah atau kandungan air yang sympastis. Selain telah pula

dibuktikan bahwa VAM mampu memanen air di bawah titik layu permanen,

dimana air sangat terbatas dan tidak tersedia bagi tanaman nonmikoriza.

Kemampuan hifa memasuki pori-pori tanah yang paling kecil dimana akar

sudah tidak bisa menembus dan menjangkau air tersebut menyebabkan

tanaman bermikoriza selalu mendapatkan air meskipun dalam suasana

kekeringan (Muin 2001 dalam Widiarti 2007).

3. Azolla

Tumbuhan  Azolla pinnata  merupakan jenis tumbuhan paku air yang

mengapung dan sangat rentan terhadap kondisi lingkungan yang kering.

Arifin (2003) menjelaskan bahwa penamaan Azolla berasal dari bahasa

Yunani dan terdiri dari dua kata yaitu  azo  (mengering) dan  ollyo  (mati).

Tumbuhan ini umumnya terdapat di perairan tergenang terutama  di sawah,
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rawa, dan kolam.  Kondisi lingkungan yang sesuai dapat mempengaruhi

pertumbuhan serta kelangsungan hidup Azolla pinnata. Faktor-faktor yang

menjadi syarat bagi kelangsungan hidup Azolla pada umumnya adalah

kualitas air (pH, suhu, dan intensitas  cahaya) dan ketersediaan unsur hara

(N dan P).

Keistimewaan dari  Azolla pinnata  adalah kemampuan tumbuhan ini

dalam menghasilkan kandungan nitrogen serta pertumbuhan yang cepat

pada kondisi perairan yang optimum. Khan (1988) menjelaskan bahwa

pada umumnya  Azolla memiliki kemampuan menambat nitrogen dengan

bantuan mikrosimbion Anabaena azollae.  Kemampuan kedua simbiotan

tersebut dalam melakukan fiksasi atau menyerap nitrogen, baik yang berasal

dari atmosfer maupun yang berasal dari dalam air, dapat meningkat saat

kondisi perairan yang optimum terpenuhi.

Kandungan nitrogen yang dihasilkan oleh   Azolla pinnata  memiliki nilai

manfaat dalam bidang pertanian. Fasakin (1998)  melakukan sebuah

penelitian tentang  Azolla di Nigeria dan berhasil menemukan  sumber

protein yang potensial bagi kegiatan perikanan. Selain sebagai pakan ikan

dalam kegiatan perikanan, tumbuhan Azolla  juga dapat diaplikasikan untuk

kegiatan pertanian sebagai pupuk organik alami dan peternakan sebagai

pakan hewan ternak (Arifin 2003). Namun beberapa potensi dari tumbuhan

Azolla  ini masih belum dapat diberdayakan secara optimal.

C. Alat, Bahan dan Cara Kerja

1. Alat

a. Mikroskop

b. Lup/kaca pembesar

c. Petridish

d. Pinset

e. Saringan 3 tingkatan

2. Bahan

a. Mesofauna (Kutu daun dan Diplosa)

b. Makrofauna (Belalang, Kepik, Rayap, Semut, Cacing, dan Laba-laba)
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c. Air/aquadest

d. Azolla

e. Sample tanah (rhizosfer)

3. Cara Kerja

a. Pengamatan mesofauna dan makrofauna

1) Mencari mesofauna dan makrofauna pada lapisan rhizosfer tanah

2) Mencuci mesofauna dan makrofauna dengan air bersih lalu diletakkan

di petridish

3) Mengambil fauna dengan pinset dan mengamati dengan lup/kaca

pembesar

4) Menggambar, identifikasi, dan fungsi setiap fauna

b. Pengamatan azolla

1) Mengambil azolla secukupnya

2) Mengamati dan menggambar morfologi azolla dan sporangium yang

terbentuk

3) Untuk pengamatan mikrospora caranya sebagai berikut: menekan

sporangium yang telah diletakkan pada kaca preparat dengan batang

gelas

4) Mengambil sedikit dengan pipet, meletakkan di atas kaca preparat +

deglass

5) Mengamati dibawah mikroskop

6) Menggambarkan morfologi Anabaena azollae serta member

keterangan

c. Isolasi VAM

1) Mencampur contoh tanah (25 gram) dengan air (100 ml)

(perbandingan tanah : air = 1 : 5-10) dalam gelas piala, kemudian

mengaduk rata dan membiarkan beberapa detik agar partikel kasar

mengendap.

