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ABSTRACT 

Efficiency of P chemical fertilizers absorption in peat lands can be increased by using 

phosphate - solubilizing bacteria (PSB). Phosphate solubilizing bacteria is one of soil 

microorganism group which is capable of dissolving the source of P that accumulates in 

the soil and turn it into an available form for plants. Because of its role, the PSB can be 

employed as biofertilizer agent. The objective of this study was to analysis shelf life of 

PSB in liquid biofertilizer amended with additive substances such as starch and tween + 

glycerol. Four potential PSB isolates were subcultured on Pikovskaya's slant agar. The 

isolates were cultivated on Pikovskaya's broth separately and then mixed them equally 

with a combination of two, three and four isolates resulting starter 1 (consist of 

BB_UB6, BB_K2, BB_K9 and BB_HS13), starter 2 (consist of BB_UB6, BB_K2 and 

BB_K9) and starter 3 (consist of BB_UB6 and BB_K9). The fermentation media were 

inoculated by those starters and also added with starch and tween + glycerol separately, 

then incubated for 4 days at room temperature to produce liquid biofertilizer. 

Biofertilizer were pack afterward and stored for 0, 30, 90 and 180 days in refrigerator. 

Each shelf life was analyzed by calculating the population of PSB and pH measurement. 

The addition of additive substances are generally able to maintain and even improve the 

stability of PSB populations in liquid biofertilizer until 180 days storage and bacterial 

cell number are still in the range of quality standards (10
10

 - 10
11

 CFU/ml). Liquid 

biofertilizer amended with additive substances still has good pH range for acidophilic 

PSB growth (4,1 - 5,6) until 180 days storage. 

Keywords: Liquid biofertilizer, phosphate - solubilizing bacteria, starch, shelf life, 

tween + glycerol. 

ABSTRAK 

Efisiensi penyerapan pupuk kimia P di lahan gambut dapat ditingkatkan dengan 

memanfaatkan bakteri pelarut fosfat (BPF). Bakteri pelarut fosfat merupakan salah satu 

kelompok mikroorganisme tanah yang mampu melarutkan sumber P yang terakumulasi 

di dalam tanah dan mengubahnya menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman sehingga 

berpotensi sebagai agen biofertilizer. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 

masa simpan biofertilizer cair yang diperkaya zat aditif yaitu pati dan tween + gliserol. 
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Empat isolat BPF potensial disubkulturkan pada Pikovskaya agar miring. Masing - 

masing isolat diinokulasi ke dalam Pikovskaya cair dan kemudian dicampur dengan 

kombinasi 2, 3 dan 4 isolat sehingga menghasilkan starter 1 (BB_UB6, BB_K2, BB_K9 

dan BB_HS13), starter 2 (BB_UB6, BB_K2 dan BB_K9) dan starter 3 (BB_UB6 dan 

BB_K9). Media fermentasi diinokulasi dengan ketiga starter dan juga ditambahkan pati 

dan tween + gliserol secara terpisah, kemudian diinkubasi selama 4 hari pada suhu 

ruang untuk produksi biofertilizer cair. Biofertilizer dikemas dan disimpan selama 0, 30, 

90 dan 180 hari dalam refrigerator. Tiap masa simpan dianalisis dengan menghitung 

populasi BPF dan pengukuran pH. Penambahan zat aditif secara umum mampu 

mempertahankan bahkan meningkatkan stabilitas populasi BPF di dalam biofertilizer 

cair hingga 180 hari masa simpan dan total populasinya masih berada pada kisaran baku 

mutu (10
10

 - 10
11

 CFU/ml). Biofertilizer cair yang diperkaya zat aditif hingga masa 

simpan 180 hari masih memiliki kisaran pH yang baik bagi pertumbuhan BPF yang 

asidofilik (4,1 - 5,6). 

Kata kunci:  Bakteri pelarut fosfat, biofertilizer cair, masa simpan, pati, tween + 

gliserol. 

PENDAHULUAN 

Fosfor (P) merupakan salah satu 

unsur hara makro yang berperan penting 

dan sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan 

tanaman karena P berperan dalam 

pembentukan ATP dan secara langsung 

juga berperan dalam transfer energi yang 

berhubungan dengan proses metabolisme 

tanaman (Doberman dan Fairhurst 

2000). Kandungan fosfor (P) yang 

rendah pada lahan gambut menyebabkan 

pertumbuhan tanaman menjadi terbatas. 

