
12

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Penentuan Bahan Baku Pupuk Organik

5.1.1. Penyusutan Kompos

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbedaan kombinasi sampah kota

organik dan limbah pertanian berbeda nyata terhadap penyusutan kompos. Data

uji lanjut DNMRT 5% disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata penyusutan kompos dari berbagai kombinasi bahan baku
kompos selama 8 minggu

Kombinasi bahan baku kompos
Penyusutan Kompos

(%)

K11 (kulit pisang+sampah rumah tangga) 70,42 a

K10 (kulit pisang+sampah pasar) 69,93 a

K12 (kulit pisang+sampah restoran) 68,84 a

K1 (jerami+sampah pasar) 63,70   b

K2 (jerami+sampah rumah tangga) 59,54     c

K3 (jerami+sampah restoran) 58,64     cd

K4 (tandan kosong kelapa sawit+sampah pasar) 57,61     cd

K5 (tandan kosong kelapa sawit+sampah rumah tangga) 57,23     cd

K7 (kulit singkong+sampah pasar) 56,10       de

K6 (tandan kosong kelapa sawit+sampah restoran) 54,00         e

K8 (kulit singkong+sampah rumah tangga) 53,81         e

K9 (kulit singkong+sampah restoran) 48,70         e
Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang tidak sama adalah berbeda nyata menurut
DNMRT pada taraf 5%.

Tabel 4 menunjukkan bahwa penyusutan kompos kombinasi kulit pisang

+sampah pasar, kulit pisang+sampah rumah tangga dan kulit pisang+sampah

restoran berbeda sangat nyata dengan kompos kulit singkong+sampah restoran.

Penyusutan tertinggi yaitu 68,84-70,42%, hal ini disebabkan karakteristik kulit

pisang lebih lunak dan kadar air awal tinggi. Bahan baku kompos kulit

pisang+sampah pasar, kulit pisang+sampah rumah tangga dan kulit

pisang+sampah restoran pada umumnya memiliki kadar air yang tinggi dan

kemudian menurun setelah mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme,

terjadinya penguraian senyawa organik sehingga mempengaruhi penyusutan

kompos.
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Penyusutan kompos disebabkan oleh terjadinya perombakan bahan oleh

mikrob sehingga kadar awal air bahan berkurang akibat dekomposisi selama

pengomposan, sehingga terjadinya penguapan. Persentase penyusutan tinggi

menghasilkan persentase kadar air rendah, begitu juga dengan penyusutan rendah

menghasilkan persentase kadar air tinggi. Menurut Cahaya dan Nugroho (2009),

perombakan bahan organik oleh mikrob membutuhkan air dan oksigen dari udara

dan unsur hara dari bahan organik sebagai sumber energi. Selanjutnya akan

melepaskan CO2, air, dan energi panas sehingga menyebabkan berat bahan

semakin berkurang.

Kompos kulit singkong+sampah restoran menunjukkan penyusutan

terendah. Hal ini disebabkan karena kulit singkong yang memiliki carbon awal

yang tinggi 54,99%, sedangkan nitrogen 0,77% sehingga rasio C/N awal kulit

singkong lebih tinggi 71,42. Selain itu kompos tandan kosong kelapa sawit juga

memiliki carbon awal yang lebih tinggi 56,97% dan nitrogen 1,05%. Kompos

yang memiliki karbon yang tinggi sedangkan nitrogen rendah, sehingga rasio

C/N kompos akan lebih tinggi sehingga selama proses fermentasi carbon sebagai

sumber energi mikrob dan ketersediaan nitrogen tidak seimbang dalam kompos

sehingga  dekomposisi bahan kompos menjadi lebih lama. Dekomposisi kompos

yang memecah senyawa komplek menjadi senyawa sederhana, membutuhkan air

di dalam bahan kompos, sehingga air di dalam kompos menjadi berkurang, akan

mempengaruhi penyusutan dari kompos.

Penyusutan kompos berpengaruh terhadap berat kompos, semakin tinggi

penyusutan kompos maka hasil berat semakin rendah, begitu juga sebaliknya

penyusutan rendah maka hasil berat tinggi. Penyusutan kompos menunjukkan

rata-rata 48,70-70,42%, hal ini menunjukkan dekomposisi oleh mikroorganisme

menggunakan carbon dan nitrogen sebagai sumber energi serta pemecahan

polimer primer anhidroglukosa menjadi molekul sederhana yang menghasilkan

oligosakarida, disakarida, maupun monomer glukosa atau produk-produk seperti

asam-asam organik, dari perombakan tersebut terjadilah pemadatan struktur

bahan, hilangnya pori-pori dan vakuola penyimpanan air dan udara sehingga

bahan yang dikomposkan mengalami penyusutan berat (Nur, 2008). Bahan
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organik tanaman segar umumnya memiliki volume yang besar dan akan menjadi

rendah atau menyusut setelah mengalami penyusutan (Indrawati dkk, 2013).

Nur (2008), penguraian selulosa, hemiselulosa, lemak, lignin, selanjutnya

melepaskan karbondioksida (CO2), air dan energi panas sehingga menyebabkan

berat dan isi bahan baku dasar kompos akan menjadi berkurang 40-60% dan

tergantung bahan baku dasar kompos serta proses pengomposan. Penyusutan berat

kompos dipengaruhi oleh mikroorganisme yang mengurai bahan organik dengan

bantuan oksigen menghasilkan H2O, CO2, unsur hara dan energi.

Penelitian pengomposan TKKS yang dilakukan Gusmawartati (1999),

perlakuan kombinasi mikroorganisme selulolitik isolat campuran terpilih dan

kotoran ayam menghasilkan penurunan berat kompos tertinggi 34,41% dan

34,37% setelah empat minggu pengomposan.

5.1.2. Kematangan Fisik Kompos

Perubahan secara visual kematangan fisik kompos terlihat pada hasil

pengomposan. Data kematangan fisik kompos disajikan dalam Tabel 5,6 dan 7.

Tabel 5. Warna kompos dari berbagai kombinasi bahan baku kompos selama 8

minggu

Kompos Warna

K1 (jerami + sampah pasar) Hitam Tanah
K2 (jerami+sampah rumah tangga) Hitam Tanah
K3 (jerami + sampah restoran) Hitam Tanah
K4 (tandan kosong kelapa sawit+sampah pasar) Coklat Kehitaman
K5 (tandan kosong kelapa sawit+sampah rumah tangga) Coklat Kehitaman
K6 (tandan kosong kelapa sawit+sampah restoran) Coklat Kehitaman
K7 (kulit singkong+sampah pasar) Hitam Tanah
K8 (kulit singkong+sampah rumah tangga) Hitam Tanah
K9 (kulit singkong+sampah restoran) Hitam Tanah
K10 (kulit pisang+sampah pasar) Coklat Kehitaman
K11 (kulit pisang+sampah rumah tangga) Coklat Kehitaman

K12 (kulit pisang+sampah restoran) Coklat Kehitaman
Tabel 5 menunjukkan perubahan warna kompos selama 8 minggu, terlihat

warna kompos berwarna hitam tanah dan coklat kehitaman. Kompos

jerami+sampah kota organik dan kulit singkong+sampah kota organik terlihat

berwarna hitam tanah berbeda pada kompos tandan kosong kelapa sawit+sampah

kota organik dan kulit pisang+sampah kota organik terlihat berwarna coklat
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kehitaman. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan warna menjadi hitam tanah

disebabkan oleh terbentuknya senyawa humik dan menunjukkan ciri dari

kematangan fisik kompos. Senyawa humik merupakan produk yang terbentuk

selama proses dekomposisi dari komponen yang komplek, yang terdiri atas

serangkaian asam polielektrolik yang berwarna hitam, seperti asam fulvat,

asam humat dan asam hidroksibenzoat.

Perubahan warna kompos dari warna asal bahan organik menjadi hitam

tanah dan coklat kehitaman disebabkan oleh materi yang dikandungnya sudah

menyerupai materi tanah dan berwarna hitam tanah terbentuk akibat penguraian

bahan organik yang terjadi oleh mikroorganisme yang hidup di dalam kompos.