2) Menuang cairan (didekentasi) melalui saringan kasar (250 mikron)

untuk memisahkan partikel kasar. Menampung cairan yang melewati

saringan pertama. Mencuci saringan dengan air mengalir, jangan
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menggunakan tangan atau benda lain karena dapat mengubah ukuran

saringan

3) Menyaring kembali hasil tampungan dari saringan kedua dengan

ukuran saringan yang lebih halus (90 mikron). Menamping hasil

saringan kedua dan mencuci saringan dengan air mengalir

4) Menyaring hasil saringan kedua untuk terakhir kali dengan saringan

paling halus (60 mikron). Memindahkan sisa yang tertinggal pada

saringan dalam cawan petri (+/- 4 petri). Caranya balik saringan,

semprot pada bagian yang terdapat seresah yang tertinggal dengan air

dan menaruh cawan petri dibawah saringan.

5) Mengamati hasil saringan pada cawan petri di bawah mikroskop

binokuler, memisahkan spora dari seresah organik dan menghitung

jumlah sporanya.
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D. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

1. Hasil pengamatan

Tabel 4.4.1 Hasil Pengamatan Makrofauna

Kelompok Nama Gambar

1

Cacing Tanah

Kecoa

Rayap

2

Semut

Rayap

Cacing Tanah

Laba-laba
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3

Kelabang

Semut

Jangkrik

4

Cacing Tanah

Semut

Kelabang

5

Cacing Tanah

Rayap

Semut
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6

Cacing

Rayap

Kelabang

Semut

7

Cacing Tanah

Rayap

Kelabang

Semut
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8

Semut

Rayap

Cacing

Kelabang

9

Cacing

Rayap

Kelabang

Semut
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10

Rayap

Semut

Jangkrik

Undur-undur

11

Undur-undur

Semut

Kaki Seribu

12

Kecoa

Laba-Laba
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Semut Hitam

Kepik
(Kumbang)

13 Antipoda

14

Laba-Laba

Semut

Cacing

Rayap

15 Belalang
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Kepik

Rayap

Semut

Cacing

Laba-laba

16

Kumbang Buas

Rayap

Semut

17 Semut
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Kepik

Kelabang

Cacing

Kaki Seribu
(Luwing)

18

Cacing

Rayap

Jangkrik

Semut
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19

Semut

Cacing

Rayap

20

Semut

Cacing

Rayap

21

Cacing Tanah

Rayap

Semut

Sumber : Data Rekapan

64

19

Semut

Cacing

Rayap

20

Semut

Cacing

Rayap

21

Cacing Tanah

Rayap

Semut

Sumber : Data Rekapan

64

19

Semut

Cacing

Rayap

20

Semut

Cacing

Rayap

21

Cacing Tanah

Rayap

Semut

Sumber : Data Rekapan
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Tabel 4.4.2 Hasil Pengamatan Mesofauna

Kelompok Nama Gambar

1

Collembola
(Springtail)

Kutu Tanah

2

Collembola
(Springtail)

Kutu Tanah

Pauropoda

3

Pauropoda

Kutu Tanah
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Collembola

4

Pauropoda

Kutu Tanah

Collembola

12

Collembola

Undur-Undur

Rayap

13

(lengkapi)

(lengkapi)
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14 Kutu Tanah

15

Kutu tanah

Diplura

16

Diplura

Laba-Laba Kecil

17

Laba- laba

Diplura

Pauropoda
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18

Diplura

Kutu tanah

Sumber : Data Rekapan

Tabel 4.4.3 Hasil Pengamatan Morfologi Azolla
Gambar Jenis Azolla Keterangan

Gambar 4.1 Azolla
microphylla

Azolla microphylla 1. Daun
2. Akar
3. Spora

Sumber : Laporan sementara

Tabel 4.4.4 Hasil Pengamatan Mikroskop Azolla
Gambar Mikroskop Keterangan

Gambar 4.2 Pengamatan
mikroskop Azolla

(Perbesaran 10 x 10)

1. Sel Heterosit
2. Sel vegetatif

Sumber : Laporan sementara
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Tabel 4.4.5 Pengamatan Spora VAM