Hal ini disebabkan karena adanya ikatan 

antara P dengan logam Al atau Fe 

sehingga menyebabkan tanaman tidak 

dapat menyerap P (Wulandari 2001).  

Pemakaian pupuk kimia P yang 

berlebihan pada lahan gambut masih 

dilakukan oleh sebagian besar petani 

untuk meningkatkan ketersediaan P bagi 

tanaman. Pupuk kimia P yang 

diaplikasikan ke tanah secara terus 

menerus dengan kadar yang melampaui 

batas dapat menyebabkan pencemaran 

tanah dan penyerapan P oleh tanaman 

tidak efisien.  Unsur P yang diserap 

tanaman dari pupuk sangat sedikit dan 

selebihnya berada di dalam tanah 

sebagai residu sehingga tanaman 

mengalami defisiensi P.  Oleh karena itu, 

perlu adanya alternatif lain untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, salah 

satunya dengan memanfaatkan 

mikroorganisme pelarut fosfat sebagai 

agen biofertilizer (pupuk hayati) yang 

dapat membantu menyediakan P bagi 

tanaman. 

Bakteri pelarut fosfat (BPF) 

merupakan salah satu kelompok 

mikroorganisme tanah yang mampu 

melarutkan sumber P yang terakumulasi 

di dalam tanah dan membantu 

menyediakan sumber P bagi tanaman 

sehingga berpotensi sebagai agen 

biofertilizer. Beberapa kelompok bakteri 

yang telah diketahui dapat melarutkan P 

adalah Pseudomonas (Poonguzhali et al. 

2008), Bacillus spp., Azotobacter sp. dan 

Erwinia sp. (Ivanova et al. 2006). 

Sebagai agen biofertilizer, BPF 

memberikan banyak keuntungan bagi 

tanaman. Selain dapat melarutkan 

sumber P (Novianti 2014), BPF juga 
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mampu menghasilkan zat pengatur 

tumbuh seperti hormon IAA (Sukarti 

2013) dan siderofor (Aprillia 2014).  

Aplikasi biofertilizer ke lahan 

pertanian dapat dimanfaatkan dalam 

bentuk cair maupun padat. Akan tetapi, 

biofertilizer cair diketahui memiliki 

banyak keunggulan dibandingkan 

dengan biofertilizer padat. Biofertilizer 

cair memiliki jumlah sel yang tinggi, 

bebas kontaminasi, masa simpan lebih 

lama, perlindungan yang lebih besar 

terhadap tekanan lingkungan dan 

efektifitas di lapangan lebih baik. Oleh 

karena itu, biofertilizer cair yang 

diperkaya zat aditif diduga mampu 

membantu meningkatkan kelangsungan 

hidup mikroorganisme didalamnya 

hingga jangka waktu yang lama.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan biofertilizer cair dari 3 

starter BPF yang diperkaya zat aditif pati 

dan tween + gliserol dan menganalisis 

masa simpan biofertilizer cair yang telah 

diproduksi. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai tingkat kelangsungan hidup 

isolat BPF di dalam biofertilizer cair 

yang diperkaya zat aditif serta dihasilkan 

biofertilizer cair yang ramah lingkungan 

sehingga dapat diaplikasikan pada 

aktivitas pertanian di lahan gambut. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada bulan 

Maret 2014 - Januari 2015 di 

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan 

Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas 

Riau Pekanbaru. Sumber isolat BPF 

yang digunakan merupakan koleksi 

Laboratorium Mikrobiologi yang telah 

diisolasi dari tanah gambut Cagar 

Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu 

Riau. Sebanyak 4 isolat potensial telah 

diseleksi kemampuannya dalam 

menghasilkan hormon IAA, asam 

sianida (HCN) dan melarutkan berbagai 

sumber fosfor. Koleksi isolat BPF yang 

digunakan diberi kode BB_UB6, 

BB_K9, BB_K2 dan BB_HS13. 

a. Peremajaan Koleksi Isolat Bakteri 

Pelarut Fosfat (BPF) 

Isolat uji dikulturkan pada medium 

pikovskaya agar miring dengan 

menggoreskan isolat tersebut pada 

permukaan medium menggunakan jarum 

ose. Isolat kemudian diinkubasi pada 

suhu ruang sampai terbentuk 

pertumbuhan koloni bakteri. 