Kematangan kompos dicirikan berwarna hitam tanah, terjadinya perubahan warna

menjadi hitam disebabkan senyawa polifenol yang merupakan hasil dekomposisi

senyawa lignoselulosa menjadi kuinon dan selanjutnya bereaksi dengan senyawa

amino membentuk asam humik atau asam fulvik yang berwarna gelap (hitam)

(Nur, 2008).

5.1.3. C/N Kompos

Hasil pengukuran C/N kompos menunjukkan hasil berbeda selama 8

minggu. Hasil C/N kompos disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. C/N akhir kompos dari berbagai kombinasi bahan kompos selama
8 minggu.

Kompos C/N Akhir

K1 (jerami + sampah pasar) 19,50

K2 (jerami+sampah rumah tangga) 20,10
K3 (jerami + sampah restoran) 21,40
K4 (tandan kosong kelapa sawit+sampah pasar) 29,15

K5 (tandan kosong kelapa sawit+sampah rumah tangga) 32,90
K6 (tandan kosong kelapa sawit+sampah restoran) 26,85
K7 (kulit singkong+sampah pasar) 28,04
K8 (kulit singkong+sampah rumah tangga) 21,13
K9 (kulit singkong+sampah restoran) 23,29
K10 (kulit pisang+sampah pasar) 26,77
K11 (kulit pisang+sampah rumah tangga) 23,04
K12 (kulit pisang+sampah restoran) 22,19
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Tabel 6 dapat dilihat bahwa C/N di minggu ke 8 terendah pada kombinasi

jerami padi+sampah pasar (19,50), sedangkan tertinggi pada kombinasi tandan

kosong kelapa sawit+sampah rumah tangga. Hal ini disebabkan jerami

padi+sampah pasar memiliki C/N awal lebih rendah, sehingga dekomposisi lebih

cepat selama 8 minggu dibandingkan tandan kosong kelapa sawit memiliki

selulosa dan lignin yang tinggi sehingga dekomposisi menjadi lambat.

Penurunan C/N jerami+sampah pasar dimana C/N awal jerami padi 29,27

sedangkan sampah pasar 19,94, jika dibandingkan tandan kosong kelapa sawit

54,26, kulit singkong 71,42 C/N awal bahan kompos lebih tinggi. Proses

pengomposan akan berlangsung lama karena belum cukup banyak karbon yang

dioksidasi menjadi CO2. Jika C/N awal lebih kecil, maka nitrogen yang

merupakan komponen yang penting dari kompos akan dibebaskan sebagai

amoniak. Nisbah C/N optimal untuk proses pengomposan antara 26-35. Nisbah

C/N dibawah 26 menyebabkan peningkatan kehilangan nitrogen yang berubah

menjadi gas ammonia dan bisa lebih dari 35 menyebabkan proses dekomposisi

menjadi lama (Dalzell dkk, 1987).

Kompos tandan kosong kelapa sawit+sampah rumah tangga menunjukkan

nilai C/N tertinggi (32,90), hal ini disebabkan tandan kosong kelapa sawit C/N

awal (54,26) dan komponen kimia memiliki selulosa, hemiselulosa dan lignin

yang tinggi menyebabkan aktivitas mikrob tidak optimal. Selolusa merupakan

polymer dari glukosa, proses degradasi selulosa menjadi glukosa yang dapat

digunakan oleh mikroorganisme untuk proses biosintesis memerlukan waktu yang

cukup lama.

Perubahan karbon menurut Sulistyawati dkk (2008), terjadi proses

penguraian karbon selama pengomposan disebabkan dekomposisi bahan organik

oleh mikroorganisme dimana karbon dikonsumsi sebagai sumber energi dengan

membebaskan CO2 dan H2O untuk proses aerobik sehingga konsentrasi karbon

berkurang. Sedangkan penurunan N-total kompos digunakan mikrob sebagai

komponen penyusun protein pada pembentukan sel tubuh untuk

perkembangbiakan serta dekomposisi N-organik secara anaerob akan

menghasilkan gas NH3 yang menguap, sedangkan peningkatan N-total
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dikarenakan proses dekomposisi bahan kompos oleh mikroorganisme yang

merubah ammonia menjadi nitrat.

Penurunan rasio C/N kompos sampah kota organik+limbah pertanian

terjadi karena proses perubahan pada nitrogen dan karbon selama proses

pengomposan. Perubahan nitrogen menurut Indrawati dkk (2013), karena awal

proses terjadi penguraian senyawa organik kompleks menjadi asam organik

sederhana dilanjutkan dengan penguraian bahan organik mengandung nitrogen.

Penurunan kandungan N-total pengomposan disebabkan bentuk N yang hilang

dalam bentuk amonia dan rasio C/N substrat. Proses penurunan C/N kompos

berpengaruh terhadap lama pengomposan.

Mikroorganisme menguraikan bahan organik dengan cepat apabila

C/N rasio stabil dalam perbandingan 30/1. Ketika C/N terlalu tinggi dekomposisi

terjadi berjalan lambat. Ketika C/N rasio terlalu rendah, akibat dari banyak

kandungan nitrogen dan memungkinkan nitrogen hilang ke atmosfir dalam bentuk

gas NH3 sehingga menyebabkan masalah bau. Kompos C/N tinggi tidak baik

digunakan pada tanaman, pada saat pengaplikasian langsung ke tanaman akan

terjadi persaingan antara tanaman dengan mikrob dalam proses penyerapan unsur

hara yang tersedia di dalam tanah (Yuwono, 2006).

5.1.4. pH Kompos

Hasil sidik ragam pH kompos menunjukkan bahwa perbedaan kombinasi

sampah kota organik dan limbah pertanian berpengaruh nyata terhadap pH akhir

pengomposan. Data uji lanjut DNMRT 5% disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Rata-rata pH kompos dari berbagai kombinasi bahan baku kompos
selama 8 minggu

Kombinasi bahan baku kompos pH Kompos

K9 (kulit singkong+sampah restoran) 8,89 a

K6 (tandan kosong kelapa sawit+sampah restoran) 8,76 ab

K7 (kulit singkong+sampah pasar) 8,36 abc

K11 (kulit pisang+sampah rumah tangga) 8,35 abc

K3 (jerami padi+sampah restoran) 8,29 bc

K5 (tandan kosong kelapa sawit+sampah rumah tangga) 8,26 bc

K4 (tandan kosong kelapa sawit+sampah pasar) 8,12 cd

K2 (jerami padi+sampah rumah tangga) 7,98 cde
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K12 (kulit pisang+sampah restoran) 7,63 de

K8 (kulit singkong+sampah rumah tangga) 7,56 de

K10 (kulit pisang+sampah pasar) 7,56 de

K1 (jerami+sampah pasar) 7,42         e
Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang tidak sama adalah berbeda nyata menurut
DNMRT pada taraf 5%

Tabel 7 menunjukkan bahwa pH kompos jerami padi+sampah pasar

berbeda nyata terhadap kompos kulit singkong+sampah restoran. Nilai pH

kombinasi jerami padi+sampah pasar memenuhi standar kualitas Indonesia

SNI 19-7030-2004. Hal ini disebabkan bahan organik dirombak dari senyawa

organik nitrogen menghasilkan asam-asam organik cukup serta kation-kation

(K+, Ca+, Mg2+) dilepaskan sedikit (Khaerunnisa dan Rahmawati, 2013).

Sehingga pada minggu ke 8 pengomposan pH menuju netral.

Kompos kulit singkong+sampah restoran menunjukkan peningkatan

pH (8,89). Hal ini disebabkan aktivitas mikroorganisme yang transformasi

senyawa organik nitrogen (asam amino, amida, senyawa amonium, nitrat) menjadi

amonia. Kation-kation akan mengikat asam-asam terbentuk dalam proses

pengomposan, misalnya membentuk KN03 menyebabkan pH meningkat.