Gambar Spora VAM Morfologi Jumla Spora

Gambar 4.3 Pengamatan
spora VAM

1. Berwarna orange
kemerahan

2. Berbentuk lonjong
3. Bentuk kotak

2

Sumber : Laporan sementara

2. Pembahasan

Hewan atau fauna tanah diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) makro

fauna, (2) meso fauna, dan (3) mikro fauna. Penjelasan lebih rinci disajikan

sebagai berikut. Makro fauna adalah semua hewan tanah yang dapat dilihat

langsung dengan mata tanpa bantuan mikroskop dan berukuran lebih dari 10

mm. Makro fauna tanah terdiri dari: hewan-hewan besar pelubang tanah

seperti: tikus dan kelinci, cacing tanah, Arthropoda, meliputi: Crustacea

(kepiting tanah dan udang tanah), Chilopoda (kelabang), Diplopoda (kaki

seribu), Arachnida (lebah, kutu, dan kalajengking) dan Insekta (belalang,

jangkrik, semut, dan rayap), Moluska. Meso fauna adalah semua hewan

tanah yang berukuran lebih kecil berkisar antara 0,2 mm s/d 10 mm,

sehingga dapat dilihat jelas dengan bantuan kaca pembesar. Makro fauna

tanah terdiri dari: Collembola, Acari, Enchytraeida, Protura, Diplura,

Paraupoda, dll. Mikro fauna adalah hewan tanah yang berukuran sangat

kecil yaitu kurang dari 0,2 mm. Mikro fauna terdiri dari: (a) Protozoa,
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seperti: amoeba, flagelata, dan ciliata, dan (b) Nematoda, seperti:

omnivorous dan Predaceus.

Organisme sebagai bioindikator kualitas tanah bersifat sensitif terhadap

perubahan, mempunyai respon spesifik dan ditemukan melimpah di dalam

tanah. Salah satu organisme tanah adalah fauna yang termasuk dalam

kelompok makrofauna tanah (ukuran > 2 mm) terdiri dari milipida, isopoda,

insekta, moluska dan cacing tanah (Wood 1989). Makrofauna tanah sangat

besar peranannya dalam proses dekomposisi, aliran karbon, redistribusi

unsur hara, siklus unsur hara, bioturbasi dan pembentukan struktur tanah

(Anderson 1994). Biomasa cacing tanah telah diketahui merupakan

bioindikator yang baik untuk mendeteksi perubahan pH, keberadaan horison

organik, kelembaban tanah dan kualitas humus.

Rayap berperan dalam pembentukan struktur tanah dan dekomposisi

bahan organik (Anderson 1994). Penentuan bioindikator kualitas tanah

diperlukan untuk mengetahui perubahan dalam sistem tanah akibat

pengelolaan yang berbeda.

Perbedaan penggunaan lahan akan mempengaruhi populasi dan

komposisi makrofauna tanah. Pengolahan tanah secara intensif, pemupukan

dan penanaman secara monokultur pada sistem pertanian konvensional

dapat menyebabkan terjadinya penurunan secara nyata biodiversitas

makrofauna tanah (Crossley et al. 1992; Paoletti et al. 1992; Pankhurst,

1994). Mengingat pentingnya peran fauna tanah dalam menjaga

keseimbangan ekosistem tanah dan masih relatif terbatasnya informasi

mengenai keberadaan fauna tanah, perlu dieksplorasi potensi fauna tanah

sebagai bioindikator kualitas tanah. Fauna tanah, termasuk di dalamnya

serangga tanah, memiliki keanekaragaman yang tinggi dan masing-masing

mempunyai peran dalam ekosistem

Mikoriza berasal dari kata Miko (Mykes = cendawan) dan Riza yang

berarti akar tanaman. Struktur yang terbentuk dari asosiasi ini tersusun

secara beraturan dan memperlihatkan spektrum yang sangat luas baik dalam

hal tanaman inang, jenis cendawan maupun penyebarannya. Nahamara
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(1993) dalam Subiksa (2002) mengatakan bahwa mikoriza adalah suatu

struktur yang khas yang mencerminkan adanya interaksi fungsional yang

saling menguntungkan antara suatu tumbuhan tertentu dengan satu atau

lebih galur mikobion dalam ruang dan waktu.

Cendawan VAM mengasilkan senyawa glycoprotein glomalin yang

sangat berkorelasi dengan peningkatan kemantapan agregat. Faktor-faktor

yang terlibat dalam pembentukan struktur adalah organisme, seperti benang-

benang jamur yang dapat mengikat satu partikel tanah dan partikel lainnya

Selain akibat dari perpanjangan dari hifa-hifa eksternal pada jamur

mikoriza, sekresi dari senyawa-senyawa polysakarida, asam organik dan

lendir yang di produksi juga oleh hifa-hifa eksternal, akan mampu mengikat

butir-butir primer/agregat mikro tanah menjadi butir sekunder/agregat

makro. Agen organik ini sangat penting dalm menstabilkan agregat mikro

dan melalui kekuatan perekat dan pengikatan oleh asam-asam dan hifa tadi

akan membentuk agregat makro yang mantap.