b. Pembuatan Starter Bakteri 

Pelarut Fosfat (BPF) 

Untuk memproduksi biofertilizer 

cair, dibuat starter dari isolat uji yang 

terdiri dari 3 starter.  Starter 1 dibuat dari 

gabungan inokulum 4 isolat BPF 

(BB_UB6, BB_K9, BB_K2, BB_HS13) 

yaitu dengan cara menginokulasi 1 ose 

masing-masing isolat BPF ke dalam 10 

ml medium pikovskaya cair, kemudian 

inokulum diinkubasi pada suhu ruang 

selama 24 jam menggunakan shaker 

orbital dengan agitasi 150 rpm. Setelah 

masa inkubasi, 10 ml dari setiap 

inokulum BPF diinokulasikan ke dalam 

erlenmeyer yang berisi 40 ml medium 

pikovskaya cair.  Inokulum selanjutnya 

diinkubasi pada suhu ruang selama 24 

jam menggunakan shaker orbital dengan 

agitasi 150 rpm. Setelah masa inkubasi, 

masing-masing inokulum dicampur jadi 

satu sehingga menghasilkan starter 1 

dengan volume 200 ml yang terdiri dari 

campuran 4 isolat BPF dengan rasio 1 : 1 

: 1 : 1.   
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Starter 2 dibuat dari gabungan 

inokulum 3 isolat BPF (BB_UB6, 

BB_K9, BB_K2) yaitu dengan cara 

menginokulasi 1 ose masing-masing 

isolat BPF ke dalam 7 ml medium 

pikovskaya cair, kemudian inokulum 

diinkubasi pada suhu ruang selama 24 

jam menggunakan shaker orbital dengan 

agitasi 150 rpm. Untuk setiap isolat BPF 

dibuat duplo inokulum. Setelah masa 

inkubasi, 14 ml dari setiap inokulum 

BPF diinokulasikan ke dalam 

erlenmeyer yang berisi 56 ml medium 

pikovskaya cair. Inokulum selanjutnya 

diinkubasi pada suhu ruang selama 24 

jam menggunakan shaker orbital dengan 

agitasi 150 rpm. Untuk setiap isolat BPF 

dibuat duplo inokulum. Setelah masa 

inkubasi, masing-masing inokulum 

dicampur jadi satu sehingga 

menghasilkan starter 2 dengan volume 

210 ml yang terdiri dari campuran 3 

isolat BPF dengan rasio 1 : 1 : 1.   

Starter 3 dibuat dari gabungan 

inokulum 2 isolat BPF (BB_UB6 dan 

BB_K9) yaitu dengan cara 

menginokulasi 1 ose masing-masing 

isolat BPF ke dalam 10 ml medium 

pikovskaya cair, kemudian inokulum 

diinkubasi pada suhu ruang selama 24 

jam menggunakan shaker orbital dengan 

agitasi 150 rpm. Untuk setiap isolat BPF 

dibuat duplo inokulum. Setelah masa 

inkubasi, 20 ml dari setiap inokulum 

BPF diinokulasikan ke dalam 

erlenmeyer yang berisi 80 ml medium 

pikovskaya cair.  Inokulum selanjutnya 

diinkubasi pada suhu ruang selama 24 

jam menggunakan shaker orbital dengan 

agitasi 150 rpm. Setelah masa inkubasi, 

masing-masing inokulum dicampur jadi 

satu sehingga menghasilkan starter 3 

dengan volume 200 ml yang terdiri dari 

campuran 2 isolat BPF dengan rasio 1 : 

1. 

c. Produksi Biofertilizer Cair 

Formula yang terdiri dari medium 

pikovskaya cair diperlukan sebanyak 

800 ml sesuai dengan perlakuan masa 

penyimpanan.  Masing-masing zat aditif 

yaitu pati sebanyak 12,5 g/500 ml dan 

tween 80 + gliserol sebanyak 12,5 

ml/500 ml juga ditambahkan ke dalam 

medium fermentasi. Medium fermentasi 

didistribusikan ke dalam enam 

erlenmeyer berbeda untuk masing-

masing zat aditif dan starter dengan 

volume sebanyak 160 ml (dibuat dua 

ulangan), kemudian medium fermentasi 

disterilisasi. Selanjutnya medium 

fermentasi steril diinokulasikan masing - 

masing sebanyak 40 ml starter 1, 2 dan 

3. Kultur kemudian difermentasi 

menggunakan shaker incubator dengan 

agitasi 150 rpm selama 4 hari. Setelah 

masa inkubasi, produk biofertilizer cair 

yang telah jadi langsung dikemas ke 

dalam botol penyimpanan. 