Penelitian Nur (2008), pemanfaatan dekomposer bakteri selulolitik serta bakteri

xilanolitik untuk dekomposisi jerami padi menunjukkan nilai derajat keasaman

pH semua perlakuan inokulan selama dekomposisi berkisaran pH 8,45-8,74

(alkalin).

Kondisi pH alkalin mempunyai dampak yang baik dalam dekomposisi.

Hal ini terlihat dari penelitian Khaerunnisa dan Rahmawati (2013), menggunakan

kalsium hidroksida (Ca(OH)2) dalam pengomposan limbah jeruk untuk

menyesuaikan tingkat pH substrat bersifat asam menjadi alkalin, sehingga dengan

demikian kondisi ikatan lignin, selulosa menjadi lebih mudah untuk dipecah oleh

enzim yang diproduksi mikrob selulolitik.

Selama pengomposan terjadi mineralisasi nitrogen organik menjadi

nitrogen amonia yang menyebabkan nilai pH meningkat, sedangkan penurunan

pH disebabkan oleh produksi asam-asam organik yang meningkat atau proses

nitrifikasi (Zaman dan Sutrisno, 2007). Perubahan nilai pH juga dipengaruhi oleh

pertukaran ion amonium (N-NH4+). Penurunan dalam N-NH4+ merupakan
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indikator kematangan dan baiknya pengomposan (Khaerunnisa dan Rahmawati,

2013). Umumnya proses dekomposisi kompos akan selalu menghasilkan pH

netral dan stabil pada akhir pengomposan.

5.1.5. Total Populasi Mikrob Kompos

Hasil pengukuran data total populasi mikrob kombinasi bahan baku

kompos dari sampah kota dan limbah pertanian diukur dengan sistem Cawan

Hitung/Koloni, menunjukkan hasil berbeda. Data total populasi mikrob kompos

disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Total populasi mikrob kompos dari berbagai kombinasi bahan baku
kompos selama 8 minggu

Kompos
Total Populasi

Mikrob (CFU per g
kompos kering)

K1 (jerami+sampah pasar) 14,45x103

K2 (jerami+sampah rumah tangga) 14,36x103

K3 (jerami+sampah restoran) 9,04x103

K4 (tandan kosong kelapa sawit+sampah pasar) 18,94x103

K5 (tandan kosong kelapa sawit+sampah rumah tangga) 15,97x103

K6 (tandan kosong kelapa sawit+sampah restoran) 16,60x103

K7 (kulit singkong+sampah pasar) 16,57x103

K8 (kulit singkong+sampah rumah tangga) 18,93x103

K9 (kulit singkong+sampah restoran) 16,95x103

K10 (kulit pisang+Sampah pasar) 20,00x103

K11 (kulit pisang+sampah rumah tangga) 18,84x103

K12 (kulit pisang+sampah restoran) 20,22x103

Tabel 8 memperlihatkan jumlah total populasi mikrob terendah pada

kombinasi bahan baku kompos jerami+sampah pasar, jerami padi+sampah rumah

tangga dan jerami padi+sampah restoran berkisar rata-rata 9,04x103-14,45x103

CFU per g kompos kering. Hal ini disebabkan total populasi mikrob di dalam

kompos mengalami penurunan populasi (fase kematian) sejalan penurunan
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C/N kompos sebagai sumber energi, perkembangan dan pertumbuhan sel mikrob,

sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan makanan demi keberlangsungan

hidupnya.

Kompos kulit pisang+sampah restoran menunjukkan jumlah total populasi

mikrob tertinggi (20,22x103). Hal ini disebabkan karena C/N akhir kulit

pisang+sampah restoran 22,19 (Tabel 7) sehingga mikrob sedikit aktif dengan

ketersediaan carbon dan nitrogen sebagai sumber energi dimana menuju fase

kematian, yaitu fase jumlah sel-sel yang mati lebih banyak. Selama proses

pengomposan memberikan pengaruh dalam menurunkan jumlah mikrob. Hal ini

terjadi karena mikroorganisme memiliki kurva pertumbuhan dalam dekomposisi

bahan organik.

Kurva pertumbuhan mikrob mempunyai beberapa fase, antara lain: 1) fase

lag, yaitu fase penyesuai sel-sel dengan lingkungan pembentukan enzim-enzim

untuk mengurai substrat. 2) fase akselerasi, yaitu fase mulainya sel-sel membelah

dan fase lag menjadi fase aktif. 3) fase eksponensial, merupakan fase perbanyakan

jumlah sel yang sangat banyak, aktivitas sel sangat meningkat, fase ini merupakan

fase yang penting bagi kehidupan mikrob. 4) fase deselerasi, yaitu fase waktu

sel-sel mulai kurang aktif membelah. 5) fase stasioner, yaitu fase jumlah sel

bertambah dan jumlah sel yang mati relatif seimbang. 6) fase kematian dipercepat,

jumlah sel-sel yang mati lebih banyak dari pada sel-sel yang masih hidup

(Indrawati dkk, 2013).

Pengomposan pada minggu ke 8 suhu kompos berkisar antara 26-27oC

(suhu mesofilik) (Lampiran 10). Hal ini menyebabkan penurunan suhu

menyebabkan fermentasi mampu membunuh mikroorganisme termofilik.

Gundukan kompos mengalami fase maturasi, fase maturasi merupakan fase

penurunan suhu hingga suhu yang konstan. Pada fase ini mikroorganisme yang

lebih berperan adalah fungi sedangkan bakteri akan menurun jumlahnya

(Indrawati dkk, 2013).

Hadiwiyoto (1983), pengomposan akan berjalan lama apabila jumlah

mikroorganisme perombak awal sedikit. Hal ini disebabkan berhubungan dengan

waktu adaptasi mikroorganisme terutama bakteri. Semakin banyak jumlah

mikroorganisme pada awal proses pengomposan, fase adaptasinya semakin
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singkat. Untuk memperbanyak jumlah mikroorganisme pada awal pengomposan

pada penelitian ditambahkan berupa kotoran sapi dan kotoran ayam, karena

mengandung mikoorganisme perombak. Selain itu juga ditambahkan

mikroorganisme selulolitik (Aspergillus niger dan Aspergillus flavus). Proses

pengomposan bahan organik limbah pertanian mikroorganisme yang biasa bekerja

pada proses pengomposan adalah golongan bakteri, fungi, aktinomisetes, dan

protozoa (Gaur, 1986).

Aktivitas mikrob yang tinggi memberikan indikasi proses pengomposan

bahan organik yang berjalan baik, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya

C/N jerami padi+sampah pasar (19,50). Semakin lama proses fermentasi maka

kandungan C-organik akan semakin berkurang karena telah dirombak menjadi

senyawa yang lebih sederhana oleh mikroorganisme. Penelitian dilakukan

Pratiwi dkk (2013), analisa kompos jerami padi dengan perlakuan jerami

79% + 20% kotoran sapi + 1% sekam, dan penambahan 200 ml MOL nasi basi

menunjukkan kualitas kompos terbaik N-total tertinggi (1,76%), yang ditunjukkan

tinggi total populasi bakteri (8,95x108 spk g-1 kompos), serta ciri fisik kompos

terbaik yaitu berwarna coklat kehitaman pada akhir pengomposan.