Metzgar et al. (2007) menjelaskan bahwa genus Azolla dibagi menjadi

dua kelompok. Arifin (2003)  menjelaskan bahwa  genus  Azolla  untuk

kelompok  Euazolla  umumnya terdapat di bagian Amerika Serikat, Alaska,

Meksiko, Amerika Selatan,  dan India Barat.  Genus Azolla untuk kelompok

Rhizosperma umumnya terdapat di Asia Tenggara, Jepang, Australia, dan

Lembah Nil Afrika.  Lumpkin & Plucknett  (1978) in Khan (1988) membuat

urutan klasifikasi untuk  Azolla pinnata  berdasarkan morfologinya dan

karakteristik hidup tumbuhan tersebut.

Dunia : Plantae

Divisi : Pteridophyta

Kelas : Leptosporangiopsida

Ordo : Salviniales

Famili : Azollaceae

Genus : Azolla (Rhizosperma)

Spesies : Azolla pinnata
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Spesies Azolla pinnata R.Br. adalah sejenis pakis air yang berukuran

kecil yang hidup bebas mengambang secara horizontal di permukaan air

tawar. Khan (1988) menjelaskan bahwa satu rumpun Azolla pinnata

memiliki ukuran sebesar 2,5 cm x 1 cm.  Bentuk akar Azolla pinnata

menggantung di permukaan air, berbulu, dan memiliki panjang 1-5 cm

dengan membentuk kelompok 3-6 rambut akar.  Azolla pinnata memiliki

ukuran daun yang kecil serta membentuk 2 atau 3 barisan yang menyirip,

bervariasi, dan saling tumpang tindih.

Tumbuhan Azolla pinnata memerlukan kondisi perairan yang  sesuai

agar dapat bertahan hidup.  Kondisi tersebut harus didukung dengan

intensitas cahaya, suhu, dan pH yang sesuai. Faktor penting  yang menjadi

syarat  dalam melakukan budi daya tumbuhan air adalah ketersedian nutrien

berupa unsur hara (N dan P) yang cukup.  Parameter yang dapat digunakan

untuk mengetahui ketersediaan unsur N dalam air adalah  ammonia, nitrat,

dan nitrit.  Unsur N yang tersedia sebaiknya memiliki jumlah yang sedikit

karena Azolla pinnata  memiliki kemampuan untuk melakukan fiksasi

nitrogen  dengan bantuan mikrosimbion Anabaena azollae. Pertumbuhan

Azolla pinnata  diduga dapat tumbuh dengan baik bila didukung dengan

ketersediaan unsur P dalam bentuk bahan organik yang  sesuai.

Spesies Azolla pinnata bersimbiosis dengan Anabaena azollae dan

mampu menghasilkan kandungan nitrogen berdasarkan proses fiksasi.

Arifin (2003) menjelaskan bahwa sumber nitrogen dalam Azolla pinnata

diperoleh melalui proses fiksasi nitrogen dari  udara dengan bantuan

perantara simbiosis  dari  Anabaena azollae.  Proses fiksasi nitrogen di udara

yang terjadi pada daun Azolla pinnata selama kurun waktu 106 hari saat

tebar dapat mencapai 120-140 kg N/ha atau rata-rata 1,1-1,3 kg N/hari.

Hasil fiksasi nitrogen dari udara akan bervariasi bila Azolla pinnata

ditanam bersama dengan tanaman padi yaitu berkisar antara 0,4-2,9 kg

N/ha/hari.  Hasil fiksasi nitrogen ditransfer ke seluruh bagian tubuh Azolla

pinnata secara merata dengan laju pertumbuhan sekitar 35%/hari.
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E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari praktikum Pengenalan Mesofauna, Makrofauna, VAM dan Azolla

dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

a. Meso fauna adalah semua hewan tanah yang berukuran lebih kecil

berkisar antara 0,2 mm s/d 10 mm, sehingga dapat dilihat jelas dengan

bantuan kaca pembesar.

b. Makro fauna adalah semua hewan tanah yang dapat dilihat langsung

dengan mata tanpa bantuan mikroskop dan berukuran lebih dari 10 mm.

c. VAM (Vesikular-Arbuskular Mycorhizae) merupakan jamur yang

bersimbiosis dengan akar tanaman. Jamur ini membentuk vesikel dan

arbuskula di dalam korteks tanaman.

d. Anabaena azollae merupakan salah satu jenis mikroalga. Azolla

merupakan satu-satunya genus dari paku air mengapung suku Azollaceae.

2. Saran

Sebaiknya alat mikroskop yang disediakan sesuai dengan jumlah

kelompok yang akan melaksanakan praktikum sehingga tidak perlu

mengantri
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V. MIKROBIOLOGI TERAPAN

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Mikroorganisme dapat menjadi bahan pangan ataupun mengubah bahan

pangan menjadi bentuk lain. Proses pembuatan pangan yang dibantu oleh

mikroorganisme misalnya melalui fermentasi, seperti keju, yoghurt, dan

berbagai makanan lain termasuk kecap dan tempe.