d. Pengemasan Biofertilizer Cair 

Biofertilizer cair yang telah 

diproduksi langsung dikemas ke dalam 

botol penyimpanan ukuran 100 ml. Botol 

penyimpanan terlebih dahulu dicuci 

bersih dan dibilas dengan alkohol 70%, 

kemudian dibilas kembali dengan 

akuades steril sebanyak tiga kali. Dari 

masing-masing starter dan zat aditif, 

sebanyak 50 ml biofertilizer cair 

dipindahkan ke dalam botol 

penyimpanan steril. Biofertilizer cair 

yang telah dikemas diberi label sesuai 

dengan perlakuan masa simpan (0, 30, 

90 dan 180 hari), starter (1, 2 dan 3) dan 

jenis zat aditif (pati dan tween + 

gliserol). 
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e. Perhitungan Total Populasi BPF 

dengan Metode TPC (Total Plate 

Count) 

Biofertilizer cair yang disimpan 

sesuai dengan masa penyimpanan 

dilakukan uji viabilitas populasi BPF 

dengan menghitung total populasi BPF 

menggunakan metode TPC (Fardiaz 

1990). Biofertilizer cair dari setiap botol 

penyimpanan diambil sebanyak 1 ml dan 

dimasukkan ke dalam 9 ml akuades steril 

untuk membuat seri pengenceran 10
-1 

- 

10
-9

. Sebanyak 0,1 ml suspensi dari seri 

pengenceran 10
-7

, 10
-8

 dan 10
-9 

dipipet 

ke dalam cawan petri steril yang telah 

berisi medium pikovskaya agar secara 

terpisah dan disebarkan menggunakan 

dryglasky, kemudian suspensi diinkubasi 

selama 24 - 48 jam pada suhu ruang. 

Koloni BPF yang tumbuh diamati dan 

dihitung total populasinya. 

f. Pengukuran pH Biofertilizer Cair 

Derajat keasaman (pH) biofertilizer 

cair diukur menggunakan pH meter 

untuk setiap masa penyimpanan (0, 30, 

90 dan 180 hari). 

g. Analisis Data 

Data hasil perhitungan total populasi 

BPF di dalam biofertilizer cair hingga 

180 hari masa simpan dianalisis secara 

statistik dengan ANOVA One Way 

menggunakan SPSS versi 17,0 dan 

dilanjutkan dengan uji Least 

Significance Different (LSD) pada taraf 

kepercayaan 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Total Populasi Bakteri Pelarut 

Fosfat (BPF) 

Kualitas biofertilizer cair yang 

diperkaya zat aditif ditentukan oleh 

viabilitas dan stabilitas populasi BPF 

yang terdapat didalamnya selama masa 

penyimpanan. Total populasi BPF di 

dalam biofertilizer cair yang diproduksi 

disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Total populasi BPF di dalam biofertilizer cair yang diperkaya zat aditif 

dengan masa simpan 0-180 hari, (A) Starter 1, (B) Starter 2, dan (C) 

Starter 3 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kedua zat aditif yang digunakan mampu 

mempertahankan bahkan meningkatkan 

kelangsungan hidup dari populasi BPF 

untuk beberapa tipe starter dengan total 

populasi yang berbeda-beda. Pada starter 

1, terjadi peningkatan populasi BPF 

dalam biofertilizer cair dengan 

penambahan pati dan tween + gliserol 

jika dibandingkan dengan kontrol hingga 

180 hari masa penyimpanan.  Pada masa 

penyimpanan 180 hari, total populasi 

BPF dengan penambahan pati meningkat 

dari 3,5 x 10
10 

CFU/ml menjadi 5,4 x 

10
10 

CFU/ml, sedangkan total populasi 

BPF dengan penambahan tween + 

gliserol meningkat dari 1,12 x 10
11

 

CFU/ml menjadi 1,22 x 10
11

 CFU/ml.  

Meskipun populasi BPF pada kontrol 

mengalami penurunan, namun total 

populasinya cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan kedua zat aditif 

tersebut yaitu dari 1,95 x 10
11

 CFU/ml 

menjadi 1,05 x 10
11

 CFU/ml (Gambar 

1A).   