5.1.6. Unsur Hara Kompos N, P, K

Hasil analisa unsur hara, menunjukkan berbeda terhadap kombinasi

kompos. Data unsur hara kompos disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9. Kandungan unsur hara N, P dan K kompos dari berbagai kombinasi
bahan kompos selama 8 minggu

Kompos
Kandungan Unsur
Hara Makro (%)
N P K

K1 (jerami + sampah pasar) 1,12 0,28 0,63
K2 (jerami+sampah rumah tangga) 0,77 0,25 0,52

K3 (jerami + sampah restoran) 1,12 0,23 0,47

K4 (tandan kosong kelapa sawit+sampah pasar) 1,19 0,23 0,65

K5 (tandan kosong kelapa sawit+sampah ruamah tangga) 0,98 0,25 0,51

K6 (tandan kosong kelapa sawit+sampah restoran) 0,98 0,28 0,58

K7 (kulit singkong+sampah pasar) 0,84 0,30 0,62

K8 (kulit singkong+sampah rumah tangga) 1,21 0,28 0,69

K9 (kulit singkong+sampah restoran) 1,05 0,29 0,56

K10 (kulit pisang+sampah pasar) 0,98 0,27 0,46
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K11 (kulit pisang+sampah rumah tangga) 0,98 0,26 0,57

K12 (kulit pisang+sampah restoran) 1,12 0,25 0,63

Tabel 9 dapat dilihat unsur hara nitrogen tertinggi pada kombinasi kompos

tandan kosong kelapa sawit+sampah pasar (1,19%), unsur hara fosfor tertinggi

pada kompos kulit singkong+sampah pasar (0,30%), sedangkan unsur hara kalium

pada kompos kulit singkong+sampah rumah tangga (0,69%), jika dibandingkan

dengan standar kualitas kompos Indonesia SNI 19-7030-2004, kombinasi semua

kompos telah memenuhi standar. Unsur hara nitrogen terlihat lebih tinggi

dibandingkan dengan unsur hara fosfor dan kalium, hal ini disebabkan

mikroorganisme mengurai asam-asam amino pada protein menjadi nitrogen lebih

banyak dan lebih aktif jika semakin banyak jumlah mikroorganisme dalam

kompos. Peningkatan beberapa jenis unsur hara di dalam tubuh jasad-jasad renik

terutama Nitrogen (N), Fosfor (P) dan Kalium (K) akan berlangsung lebih baik

dengan banyaknya mikroorganisme yang berperan (Yuwono, 2006).

Kandungan N total tinggi juga dipengaruhi proses pengomposan yang

terjadi. Unsur nitrogen cenderung tertahan dalam tumpukan kompos dan selama

proses dekomposisi unsur nitrogen yang hilang hanya sebanyak 5% jika

dibandingkan unsur C hilang sebanyak 50% (Cahaya dan Nugroho, 2009).

Nitrogen merupakan unsur penting dalam membangun tubuh suatu organisme,

sehingga semakin tinggi kandungan nitrogen, akan meningkatkan kualitas suatu

kompos (Yuwono, 2006).

Senyawa karbon yang terdekomposisi akan melepaskan unsur hara yang

disebut dengan proses mineralisasi dan selanjutnya dapat terjadi imobilisasi unsur

hara termasuk nitrogen. Tiga bentuk nitrogen yang terdapat dalam bahan organik

adalah protein, penyusunan dinding sel mikrob seperti chitin, peptida glycan dan

asam nukleat. Senyawa N-organik tersebut akan terdekomposisi menjadi nitrogen

anorganik. Nitrogen ini diperoleh dari tiga tahapan reaksi yaitu, reaksi aminasi,

reaksi amonifikasi dan reaksi nitrifikasi. Reaksi aminasi adalah reaksi penguraian

protein yang terdapat pada bahan organik menjadi asam amino, reaksi amonifikasi

adalah perubahan asam-asam amino menjadi senyawa-senyawa amonia (NH3) dan

amonium, dan nitrifikasi adalah perubahan senyawa amonia menjadi nitrat

(Cholik, 2003).
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Tabel 9 menunjukkan kandungan fosfor berkisar antara 0,23-0,30%. Nilai

kandungan fosfor untuk setiap kompos sudah memenuhi standar kualitas kompos

Indonesia 2004 dengan nilai minimum 0,10%. Fosfor dalam bahan organik

terkandung dalam asam-asam nukleat dan phitin. Unsur fosfor di dalam bahan

organik sebagian besar dalam bentuk P-organik. Unsur hara fosfor diperlukan

oleh mikroorganisme dalam menyusun ATP dan ADP dalam mendukung

aktivitasnya dalam mendekomposisi bahan organik (Rao, 1994).

Unsur fosfor semua kombinasi sampah kota organik dan limbah pertanian

rata-rata 0,23-0,30%. Yuwono (2006), menyatakan kandungan unsur fosfor

semakin tinggi dengan terjadinya pelapukan bahan organik yang dikomposkan.

Tahap pematangan mikroorganisme akan mati dan kandungan fosfor didalam

mikroorganisme akan bercampur dalam bahan kompos secara langsung akan

meningkatkan kandungan fosfor dalam kompos. Hasil penelitian Kasli (2008),

pengomposan sampah kota dengan perlakuan T. Harzianum menghasilkan unsur

P 1,20% dibandingkan dengan pemberian cacing tanah unsur P (0,95%).

Kandungan unsur hara kalium terendah terdapat pada kompos kulit

pisang+sampah pasar dengan nilai 0,46%. Hal ini disebabkan komposisi kimia

bahan baku kulit pisang memiliki kadar unsur hara kalium lebih rendah, sehingga

tidak cukup banyak menyumbangkan unsur hara kalium karena ion kalium

digunakan untuk membantu melarutkan nitrogen sehingga pada akhir masa

inkubasi diperoleh kandungan N yang lebih tinggi (Yuwono, 2006). Kandungan

unsur kalium semakin tinggi dengan adanya pelapukan bahan organik

dikomposkan (Yuwono, 2006). Kompos yang memiliki unsur hara nitrogen,

fosfor, kalium berperan dalam pertumbuhan tanaman. Jika bahan organik awal

digunakan untuk pembuatan kompos cukup kandungan nitrogen, maka biasanya

unsur hara lainnya seperti fosfor dan kalium akan tersedia dalam jumlah yang

cukup (Pramaswari dkk, 2011).

5.1.7. Kandungan Bahan Organik

Hasil pengukuran bahan organik kombinasi bahan kompos, menunjukkan

hasil berbeda diakhir pengomposan. Data kandungan bahan organik disajikan

dalam Tabel 10.
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Tabel 10. Kandungan bahan organik dari berbagai kombinasi bahan baku kompos
selama 8 minggu.

Kompos C-Organik
Bahan Organik

(%)

K1 (jerami+sampah pasar) 21,84 37,65

K2 (jerami+sampah rumah tangga) 15,48 26,69

K3 (jerami+sampah restoran) 23,97 41,32

K4 (tandan kosong kelapa sawit+sampah pasar) 34,69 59,81

K5 (tandan kosong kelapa sawit+sampah rumah
tangga) 32,24 55,58

K6 (tandan kosong kelapa sawit+sampah
restoran) 26,31 45,36

K7 (kulit singkong+sampah pasar) 23,55 40,60

K8 (kulit singkong+sampah rumah tangga) 25,57 44,08

K9 (kulit singkong+sampah restoran) 24,45 42,15

K10 (kulit pisang+Sampah pasar) 26,23 45,22

K11 (kulit pisang+sampah rumah tangga) 22,58 38,93

K12 (kulit pisang+sampah restoran) 24,85 42,84

Berdasarkan Tabel 10 kandungan bahan organik kombinasi sampah kota

organik dan limbah pertanian berkisar antara 26,69-59,81%. Hal ini menunjukkan

proses dekomposisi C-organik berjalan sempurna di dalam kompos. Standar

bahan organik kompos menurut SNI 19-7030-2004 minimal 27% maksimal 58%.

Berbeda pada kompos tandan kosong kelapa sawit+sampah pasar yang melebihi

standar kompos. Hal ini disebabkan terjadi aktivitas mikroorganisme memecah

senyawa karbon sebagai sumber energi dan pelepasan karbondioksida ke udara

tidak secara sempurna karena C/N awal tandan kosong kelapa sawit (54,26) yang

tinggi. Semakin lama proses fermentasi maka kandungan C-organik akan semakin

berkurang karena dirombak menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh

mikroorganisme.

Kompos jerami padi+sampah rumah tangga menunjukkan bahan organik

terendah, hal ini disebabkan C/N awal jerami padi 29,27 dan sampah rumah
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tangga 31,08 yang lebih rendah sehingga proses dekomposisi C-organik oleh

mikrob berjalan lebih cepat. Penelitian pengomposan sampah organik rumah

tangga yang dilakukan Sulistyawati dkk (2008), perlakuan penambahan serbuk

gergaji pada awal pengomposan menunjukkan bahwa nilai kandungan C-organik

sebesar 30%.