Mikroorganisme banyaak membantu manusia dalam bidang pangan.

Yang mana terjadi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan.

Bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan

tahun yang lalu.Sebagai contoh, di bidang teknologi pangan adalah

pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-9.

Bioteknologi dengan menggunakan mikroorganisme dapat menghasilkan

makanan dan minuman karena dapat tumbuh dengan cepat, mengandung

protein yang cukup tinggi dan dapat menggunakan produk-produk sisa

sebagai substratnya misalnya dari limbah dapat menghasilkan produk yang

tidak toksik dan reaksi biokimianya dapat dikontrol oleh enzim organisme

itu sendiri.

Pembuatan nata memanfaatkan bakteri Acetobacter xylinum yang akan

dapat membentuk serat nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah

diperkaya dengan karbon dan nitrogen melalui proses yang terkontrol.

Bakteri Acetobacter xylinum atau bakteri asam laktat tumbuh dalam kondisi

asam. Pada kondisi demikian, bakteri tersebut akan menghasilkan enzim

yang dapat menyusun zat gula menjadi ribuan rantai serat atau selulosa.

Dari jutaan renik yang tumbuh pada air kelapa tersebut, akan dihasilkan

jutaan lembar benang-benang selulosa yang akhirnya nampak padat

berwarna putih hingga transparan, yang disebut sebagai nata.

Bakteri tersebut tidak membentuk endospora maupun pigmen. Pada

kultur sel yang masih muda, individu sel berada sendiri-sendiri dan

transparan. Koloni yang sudah tua membentuk lapisan menyerupai gelatin
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yang kokoh menutupi sel koloninya. Pertumbuhan koloni pada medium cair

setelah 48 jam inokulasi akan membentuk lapisan pelikel dan dapat dengan

mudah diambil dengan jarum oase.

Bakteri tersebut dapat membentuk asam dari glukosa, etil alcohol, dan

propel alcohol, tidak membentuk indol dan mempunyai kemampuan

mengoksidasi asam asetat menjadi CO2 dan H2O. Sifat yang paling

menonjol dari bakteri itu adalah memiliki kemampuan untuk

mempolimerisasi glukosa sehingga menjadi selulosa. Selanjutnya selulosa

tersebut membentuk matrik yang dikenal sebagai nata.

2. Tujuan praktikum

Tujuan dari Praktikum Mikrobiologi Terapan adalah :

a. M empelajari mikrobia yang berperan dalam pembuatan nata.

b. Mempelajari proses pembuatan nata.

3. Waktu dan tempat praktikum

Praktikum dilaksanakan pada hari Jum’at, 09 November 2012 di

Laboratorium Biologi Tanah, Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian,

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

B. Tinjauan Pustaka

Bahan makanan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan

mineral. Bahan makanan berupa medium pertumbuhan yang baik bagi berbagai

macam mikroorganisme. Mikroorganisme dapat membusukkan protein,

memfermentasikan karbohidrat dan menjadikan lemak dan minyak berbau

tengik. Beberapa mikroorganisme bersifat menguntungkan; misalnya dapat

menghasilkan produk-produk makanan khusus seperti keju dan acar, keduanya

enak dimakan dan tidak mudah rusak. Disamping itu mikroorganisme pun

dapat merupakan makanan tambahan bagi manusia dan hewan. Sesungguhnya,

mikroorganisme bahkan merupakan sumber makanan pilihan yang menarik.

(Miller 1976)

Kata nata berasal dari bahasa Spanyol yang berarti krim. Nata

diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai ‘natare’ yang berarti terapung-

apung. Nata dapat dibuat dari air kelapa, santan kelapa, tetes tebu (molases),
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limbah cair tebu, atau sari buah (nanas, melon, pisang, jeruk, jambu biji,

strawberry dan lain-lain). Nata yang dibuat dari air kelapa disebut nata de coco.

Di Indonesia, nata de coco sering disebut sari air kelapa atau sari kelapa. Nata

de coco pertama kali berasal dari Filipina (Sutarminingsih 2004).

Menurut Thimman (1962), nata terbentuk karena proses pengambilan

glukosa dari larutan gula. Gula dalam media difermentasi oleh Acetobacter

xylinum kemudian digabungkan asam lemak membentuk prekursor (penyusun

nata). Pada membran sel prekursor ini selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk

ekskresi bersama enzim mempolimerisasikan glukosa menjadi selulosa

material di luar sel. Komponen ini akan membentuk jaringan mikrofibril yang

panjang dalam cairan fermentasi. Gelembung gelembung CO2 yang dihasilkan

selama fermentasi mempunyai kecenderungan melekat pada jaringan ini

sehingga menyebabkan jaringan tersebut terangkat di permukaan.