Populasi BPF pada starter 2 

mengalami penurunan hingga 180 hari 

masa penyimpanan baik dengan 

penambahan pati maupun tween + 

gliserol, termasuk kontrol. Namun 

populasi BPF dengan penambahan tween 

+ gliserol memiliki total populasi 

tertinggi yaitu 1,02 x 10
11 

CFU/ml, 

sedangkan populasi BPF dengan 

penambahan pati memiliki total populasi 

terendah yaitu 2,3 x 10
10

 CFU/ml dengan 

total populasi pada kontrol adalah 8,4 x 

10
10

 CFU/ml (Gambar 1B). Populasi 

BPF pada starter 3 dengan penambahan 

pati maupun tween + gliserol juga 

mengalami peningkatan dibandingkan 

kontrol seperti yang terjadi pada starter 

1. Akan tetapi, populasi BPF pada starter 

3 memiliki total populasi tertinggi 

dibandingkan dengan starter 1 dan 2. 

Penambahan tween + gliserol mampu 

mempertahankan populasi BPF pada 

level tertinggi setelah masa simpan 

selama 180 hari yaitu 2,00 x 10
11

 

CFU/ml jika dibandingkan dengan 

populasi BPF pada kontrol yaitu 8,4 x 

10
10

 CFU/ml dan penambahan pati yaitu 

1,93 x 10
11

 CFU/ml (Gambar 1C).  

Variasi total populasi BPF di dalam 

biofertilizer cair yang diperoleh 

selanjutnya dianalisis menggunakan 

ANOVA One Way untuk mengetahui 

pengaruh penambahan zat aditif di dalam 

biofertilizer cair terhadap stabilitas 

populasi BPF hingga 180 hari masa 

penyimpanan. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa penambahan zat 

aditif di dalam biofertilizer cair tidak 

berbeda nyata dalam mempengaruhi 

penurunan populasi BPF baik starter 1, 2 

dan 3 pada taraf kepercayaan 5%. Hal ini 

membuktikan bahwa formula yang 

digunakan dalam biofertilizer cair baik 

dengan penambahan zat aditif maupun 

tanpa penambahan zat aditif secara 

umum mampu menyokong stabilitas 

populasi BPF hingga 180 hari masa 

penyimpanan meskipun biofertilizer cair 

dengan penambahan zat aditif mampu 

meningkatkan populasi BPF. 

Pada masa awal penyimpanan, 

populasi BPF yang diperkaya zat aditif 

cenderung lebih rendah dibandingkan 

dengan populasi BPF pada kontrol 

(untuk setiap starter). Rendahnya 

populasi BPF di dalam biofertilizer cair 

yang diperkaya zat aditif pada masa awal 

penyimpanan diduga karena pada saat 

penambahan kedua zat tersebut ke dalam 

medium akan menyebabkan BPF segera 

melakukan penyesuaian atau adaptasi 

sementara terhadap nutrien barunya 

secara bersamaan. Hal tersebut 
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menyebabkan terganggunya proses 

metabolisme dan menurunkan populasi 

BPF di awal masa penyimpanan. 

Sementara itu, tingginya populasi BPF 

pada kontrol di masa awal penyimpanan 

disebabkan karena media pertumbuhan 

untuk starter dan pembuatan biofertilizer 

cair relatif sama sehingga BPF tidak 

perlu beradaptasi dan proses 

metabolisme menjadi tidak terganggu. 

Middlebeek et al. (1992) menyatakan 

bahwa apabila mikroorganisme 

dipindahkan ke dalam media berbeda 

atau ke media tersebut ditambahkan 

senyawa tertentu maka mikroorganisme 

mula-mula akan melakukan adaptasi 

untuk menyesuaikan diri dengan kondisi 

lingkungan yang baru tersebut.  Selain 

itu, Middlebeek et al. (1992) dan Fardiaz 

(1987) juga menyatakan bahwa jika 

media dan lingkungan pertumbuhan 

mikroorganisme sesuai dan sama tanpa 

adanya penambahan suatu senyawa baru 

maka tidak diperlukan adaptasi. 