Perubahan karbon menurut Sulistyawati dkk (2008), terjadi proses

penguraian karbon selama pengomposan disebabkan dekomposisi bahan organik

oleh mikroorganisme dimana karbon dikonsumsi sebagai sumber energi dengan

membebaskan CO2 dan H2O untuk proses aerobik sehingga konsentrasi karbon

berkurang. Bahan organik kompos selama proses pengomposan terjadi penurunan

disebabkan terjadi proses dekomposisi bahan organik oleh jasad mikrob, sebab

bahan organik merupakan sumber energi dan unsur hara bagi jasad hidup dalam

proses asimilasi dan pembentukan selnya. Bahan organik akan dirombak menjadi

senyawa-senyawa yang lebih sederhana sampai akhirnya senyawa tersebut tidak

dapat didekomposisi oleh mikroorganisme.

5.2. Penentuan Mikrob Pendekomposer Karakterisasi Morfologi dan

Biokimia Bakteri Selulolitik Asal Tandan Buah Pisang

Karakterisasi morfologi bakteri selulolitik diketahui dengan melakukan

beberapa pengamatan, diantaranya pengamatan morfologi koloni, morfologi sel,

uji fisiologi biokimia serta identifikasi isolat bakteri selulolitik.

5.2.1. Karakteristik morfologi bakteri

Pengamatan morfologi yang dilakukan meliputi warna koloni, bentuk

koloni, tepian koloni, dan elevasi (kenaikan permukaan koloni). Hasil pengamatan

morfologi koloni menunjukkan bahwa ke 18 isolat bakteri selulolitik memiliki

karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil pengamatan morfologi koloni bakteri selulolitik

Kode Isolat Warna Bentuk Tepian Elevasi

BTP MF 1 Putih Bundar Licin Timbul
BTP MF 2 Putih susu Bundar Licin Timbul
BTP MF 3 Krem Bundar Licin Datar
BTP MF 4 Krem Bundar Licin Cembung
BTP PA 1 Putih susu Bundar Licin Timbul
BTP PA 2 Putih Bundar Licin Datar
BTP PA 3 Putih susu Tidak beraturan Licin Datar
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BTP PA 4 Putih Bundar Licin Cembung
BTP PA 5 Putih Bundar Licin Timbul
BTP PA 6 Putih Bundar Licin Timbul
BTP PA 7 Putih susu Bundar Licin Cembung
BTP PA 8 Putih susu Bundar Licin Cembung
BTP PP 1 Putih susu Bundar Licin Datar
BTP PP 2 Putih susu Bundar Licin Timbul
BTP PP 3 Putih susu Bundar Licin Timbul
BTP PP 4 Putih susu Tidak beraturan Licin Timbul
BTP PP 5 Putih susu Bundar Licin Cembung
BTP PP 6 Putih susu Bundar Licin Cembung

BTP MF : bakteri tandan buah pisang Muara Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam

Gambar 1. Isolat bakteri selulolitik dari 3 lokasi pengambilan sampel
BTP MF : bakteri tandan buah pisang Muara Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam

Pengamatan morfologi koloni dimulai dengan pengamatan warna koloni

isolat. Warna koloni isolat bakteri selulolitik cukup bervariasi. Warna koloni

isolat bakteri selulolitik yang ditemukan 5 isolat berwarna putih, 2 berwarna krem

dan 11 lainnya berwarna putih susu. Perbedaan warna koloni dapat dilihat pada

gambar 1. Perbedaan warna koloni ini terjadi karena pigmen intraseluler yang

dihasilkan oleh bakteri (Cappuccino dan Sherman 2005 dalam Tokan dan

Imakulata, 2009).

Hasil pengamatan bentuk koloni bakteri selulolitik menunjukkan 18 koloni

bakteri selulolitik yang ditemukan yaitu berbentuk bundar sebanyak 16 isolat

dengan kode isolat MF 1, MF 2, MF 3, MF 4, PA 1, PA 2, PA 4, PA 5, PA 6, PA

7, PA 8, PP 1, PP 2, PP 3, PP 5, dan PP 6, dan 2 isolat dengan kode isolat PA 3

MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5

PA 6 PA 7 PA 8 PP 1 PP 2 PP 3 PP4 PP 5 PP6
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dan PP 4 tidak beraturan. Koloni berbentuk bundar mendominasi diantara bentuk

lainnya. Perbedaan bentuk koloni dapat dilihat pada gambar 1.

Menurut Cappuccino dan Sherman, (2005) dalam Tokan dan Imakulata,

(2009) tepian koloni yang terlihat pada cawan petri dapat berupa tepian licin, tak

beraturan, berbenang, bergerigi dan berombak, sedangkan yang terlihat pada 18

isolat bakteri selulolitik memiliki tepian koloni  licin. Elevasi (kenaikan

permukaan) koloni juga merupakan salah satu karakteristik dari koloni bakteri.

Terdapat 3 jenis elevasi koloni bakteri yang ditemukan, yaitu timbul sebanyak 8

isolat, cembung sebanyak 6 isolat dan datar sebanyak 4 isolat. Keberadaan isolat

bakteri yang memiliki keragaman warna koloni seperti yang telah dipaparkan di

atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Khairiah (2013) bahwa bakteri

selulolitik memiliki warna koloni putih susu, putih dan krem.

Tabel 12. Hasil pengamatan morfologi sel bakteri selulolitik

Kode Isolat Bentuk sel
BTP MF 1 Bulat
BTP MF 2 Bulat
BTP MF 3 Bulat
BTP MF 4 Bulat
BTP PA 1 Bulat
BTP PA 2 Bulat
BTP PA 3 Bulat
BTP PA 4 Bulat
BTP PA 5 Bulat
BTP PA 6 Bulat
BTP PA 7 Bulat
BTP PA 8 Bulat
BTP PP 1 Bulat
BTP PP 2 Bulat
BTP PP 3 Bulat
BTP PP 4 Bulat
BTP PP 5 Bulat
BTP PP 6 Bulat

BTP MF : bakteri tandan buah pisang Muara Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam

Hasil pengamatan morfologi sel pada Tabel 12. Menunjukkan hasil

pengamatan morfologi sel isolat bakteri selulolitik dari 3 lokasi pengambilan

sampel, pengamatan morfologi sel merupakan salah satu cara untuk mengetahui

karakteristik isolat bakteri dengan melihat bentuk sel yang terdapat pada masing-
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masing isolat bakteri selulolitik dari tiga lokasi pengambilan sampel. Hasil

pengamatan morfologi sel dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Morfologi sel bakteri selulolitik dari 3 lokasi pengambilan sampel
BTP MF : bakteri tandan buah pisang Muara Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam

Hasil pengamatan bentuk sel isolat bakteri selulolitik diperoleh sebanyak

18 isolat memiliki bentuk sel bulat dari masing-masing lokasi pengambilan

sampel. Bakteri selulolitik dengan bentuk sel bulat dapat dilihat pada Gambar 2.

Hasil yang diperoleh sesuai oleh hasil penelitian Anuar et al. (2014) yang

mengisolasi bakteri selulolitik dari perairan Dumai memperoleh bakteri selulolitik

dengan bentuk sel bulat untuk semua isolat.

5.2.2. Karakteristik fisiologi dan biokimia bakteri selulolitik

Selain pengamatan morfologi koloni, diamati juga jenis gram dari bakteri

selulolitik,  dari hasil pewarnaan gram untuk isolat bakteri selulolitik diperoleh

hasil gram negatif sebanyak 16 isolat, dan terdapat 2 isolat gram positif.

Pewarnaan gram masih merupakan salah satu prosedur yang paling banyak

digunakan untuk menggolongkan berbagai bakteri (Pelczar dan Chan, 1986 dalam

Anuar et al., 2014).