Untuk mendapat nata yang baik, perlakuan terhadap alat dan bahan harus

teliti dan spesifik. Untuk menghindari kontaminasi, mikroba yang sering

menjadi kontaminan adalah jamur, yeast dan bakteri. Kontaminan diantaranya

penicillum, aspergilus dan bakteri pembentuk yoghurt. Dalam pertumbuhan

bakteri mikroba, kontaminan tersebut mempunyai syarat syarat tumbuh yang

hampir sama pada bakteri inokulum. Problema terjadinya kontaminasi

merupakan problema yang sering terjadi dalam pembuatan nata sehingga perlu

diadakan pencegahan apalagi jika terjadi kontaminasi maka pertumbuhan

bakteri akan terhambat karena persaingan antara bakteri dan pembentuk nata

dan bakteri/ mikroba kontaminan (Haryadi 1999).

C. Alat, Bahan dan Cara Kerja

1. Alat

a. Toples

b. Kain lap

c. Pengaduk

d. Pipet

e. Gelas ukur

f. Karet gelang
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2. Bahan

a. Air kelapa

b. Air kecutan tahu

c. Air nanas

d. Asam cuka (asam cuka glacial)

e. Starter Acetobacter xylinum

f. Gula pasir

g. Ekstrak tauge

h. Urea

3. Cara kerja

a. Merebus air kelapa dan air kecutan tahu dalam wadah terpisah sampai

mendidih lalu mendinginkannya. Air nanas disiapkan dengan cara : nanas

diparut, lalu diperas dengan menggunakan air matang.

b. Menyiapkan toples yang telah diisi 1 liter bahan tersebut no 1.

c. Menambahkan gula pasir 10% dan cairan, dan 100 ml ekstrak tauge

atau1 pucuk sendok teh urea ke dalam toples.

d. Menambahkan asam asetat glacial.

e. Menambahkan starter biakan murni Acetobacter xylinum.

f. Menutup toples dengan kain bersih dan diikat karet, lalu menginkubasi

pada suhu kamar.

g. Mengamati ketebalan nata pada hari ke-14.

h. Mengangkat nata yang sudah terbentuk dan menimbangnya.

i. Mencuci dan merebus nata
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D. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

1. Hasil Pengamatan

Tabel 5.4.1 Hasil Pengamatan Nata de Coco

Kelompok
Hari Ke – 0 Hari Ke – 14

Warna Aroma Warna Aroma
1 Bening Kelapa Krem Asam pekat

4 Putih bening Kelapa
Putih

kekuningan
Asam

7 Kekuningan Asam Putih buram Asam
13 Putih Kelapa Keruh Asam

16
Kuning

kecoklatan
Kelapa Putih keruh Asam

19 Putih keruh Asam Putih susu Asam pekat
Sumber : Data Rekapan

Tabel 5.4.2 Hasil Pengamatan Nata de Soya

Kelompok
Hari Ke – 0 Hari Ke – 14

Warna Aroma Warna Aroma
2 Coklat Asam Putih keruh Asam pekat
5 Coklat Asam Putih keruh Asam segar

8 Kuning Asam
Putih

kecoklatan
Asam

9 Kuning Asam pekat
Putih

kekuningan
Asam

10 Kuning Langu Krem Asam

11 Kuning Asam
Putih

kecoklatan
Asam

14 Coklat Kecutan tahu
Putih

kecoklatan
Asam

17 Coklat Asam
Coklat

kekuningan
Asam segar

20
Kuning
keruh

Asam
Putih

kekuningan
Asam

Sumber : Data Rekapan
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Tabel 5.4.3 Hasil Pengamatan Nata de Pina

Kelompok
Hari Ke – 0 Hari Ke - 14

Warna Aroma Warna Aroma
3 Kuning Asam Krem Asam pekat

6
Kuning

kecoklatan
Nanas Kuning Asam

12 Kuning Nanas segar Putih pucat Nanas masam
15 Kuning Nanas Kecoklatan Asam segar
18 Kuning Nanas Krem Asam segar
21 Kuning Asam nanas Kuning Asam segar

Sumber : Data Rekapan

Tabel 5.4.4 Pengamatan Berat dan Volume Nata  (dalam 1 L BAHAN)
Kelompok Berat (gr) Diameter (cm) Tebal (cm) Volume (cm3)