Meskipun total populasi BPF pada 

kontrol lebih tinggi pada masa awal 

penyimpanan, namun setelah masa 

penyimpanan 180 hari populasinya 

mengalami penurunan dibandingkan 

dengan populasi BPF yang diperkaya 

kedua zat aditif (Gambar 2). Hasil 

penelitian menunjukkan adanya 

perbedaaan viabilitas dan stabilitas 

populasi BPF pada setiap starter dan 

perlakuan penambahan zat aditif di 

dalam biofertilizer cair pada masa 

simpan 180 hari. Populasi BPF yang 

diperkaya dengan tween + gliserol secara 

umum memiliki total populasi tertinggi, 

sedangkan pati memiliki total populasi 

terendah dibandingkan kontrol.  

Perbedaaan viabilitas dan stabilitas 

populasi BPF pada setiap starter diduga 

karena adanya aktivitas metabolisme 

yang berbeda - beda dari BPF dalam 

memanfaatkan zat aditif yang ada. 

Menurut Khavazi et al. (2007), 

perbedaan viabilitas sel bakteri selama 

inkubasi disebabkan karena adanya 

perbedaan kemampuan adaptasi setiap 

bakteri, dimana bakteri memiliki 

aktivitas metabolik yang berbeda dalam 

memanfaatkan zat aditif dengan 

karakteristik yang berbeda pula. 

Selanjutnya Pindi dan Satyanarayana 

(2012) juga menyatakan bahwa 

penambahan zat aditif ke dalam 

biofertilizer cair mampu mendorong 

pembentukan spora aktif atau kista untuk 

kelangsungan hidup dan melindungi sel 

bakteri dari kondisi yang tidak 

menguntungkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Populasi BPF di dalam biofertilizer cair yang diperkaya zat aditif setelah 

masa simpan 180 hari 
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 Oleh karena itu, perbedaan viabilitas 

dan stabilitas populasi BPF juga diduga 

karena adanya perbedaan kemampuan 

sel bakteri dalam membentuk spora aktif 

atau kista untuk melindungi diri dari 

kondisi yang tidak menguntungkan. 

Selain itu, rendahnya viabilitas dan 

stabilitas populasi BPF seperti pada 

starter 1 dan 2 dengan penambahan pati 

kemungkinan juga disebabkan karena 

adanya faktor antagonis diantara ketiga 

starter tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Lestari et al. (2011) bahwa 

rendahnya populasi bakteri pada isolat 

campuran kemungkinan karena adanya 

kemampuan diantara isolat yang 

menghasilkan senyawa bersifat 

antagonis sehingga dapat mempengaruhi 

kelangsungan hidup isolat lainnya.  

Meskipun memiliki perbedaan 

viabilitas dan stabilitas pada tiap starter, 

populasi BPF di dalam biofertilizer cair 

baik yang diperkaya zat aditif maupun 

tanpa diperkaya zat aditif dengan masa 

simpan hingga 180 hari masih 

dikategorikan berada pada kisaran baku 

mutu karena memiliki total populasi 

berkisar antara 10
10

 - 10
11

 CFU/ml, 

sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia No. 

70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang 

pupuk organik, pupuk hayati dan 

pembenah tanah bahwa syarat teknis 

minimal pupuk hayati untuk bakteri 

endofitik (misalnya BPF) dengan jenis 

bahan pembawa berupa formula cair 

adalah ≥ 10
8
 CFU/ml. Namun disarankan 

bahwa produksi biofertilizer cair yang 

diperkaya zat aditif tween + gliserol 

lebih baik dalam meningkatkan stabilitas 

populasi bakteri didalamnya hingga 

jangka waktu penyimpanan yang lama. 

Mugilan et al. (2011) menggunakan 

zat aditif tween 20 + gliserol untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup 

populasi BPF Pseudomonas striata. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

populasi P. striata hingga 90 hari masa 

penyimpanan mencapai 20,1 x 10
9
 

CFU/ml.  Penelitian oleh Kumaresan dan 

Reetha (2011) yang menggunakan zat 

aditif gliserol sebagai pendukung 

kelangsungan hidup Azospirillum 

brasilense di dalam mediun cair NFb 

memperoleh populasi sebesar 3,33 x 10
9
 

CFU/ml hingga 180 hari masa 

penyimpanan. Penelitian lainnya oleh 

Panlada et al. (2007) yang menggunakan 

pati singkong untuk mendukung 

kelangsungan hidup rhizobakteri di 

dalam medium cair YEM juga 

memperoleh total populasi berkisar 10
8
 

CFU/ml hingga 180 hari masa 

penyimpanan.  