Pewarnaan gram digunakan untuk menentukan bakteri gram negatif dan

bakteri gram positif. Perbedaan struktur, komposisi dinding sel bakteri dan

permeabilitas diantara kedua kelompok dinding sel bakteri menyebabkan

perbedaan warna pada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram

negatif mengandung lipid, lemak atau substansi seperti lemak dalam persentase

lebih tinggi dari pada yang dikandung bakteri gram positif. Bakteri gram negatif

juga memiliki dinding sel yang lebih tipis dibandingkan dengan bakteri gram

MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5

PA 6 PA 7 PA 8 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6
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positif. Bakteri gram positif akan menunjukkan warna biru atau ungu sedangkan

untuk bakteri gram negatif akan menunjukkan warna merah (Anuar et al. 2014).

Uji aktivitas biokimia ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik yang

dimiliki oleh bakteri selulolitik yang telah diisolasi. Tahapan uji biokimia ini

sangat mempengaruhi dalam membedakan genus yang ditemukan. Adapun uji

biokimia yang dilakukan diantaranya, uji fermentasi karbohidrat, uji katalase, uji

indol, uji MR, uji VP dan uji urease. Hasil uji biokimia bakteri selulolitik terdapat

pada tabel 3. Setiap isolat diujikan pada serangkaian media untuk melihat aktivitas

biokimia. Aktivitas biokimia setiap jenis bakteri berbeda dikarenakan setiap

bakteri mempunyai aktivitas enzimatik yang berbeda (Barrow dan Feltham,1993

dalam Khairiah, 2013).

Tabel 13. Hasil pengamatan uji biokimia bakteri selulolitik

Kode isolate

M
an

it
ol

M
al

to
sa

S
uk

ro
sa

G
lu

ko
sa

a
K

at
al

as
e

In
do

l

M
R

V
P

U
re

as
e

BTP MF 1 - + + + + + - + +
BTP MF 2 + + + + + - - + -
BTP MF 3 + + + + + - - + -
BTP MF 4 - - + + + - - + +
BTP PA 1 - + + + + + - + +
BTP PA 2 + + + + + - - + -
BTP PA 3 + + + + + - - + -
BTP PA 4 + + + + + - + + +
BTP PA 5 + + + + + + + + -
BTP PA 6 + - + + + - - + +
BTP PA 7 + - + + + - + + +
BTP PA 8 + + + + + - - + +
BTP PP 1 - + + + + - - + -
BTP PP 2 + + + + + - - + +
BTP PP 3 + + + + + - - + +
BTP PP 4 + + + + + - - + +
BTP PP 5 - + + + + - - + -
BTP PP 6 + + + + + - - + +

BTP MF : bakteri tandan buah pisang Muara Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam
Positif : +
Negatif : -
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5.2.3. Uji fermentasi karbohidrat

Pada uji fermentasi karbohidrat (manitol, maltosa, sukrosa, glukosa) dari

semua isolat memperlihatkan positif dapat memfermentasi karbohidrat, sedangkan

beberapa isolat bersifat negatif karbohidrat. Uji manitol, maltosa, sukrosa, dan

glukosa bertujuan untuk menentukan kemampuan mikroorganisme dalam

mendegradasi dan memfermentasi karbohidrat dengan menghasilkan asam dan

gas.

Bakteri selulolitik memanfaatkan glukosa dalam perombakan enzim

selulase, dengan melakukan uji fermentasi karbohidrat dapat diketahui

kemampuan bakteri selulolitik dalam memfermentasikan karbohidrat yang

terdapat pada media gula seperti glukosa, sukrosa, maltosa dan manitol.

Kemampuan bakteri selulolitik dalam memfermentasi karbohidrat dapat dilihat

pada Gambar 3, dimana bakteri selulolitik mampu merubah medium phenol red

dextone (glukosa) menjadi kuning.

Gambar 3. Hasil uji fermentasi karbohidrat bakteri selulolitik
dari 3 lokasi pengambilan sampel
BTP MF : bakteri tandan buah pisang Muara Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam

Adanya asam diperlihatkan oleh perubahan warna medium phenol red

dextone (glukosa) menjadi kuning, dan gas ditandai oleh adanya gelembung gas

yang tertampung dalam tabung reaksi (Cappuccino dan Sherman, 1983 dalam

Tokan dan Imakulata, 2009).

MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5

PA 6 PA 7 PA 8 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6
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5.2.4. Uji katalase

Reaksi positif dari uji katalase ini ditandai dengan terbentuknya

gelembung-gelembung oksigen pada permukaan koloni setelah ditetesi dengan

H2O2 3%. Seluruh isolat dari tiga lokasi pengambilan sampel menunjukkan reaksi

katalase positif .

Gambar 4. Hasil uji katalase bakteri selulolitik dari 3 lokasi
pengambilan sampel
BTP MF : bakteri tandan buah pisang Muara Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam

Hasil pengamatan uji katalase terdapat 18 isolat bakteri selulolitik

bereaksi positif pada uji katalase, dimana bakteri selulolitik ini dapat

menghasilkan gelembung-gelembung udara setelah ditetesi dengan H2O2 3%.

Bakteri selulolitik termasuk kedalam kelompok bakteri aerob, bakteri ini

membutuhkan udara dalam siklus hidupnya. Bakteri aerob adalah bakteri yang

membutuhkan oksigen untuk hidup. Bila tidak ada oksigen, maka bakteri akan

mati. Bakteri aerob menggunakan glukosa atau zat organik lainnya (misalnya

etanol) untuk dioksidasi menjadi CO2 (karbon dioksida), H2O (air), dan sejumlah

energi.

Reaksi positif dari uji katalase ditandai dengan terbentuknya gelembung-

gelembung oksigen di permukaan koloni setelah ditetesi dengan H2O2 3%.

Terbentuknya gelembung-gelembung oksigen tersebut mengindikasikan adanya

reaksi penguraian hidrogen peroksida oleh enzim katalase yang dihasilkan oleh

mikroorganisme (Cappuccino dan Sherman, 2005 dalam Tokan dan Imakulata,

2009).

MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5

PA 6 PA 7 PA 8 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6
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5.2.4. Uji indol

Berdasarkan hasil pengamatan terdapat 3 isolat menunjukkan hasil positif

yaitu MF2, PA1 dan PA5 dan 15 isolat dengan kode (MF1, MF3, MF4, PA2,

PA3, PA4, PA6, PA7, PA8, PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6) yang bereaksi negatif

terhadap uji indol. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya cincin merah pada

permukaan medium sedangkan reaksi negatif ditandai dengan terbentuknya cincin

kuning. Hasil pengamatan uji indol dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Hasil uji indol bakteri selulolitik dari 3 lokasi
pengambilan sampel
BTP MF : bakteri tandan buah pisang Muara Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam

Asam amino triptofan merupakan komponen asam amino yang umum

terdapat pada protein yang terkandung didalam medium nutrien gelatin, sehingga

asam amino ini dengan mudah dapat digunakan oleh mikroorganisme akibat

penguraian protein.  Bakteri menguraikan triptofan membentuk asam piruvat yang

kemudian dapat digunakan sebagai sumber energinya. Bakteri selulolitik

memanfaatkan asam amino yang terdapat pada protein yang terkandung dalam

subsrtat dengan cara menguraikan triptofan membentuk asam piruvat.

Adanya indol dapat dideteksi dengan menggunakan reagen Kovac’s yang

akan membentuk lapisan atau cincin merah pada permukaan medium. Warna

tersebut terbentuk karena indol yang berada dalam medium diekstrak ke dalam

lapisan reagen oleh komponen asam butanol dan membentuk kompleks dengan p-

dimethylaminobenzaldehid. Hasil positif menunjukkan warna merah muda pada

permukaan broth sedangkan hasil negatif menunjukkan warna kuning atau coklat

MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5

PA 6 PA 7 PA 8 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6



33

pada permukaan broth. Warna merah muda ini terbentuk karena indol yang

dihasilkan oleh bakteri bereaksi dengan dimetilaminobenzaldehid (p-

dimetilaminobenzaldehid) yang terkandung dalam reagen kovac’s (Cappuccino

dan Sherman, 2005 dalam Fadilah, 2012).