1 180 11,5 2 207,82
2 300 13,5 1,8 257,52
3 150 16 0,8 160,77
4 200 9,5 1,8 255,28
5 190 14 1,5 231
6 360 15 1,5 264,9
7 250 13 1 265,33
8 130 12 1 113,04
9 355 13,5 2,56 366,25
10 380 13,7 2,5 368,34
11 290 14 1,5 231
12 220 13 2 265,33
13 310 13 2,5 331,66
14 550 - 2 492
15 300 16 1,7 341,63
16 130 11,5 1,5 155,73
17 160 10,5 1,5 130
18 360 16 2,1 422,01
19 320 14 1,5 231
20 300 15,5 1,5 282,88
21 300 15 1,75 206,06

Sumber : Data Rekapan
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Hasil Analisis

Kelompok 15 (Nata De-pina)

Volume = Luas alas x Tebal

= πr2 x t

=
22

7
x (8)2 x 1,7

= 341,63 cm3

2. Pembahasan

Nata adalah kumpulan sel bakteri (selulosa) yang mempunyai tekstur

kenyal, putih, menyerupai gel dan terapung pada bagian permukaan cairan

(nata tidak akan tumbuh di dalam cairan). Bahan yang dapat digunakan

sebagai media untuk pembuatan nata adalah air kelapa sehingga produknya

dikenal dengan nata de coco. Selain itu bahan lainnya adalah sari nanas

(nata de pina), kedelai (nata de soya) atau buah lain yang mengandung

glukosa. Mikroba yang aktif dalam pembuatan nata adalah bakteri

pembentuk asam asetat yaitu Acetobacter xylinum. Mikroba ini dapat

merubah gula menjadi selulosa. Jalinan selulosa inilah yang membuat nata

terlihat putih.

Nata merupakan selulosa yang dibentuk oleh bakteri Acetobacter

xylinum, berkalori rendah, kadar serat 2,5 %, dan memiliki kadar air 98 %.

Serat yang ada dalam nata tersebut sangat penting dalam proses fisiologis,

bahkan dapat membantu para penderita diabetes dan memperlancar

pencernaan makanan atau dalam saluran pencernaan. oleh karena itu dapat

dipakai sebagai sumber makanan. kalori rendah dan untuk keperluan diet.

Jika dua atau lebih jasad yang berbeda ditumbuhkan bersama-sama

dalam suatu medium, maka aktivitas metabolismenya secara kualitatif

maupun kuantitatif akan berbeda jika dibandingkan dengan jumlah aktivitas

masing-masing jasad yang ditumbuhkan dalam medium yang sama tetapi

terpisah. Fenomena ini merupakan hasil interaksi metabolisme atau interaksi

dalam penggunaan nutrisi yang dikenal sebagai sintropik atau sintropisme

atau sinergitik. Sebagai contoh ialah bakteri penghasil metan yang anaerob

obligat tidak dapat menggunakan glukosa sebagai substrat, tetapi bakteri
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tersebut akan segera tumbuh oleh adanya hasil metabolisme bakteri anaerob

lain yang dapat menggunakan glukosa. Contoh lain ialah biakan campuran

yang terdiri atas dua jenis mikroba atau lebih sering tidak memerlukan

faktor tumbuh untuk pertumbuhannya. Mikroba yang dapat mensintesis

bahan selnya dari senyawa organik sederhana dalam medium, akan

mengekskresikan berbagai vitamin atau asam amino yang sangat penting

untuk mikroba lainnya. Adanya ekskresi tersebut memungkinkan

tumbuhnya mikroba lain. Kenyataan ini dapat menimbulkan koloni satelit

yang dapat dilihat pada medium padat. Koloni satelit hanya dapat tumbuh

kalau ada ekskresi dari mikroba lain yang menghasilkan faktor tumbuh

esensiil bagi mikroba tersebut. Bentuk interaksi lain adalah cross feeding

yang merupakan bentuk sederhana dari simbiose mutualistik. Dalam

interaksi ini pertumbuhan jasad yang satu tergantung pada pertumbuhan

jasad lainnya, karena kedua jasad tersebut saling memerlukan faktor tumbuh

esensiil yang diekskresikan oleh masing-masing jasad.

Dari praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan hasil yang lumayan

memuaskan. Pembentukan nata de pina yang sempurna ini dipengaruhi oleh

bakteri Acetobakter xylinum. Acetobacter xylinum merupakan bakteri asam

asetat yang bersifat gram negatif, aerob, berbentuk batang, nonmotil, suhu

optimum pertumbuhannya 25‐300 C, dan mampu mengoksidasi etanol

menjadi asam aetat pada pH 4,5 (Madigan et al. 1997). Proses pembuatan

nata oleh bakteri Acetobacter xylinum merupakan kegiatan sintesa selulosa

yang dikatalis oleh enzim pensintesis selulosa yang terikat pada membran

sel bakteri. Penguraian/fermentasi gula dilakukan melalui jalur heksosa

monofosfat dan siklus asam sitrat (Susilawati dan Mubarik 2002).