Suhu mempengaruhi viabilitas dan 

stabilitas populasi BPF di dalam 

biofertilizer cair. Suhu rendah pada 

refrigerator yang umumnya memiliki 

suhu sekitar 2-8
o
C dapat mempengaruhi 

aktivitas metabolisme dari populasi BPF. 

Tujuan penyimpanan biofertilizer cair 

pada suhu dibawah suhu pertumbuhan 

adalah untuk menurunkan aktivitas 

metabolisme pada populasi BPF. 

Menurunnya aktivitas metabolisme pada 

suhu rendah menyebabkan populasi sel 

mengalami dormansi sehingga populasi 

BPF akan tetap stabil di dalam 

biofertilizer cair dan dapat dipertahankan 

stabilitasnya meskipun disimpan hingga 

180 hari.  Hindersah dan Rija (2011) 

menyatakan bahwa inokulan yang 

disimpan dibawah suhu optimum 

bertujuan untuk menurunkan aktivitas 

metabolisme bakteri agar populasinya 

tetap stabil selama masa penyimpanan.  
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Oleh karena itu, penambahan zat 

aditif terbukti dapat membantu 

mempertahankan viabilitas dan stabilitas 

populasi BPF di dalam biofertilizer cair 

jika disimpan pada suhu rendah dalam 

jangka waktu yang lama, salah satunya 

dengan mengurangi aktivitas 

metabolisme melalui peningkatan 

dormansi pada sel BPF (Pindi dan 

Satyanarayana 2012). 

Suhu rendah juga mempengaruhi 

kondisi biofertilizer cair selama masa 

penyimpanan (Gambar 3). Penyimpanan 

pada suhu rendah menyebabkan 

biofertilizer cair baik yang diperkaya zat 

maupun tanpa diperkaya zat aditif tidak 

mengalami perubahan warna tetapi 

mengalami perubahan bau hingga masa 

penyimpanan 180 hari.  Bau pada 

biofertilizer cair merupakan bau yang 

berasal dari proses fermentasi oleh 

bakteri didalamnya yang merombak 

sumber glukosa pada biofertilizer 

menjadi alkohol selama masa 

penyimpanan. Semakin lama masa 

penyimpanan maka bau yang 

ditimbulkan akan semakin kuat dan 

proses perombakan glukosa menjadi 

alkohol oleh bakteri semakin tinggi 

(Setyohadi 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Kondisi biofertilizer cair 

yang disimpan pada suhu 

refrigerator selama 0 - 180 

hari 

Peranan BPF di dalam biofertilizer 

cair jika diaplikasikan ke tanaman adalah 

membantu menyediakan P bagi tanaman 

dengan cara melarutkan berbagai sumber 

P yang terikat dengan mengekresikan 

sejumlah asam organik (Ilham et al. 

2014) dan enzim fosfatase (Cookson 

2002). Pelarutan P oleh BPF dapat 

ditandai dengan adanya zona bening di 

sekitar koloni apabila ditumbuhkan pada 

medium pikovskaya agar. Untuk 

meyakinkan bahwa benar-benar koloni 

BPF yang berkembang di dalam 

biofertilizer cair hingga 180 hari masa 

penyimpanan maka pada perhitungan 

populasi BPF juga diamati koloni yang 

tampak (Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Koloni BPF pada medium 

Pikovskaya agar yang 

ditandai dengan adanya zona 

bening di sekitar koloni 

(tanda panah) 

 

b. Derajat Keasaman (pH) 

Biofertilizer Cair 

Kelangsungan hidup populasi BPF di 

dalam biofertilizer cair tidak hanya 

dipengaruhi ada tidaknya zat aditif 

didalamnya tetapi juga dipengaruhi oleh 

pH dari biofertilizer cair. Derajat 

keasamaan biofertilizer cair terhadap 

kelangsungan hidup populasi BPF 

selama masa penyimpanan disajikan 

pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Derajat keasaman (pH) biofertilizer cair selama masa penyimpanan 0 - 180 

hari. 