5.2.5. Uji Methyl Red (MR)

Berdasarkan hasil pengamatan terdapat 3 isolat yang menunjukkan reaksi

positif terhadap uji methyl red, yaitu isolat BTP PA4, BTP PA5 dan BTP PA7

(Gambar 6) reaksi positif ditandai dengan berubahnya warna medium menjadi

merah, sedangkan bila medium tetap berwarna kuning maka reaksi negatif.

Gambar 6. Hasil uji MR bakteri selulolitik dari 3 lokasi
pengambilan sampel
BTP MF : bakteri tandan buah pisang Muara Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam

Uji MR sangat berguna dalam membedakan beberapa kelompok bakteri

yang mampu memfermentasikan karbohidrat menjadi asam campuran, gas dan

menentukkan kisaran pH asam yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat (Lay,

1994). Uji MR digunakan untuk menentukan apakah glukosa dapat diubah

menjadi produk asam seperti asam laktat, asam asetat, atau asam format.

Sebagaimana ditegaskan Cappuccino dan Sherman, (1983) dalam Fadilah, (2012)

bahwa terbentuknya warna merah jambu medium setelah 15 menit ditambahkan

dengan reagen berrit mengindikasikan bahwa inokulum mampu memproduksi

asetilmetilkarbonil.

MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 PA 1 PP 2 PA 3 PA 4 PA
5

PA 6 PA 7 PA 8 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6
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5.2.6. Uji Voges Prokauer (VP)

Berdasarkan hasil pengamatan 18 isolat bakteri selulolitik,

memperlihatkan reaksi positif uji Voges-Proskauer untuk semua isolat. Reaksi

positif ditandai dengan berubahnya warna medium menjadi merah mawar,

sedangkan bila medium tetap berwarna kuning maka reaksi negatif. Uji Voges-

Proskauer dilakukan untuk mengetahui kemampuan mikroorganisme dalam

memproduksi hasil metabolisme glukosa yang tidak bersifat asam seperti aseton

(acetylmethylcarbinol). Hasil uji VP dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Hasil uji VP bakteri selulolitik dari 3 lokasi
pengambilan sampel

Uji VP juga digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang

dapat memfermentasikan karbohidrat menjadi 2,3-butanadiol sebagai produk

utama, dan akan terjadi penumpukan bahan tersebut dalam media pertumbuhan.

Uji Voges-Proskauer merupakan uji tidak langsung untuk mengetahui adanya 2,3-

butanadiol karena dalam uji ini yang terdeteksi adalah pembentukan asetoin.

Namun karena asetoin merupakan senyawa awal dalam pembentukan 2,3-

butanadiol dan selalu diperoleh secara serentak, sehingga uji Voges-Proskauer

dapat digunakan untuk menentukan adanya 2,3-butanadiol (Lay, 1994).

5.2.7. Uji urease

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terdapat 11 isolat bakteri yang

menunjukkan hasil positif uji urease, sedangkan 7 isolat bakteri lainnya

menunjukkan reaksi negatif. Reaksi positif ditandai dengan perubahan medium

menjadi merah keunguan. Pada uji urease, isolat yang bersifat positif urease

adalah isolat MF 1, MF 2, PA 1, PA 4, PA 5, PA 6, PA 7 dan PP 2, PP 3, PP 4, PP

6. Semua isolat ini memiliki enzim urease yang mengkatalis penguraian urea

MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5

PA 6 PA 7 PA 8 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6
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menjadi karbohidrat, air dan amonia. Bakteri selulolitik sangat berperan dalam

pengurain karbohidrat menjadi gula sederhana, sehingga dengan adanya uji urease

dapat diketahui potensi bakteri selulolitik dalam menguraikan urea menjadi

karbohidrat. Hasil uji urease bakteri selulolitik terdapat pada Gambar 8.

Gambar 8. Hasil uji urease bakteri selulolitik dari 3 lokasi
pengambilan sampel
BTP MF : bakteri tandan buah pisang Muara Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam

Tokan dan Imakulata (2009) menyatakan kehadiran amonia menghasilkan

lingkungan menjadi alkalin menyebabkan phenol red berubah menjadi ungu.

Reaksi positif ditunjukkan dengan adanya perubahan warna medium dari kuning

menjadi merah jambu sangat pekat (Cappuccino dan Sherman, 1983 dalam

Fadilah, 2012).

5.2.8. Identifikasi Genus Bakteri Selulolitik Asal Tandan Buah Pisang

Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 15 isolat bakteri yang berhasil

diidentifikasi dengan mencocokkan karakter isolat yang diperoleh dengan genus

bakteri Aeromonas, Cellvibrio dan Pseudomonas berdasarkan Bergey’s Manual of

Determinative Bacteriology Lampiran 6. Beberapa hasil penelitian yang

mengisolasi bakteri selulolitik setelah melakukan identifikasi memperoleh genus

Aeromonas, Cellvibrio dan pseudomonas. Ningsih et al., (2014) berdasarkan hasil

karakterisasi isolat bakteri pendegradasi selulosa diperoleh genus bakteri

diantaranya Pseudomonas, Plesiomonas, Pasteurella, Neisseria, Actinobacillus,

Corynebacterium, Aeromonas, dan Vibrio.

MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5

PA 6 PA 7 PA 8 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6
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Isolat dengan kode BTP MF 1, BTP MF 2, BTP PA 6 dan PTP PA 7,

memiliki karakter makroskopis berupa warna koloni putih dan bening, elevasi

cembung, datar dan timbul, tepian licin. Karakter mikroskopis yang dimiliki isolat

ini berupa bentuk sel bulat sedangkan hasil pewarnaan gram menunjukkan gram

negatif. Hasil uji biokimia isolat ini, uji katalase positif, uji fermentasi karbohidrat

(glukosa, sukrosa, dan maltosa) positif, uji fermentasi karbohidrat manitol negatif,

uji  uji indol negatif, uji MR negatif, uji VP positif dan uji urea positif. Karakter

makroskopis, mikroskopis, fisiologi dan biokimia isolat tersebut memiliki

kesamaan dengan genus Aeromonas. Termasuk bakteri gram negatif dan

berbentuk bulat. Bersifat motil dan dapat hidup pada kondisi aerob. Suhu

optimum untuk pertumbuhannya yaitu 22oC, tetapi sebagian besar bakteri ini

tumbuh baik pada suhu 37oC (Holt et al. 1994; Cowan et al. 1993 dalam Ningsih

et al. 2014). Bakteri ini mampu memanfaatkan senyawa gula seperti glukosa,

maltosa, dan sakarosa yang dikatabolisme dengan memproduksi asam dan

menghasilkan gas.

Isolat BTP PA 4, BTP PA 8, BTP PP 2, BTP PP 3, memiliki karakter

makroskopis berupa warna koloni putih dan bening, elevasi cembung, datar dan

timbul, tepian licin. Karakter mikroskopis yang dimiliki isolat ini berupa bentuk

sel bulat sedangkan hasil pewarnaan gram menunjukkan gram negatif. Dapat

memanfaatkan karbohidrat seperti glukosa, manitol, maltosa dan sukrosa. Pada uji

katalase dan urease didapatkan hasil positif. dapat menghidrolisis selulosa. isolat

tersebut memiliki kesamaan dengan genus Cellvibrio. Holt et al. (1994) dalam

Khairiah et al. (2013) menyatakan bakteri Cellvibrio merupakan golongan bakteri

yang bersifat gram negatif. Sel bakteri berbentuk bulat dan motil. Bakteri ini

hidup dalam kondisi aerob dan menghasilkan enzim katalase.