Pada prinsipnya untuk menghasilkan nata de coco yang bermutu baik,

maka perlu disediakan media yang dapat mendukung aktivitas Acetobacter

xylinum untuk memproduksi selulosa ekstraseluler atau yang kemudian

disebut nata de coco. Aktivitas dari Acetobacter xylinum dalam

memproduksi nata de pina. Proses terbentuknya nata adalah sebagai berikut

sel-sel Acetobacter Xylinum mengambil glukosa dari larutan gula, kemudian
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digabungkan dengan asam lemak membentuk prekursor pada membran sel,

kemudian keluar bersama-sama enzim yang mempolimerisasikan glukosa

menjadi selulosa diluar sel. Prekursor dari polisakarida tersebut adalah

GDP-glukosa.

Bibit nata sebenarnya merupakan golongan bakteri dengan nama

Acetobacter xylinum. Acetobacter xylinum merupakan salah satu contoh

bakteri yang menguntungkan bagi manusia seperti halnya bakteri asam

laktat pembentuk yoghurt, asinan dan lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Acetobacter xylinum mengalami

pertumbuhan adalah nutrisi, sumber karbon, sumber nitrogen, serta tingkat

keasaman media temperatur, dan udara (oksigen). Senyawa karbon yang

dibutuhkan dalam fermentasi nata berasal dari monosakarida dan disakarida.

Sumber dari karbon ini yang paling banyak digunakan adalah gula. Sumber

nitrogen bisa berasal dari bahan organik seperti ZA, urea. Meskipun bakteri

Acetobacter xylinum dapat tumbuh pada pH 3,5 – 7,5, namun akan tumbuh

optimal bila pH nya 4,3. sedangkan suhu ideal bagi pertumbuhan bakteri

Acetobacter xylinum pada suhu 28 – 31 0 C.

Perdana (2008) mengungkapkan bahwa asam asetat atau asam cuka

digunakan untuk menurunkan pH atau meningkatkan keasaman bahan nata.

Asam asetat yang baik adalah asam asetat glacial (99,8%). Asam asetat

dengan konsentrasi rendah dapat digunakan, namun untuk mencapai tingkat

keasaman yang diinginkan yaitu pH 4,5 – 5,5 dibutuhkan dalam jumlah

banyak. Selain asan asetat, asam-asam organik dan anorganik lain bisa

digunakan.

Bakteri Acetobacter xylinum sangat memerlukan oksigen. Sehingga

dalam fermentasi tidak perlu ditutup rapat namun hanya ditutup dengan kain

bersih atau kertas untuk mencegah kotoran masuk kedalam media yang

dapat mengakibatkan kontaminasi.

Pada praktikum pembuatan nata de pina kelompok 15 didapatkan ciri-ciri

air nanas sebelum diinkubasi berwarna kuning dengan aroma nanas dan

setelah diinkubasi selama 14 hari untuk proses fermentasi. Nata yang
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terbentuk sudah berhasil dengan baik dengan ciri-ciri warna berubah

menjadi sedikit kecoklatan dan mengeluarkan aroma asam segar. Dengan 1

liter bahan didapatkan berat nata sebesar 300 gr dan berdiameter 16 cm. Dan

didapatkan ketebalan sebesar 1,7 cm dengan volume total nata de pina

341,63 cm3.
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E. Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan pembahasan praktikum Mikrobiologi Terapan

dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

a. Mikrobia yang berperan dalam proses pembuatan nata adalah

Azetobacter xylinum.

b. Nata adalah selulose yang terbentuk dari aktivitas Azetobacter xylinum

pada medium cair yang sumber karbonnya dalam keadaan asam.

c. Nata yang baik adalah nata yang berwarna putih dan tak berbau namun

pada praktikum kali ini nata yang dihasilkan berbau asam ini disebabkan

nata sering terguncang sehingga reaksi yang terjadi tidak sempurna.

d. Untuk membiakkan Azetobacter xylinum diperlukan tambahan sumber N

yaitu dari urea.

e. Nata yang terbaik adalah nata yang terbuat dari air kelapa

2. Saran

Dalam pembuatan makanan dengan menggunakan prinsip mikrobiologi

terapan harus memperhatikan jenis bakteri yang dipakai agar tidak terjadi

kegagalan.
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