Tipe Starter Masa Simpan Kontrol Pati Tween + Gliserol 

Starter 1 

0 Hari 5,6 ± 0,1 5,3 ± 0,0 4,9 ± 0,1 

30 Hari 5,0 ± 0,1 4,9 ± 0,1 4,8 ± 0,1 

90 Hari 5,6 ± 0,0 5,0 ± 0,1 4,7 ± 0,0 

180 Hari 5,5 ± 0,1 4,1 ± 0,1 4,7 ± 0,1 

Starter 2 

0 Hari 5,6 ± 0,7 5,6 ± 0,3 5,3 ± 0,4 

30 Hari 5,0 ± 0,1 5,3 ± 0,1 5,1 ± 0,4 

90 Hari 5,8 ± 0,4 5,1 ± 0,1 5,4 ± 0,1 

180 Hari 5,6 ± 0,0 4,5 ± 0,1 5,2 ± 0,3 

Starter 3 

0 Hari 5,3 ± 0,0 5,4 ± 0,4 4,9 ± 0,2 

30 Hari 5,0 ± 0,0 5,1 ± 0,2 4,8 ± 0,2 

90 Hari 5,7 ± 0,2 5,1 ± 0,3 4,9 ± 0,2 

180 Hari 5,3 ± 0,3 4,5 ± 0,4 4,5 ± 0,3 

Derajat keasaman (pH) biofertilizer 

cair pada Tabel 1 menunjukkan hasil 

yang bervariasi hingga masa 

penyimpanan 180 hari. Pada awal masa 

penyimpanan (0 hari), pH awal 

biofertilizer cair berbeda - beda untuk 

untuk setiap starter dan perlakuan, 

namun masih memiliki kisaran pH yang 

baik untuk pertumbuhan BPF yang 

asidofilik (diisolasi dari tanah gambut) 

yaitu 2,0 - 6,0 dengan pH optimum 3 - 5 

(Johnson 2008). Bervariasinya pH pada 

biofertilizer cair hingga masa 

penyimpanan 180 hari juga disebabkan 

karena adanya perbedaan kemampuan 

tumbuh dan aktivitas metabolisme dari 

populasi BPF yang terdapat didalamnya. 

Secara umum, pH biofertilizer cair baik 

kontrol maupun diperkaya zat aditif 

memiliki kisaran pH antara 4,1 - 5,8.  

Derajat keasaman biofertilizer cair yang 

diperkaya pati dan tween + gliserol 

memiliki kisaran pH berturut - turut 

adalah 4,1 - 5,6 dan 4,5 - 5,4 dengan pH 

pada kontrol yaitu berkisar antara 5,0 - 

5,8.  

Setelah masa simpan hingga 180 

hari, terjadi penurunan pH pada 

biofertilizer cair untuk setiap starter dan 

perlakuan. Meskipun mengalami 

penurunan, kontrol memiliki pH yang 

relatif stabil baik pada starter 1, 2 dan 3.  

Penurunan pH pada biofertilizer cair 

diduga karena lamanya waktu 

penyimpanan biofertilizer sehingga 

menyebabkan proses fermentasi yang 

dilakukan oleh bakteri menjadi semakin 

tinggi, dimana bakteri menghasilkan 

asam-asam organik yang berasal dari 

perombakan glukosa (Setyohadi 2006). 

Penurunan pH biofertilizer cair juga 

dapat disebabkan karena adanya 

aktivitas metabolisme yang dilakukan 

oleh populasi BPF. Aktivitas 

metabolisme ini berkaitan dengan 

mekanisme pelarutan fosfat oleh BPF 

melalui produksi asam-asam organik 

seperti asam sitrat, asam glutamat, asam 

fumarat dan asam organik lainnya (Rao 

1994).  
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KESIMPULAN 

Total populasi BPF di dalam 

biofertilizer cair baik yang diperkaya zat 

aditif maupun tanpa diperkaya zat aditif 

masih dikategorikan berada pada kisaran 

baku mutu. Penambahan zat aditif pati 

dan tween + gliserol secara umum 

mampu mempertahankan bahkan 

meningkatkan stabilitas populasi BPF di 

dalam biofertilizer cair hingga 180 hari 

masa penyimpanan dengan total populasi 

BPF tertinggi diperoleh pada 

biofertilizer cair yang mengandung 

tween + gliserol, sedangkan biofertilizer 

cair yang mengandung pati memperoleh 

total populasi BPF terendah. Biofertilizer 

cair yang diperkaya zat aditif hingga 

masa simpan 180 hari masih memiliki 

kisaran pH yang baik bagi pertumbuhan 

BPF yang asidofilik. 
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