Berdasarkan hasil pengamatan karakterisasi isolat dengan kode isolat BTP

MF 3, BTP MF 4, BTP PA 2, BTP PA 3, BTP PA 5, BTP PP 1, BTP PP 5,

memiliki karakter makroskopis berupa warna koloni putih dan bening, elevasi

cembung, datar dan timbul, tepian licin. Karakter mikroskopis yang dimiliki isolat

ini berupa bentuk sel bulat sedangkan hasil pewarnaan gram menunjukkan gram

negatif. Hasil uji biokimia isolat ini, uji katalase positif, uji fermentasi karbohidrat

(glukosa, sukrosa, manitol, maltosa) positif, uji indol positif dan negatif, uji MR
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negatif, uji VP positif dan uji urea negatif. Karakter makroskopis, mikroskopis,

fisiologi dan biokimia isolat tersebut memiliki kesamaan dengan genus

Pseudomonas sehingga isolat tersebut digolongkan kedalam genus Pseudomonas.

(Barrow dan Feltham, 1993 dalam Khairiah et al., 2013) mengatakan bakteri

Pseudomonas termasuk ke dalam bakteri gram negatif, berbentuk batang dan

bulat, bersifat aerob, dan menghasilkan enzim katalase.

5.2.9. Uji Potensi Bakteri Selulolitik

Uji gula reduksi

Gula reduksi diamati secara kualitatif ditandai dengan adanya endapan

merah bata. Jika endapan merah bata pada sampel pertama ada sedikit gula

reduksi maka diberi tanda (+), jika sampel kedua lebih banyak gula reduksi dari

sampel pertama diberi tanda (++), jika sampel ketiga lebih banyak dari sampel

kedua maka diberi tanda (+++).

Tabel 14. Hasil pengamatan uji gula reduksi bakteri selulolitik

Kode isolat Gula reduksi
BTP MF 1 +++
BTP MF 2 +++
BTP MF 3 +++
BTP MF 4 ++
BTP PA 1 +++
BTP PA 2 +++
BTP PA 3 +++
BTP PA 4 ++
BTP PA 5 +++
BTP PA 6 ++
BTP PA 7 ++
BTP PA 8 +
BTP PP 1 +
BTP PP 2 +++
BTP PP 3 +++
BTP PP 4 +++
BTP PP 5 +++
BTP PP 6 +++

Keterangan : - : tidak ada gula reduksi
+ : sedikit gula reduksi
++ : banyak gula reduksi
+++ : sangat banyak gula reduksi
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Kelompok bakteri yang paling banyak menghasilkan gula reduksi pada

tandan buah pisang separuh melapuk adalah BTP MF 1, BTP MF 2, BTP MF 3,

BTP PA 1, BTP PA 2, BTP PA3, BTP PA 5, BTP PP 2, BTP PP 3, BTP PP 4,

BTP PP 5, BTP PP 6 (Tabel 6). Kelompok bakteri yang paling banyak

menghasilkan gula reduksi adalah BTP PP 1-6.

Hasil uji potensi secara kualitatif yang dilakukan dengan selulosa agar +

CMC berdasarkan pembentukan gula reduksi secara kualitatif ditemukan bahwa

semua isolat menunjukkan hasil positif atau menghasilkan gula reduksi.

Berdasarkan hasil seleksi uji gula reduksi terdapat 13 isolat yang berpotensi atau

sangat banyak menghasilkan gula reduksi (+++), sedangkan yang lainnya

menghasilkan gula reduksi yang sedikit. Hasil uji gula reduksi bakteri selulolitik

terdapat pada Gambar 9.

Gambar 9. Hasil uji gula reduksi bakteri selulolitik dari 3 lokasi
pengambilan sampel
BTP MF : bakteri tandan buah pisang Muara Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam

Bakteri selulolitik yang menghasilkan gula reduksi disebabkan karena

terjadinya pemecahan enzimatik selulosa yang sempurna sedangkan yang sedikit

menghasilkan gula reduksi disebabkan karena isolat tersebut tidak terjadi

pemecahan enzimatik selulosa yang sempurna dimana salah satunya tahapan

enzim-enzim selulase terputus atau tidak menghasilkan enzim β glucosidase yang

berperan penting dalam pemecahan rantai sellubiose menjadi glukosa. Isolat-isolat

tersebut diperkirakan memecah selulosa bahan CMC hanya sampai pada tahap

menghasilkan rantai-rantai pendek sellubiose saja, yang bukan gula pereduksi.

Hal ini didukung oleh pendapat Schuller (1980) dalam Nurmayani (2007) bahwa

MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5

PA 6 PA 7 PA 8 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6
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dalam proses perombakan secara enzimatis terjadi dengan adanya enzim selulase

sebagai bahan perombak yang mempunyai sifat spesifik untuk menghidrolisis

ikatan β (1,4)- glikosidik dari rantai selulosa dan turunannya. Proses uji potensi

gula reduksi bakteri selulolitik terdapat pada.

5.2.10. Pengukuran kekeruhan bakteri dengan spektrometer

Hasil pengamatan yang terlihat pada Tabel 5 menunjukkan semua isolat

bakteri selulolitik dapat menghasilkan enzim selulase yang dilihat dari kekeruhan

bakteri menggunakan spektrometer terdapat 16 isolat yang memiliki absorbansi

tinggi yaitu berkisar besar dari 0.400 nm, sedangkan terdapat 2 bakteri yang

memiliki absorbansi dibawah 0.400 nm, sehingga tergolong memiliki absorbansi

yang rendah. Absorbansi atau nilai kekeruhan bakteri diperoleh dengan nilai yang

beragam tergantung banyaknya sel yang terkandung pada masing-masing isolat.

Absorbansi bakteri berkaitan dengan uji gula reduksi yang dihasilkan oleh bakteri

selulolitik, semakin keruh bakteri selulolitik maka semakin tinggi gula reduksi

yang dihasilkan oleh bakteri selulolitik tersebut.

Tabel 15. Hasil pengamatan kekeruhan bakteri selulolitik dengan spektrometer

Kode isolat Absorbansi (kekeruhan) nm
BTP MF 1 0. 548
BTP MF 2 0. 485
BTP MF 3 0. 600
BTP MF 4 0. 475
BTP PA 1 0. 668
BTP PA 2 0. 512
BTP PA 3 0. 547
BTP PA 4 0. 487
BTP PA 5 0. 469
BTP PA 6 0. 443
BTP PA 7 0. 606
BTP PA 8 0. 383
BTP PP 1 0. 380
BTP PP 2 0. 506
BTP PP 3 0. 490
BTP PP 4 0. 531
BTP PP 5 0. 748
BTP PP 6 0. 602

BTP MF : bakteri tandan buah pisang Muara Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam
Panjang gelombang 600 nm : > 0.400 nm absorbansi tinggi
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Kondisi optimum bakteri selulolitik dalam menghasilkan enzim selulase

dilihat dari kekeruhannya, semakin keruh berarti semakin banyak sel yang ada,

sehingga enzim selulase yang dihasilkan akan semakin banyak. Jumlah sel yang

tumbuh diasumsikan berbanding lurus dengan banyaknya enzim yang diproduksi.

Banyaknya sel ditunjukkan dengan kekeruhan media yang diukur dengan

Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang (λ) = 600 nm (Alam et al.

2013).

5.2.11. Uji zona bening

Rasio aktivitas Z/K tertinggi dihasilkan oleh isolat BTP PA1 sebesar 4,00

sedangkan razio aktivitas Z/K terendah oleh isolat BTP PP5 sebesar 1,33. Pada

Tabel 6 juga dapat dilihat ada 15 isolat yaitu BTP MF1, BTP MF2, BTP MF3,

BTP MF4, BTP PA1, BTP PA5, BTP PA6, BTP PA7, BTP PA8, BTP PP1, BTP

PP2, BTP PP3, BTP PP4, BTP PP5, BTP PP6, yang memiliki zona bening. Proses

pengukuran zona bening bakteri selulolitik terdapat pada Lampiran 8. Semakin

besar zona bening yang dihasilkan oleh bakteri selulolitik maka semakin tinggi

kemampuan bakteri tersebut dalam menguraikan selulosa.

Tabel 16. Hasil pengamatan uji zona bening bakteri selulolitik

Kode isolat
Diameter
koloni(K)

Diameter zona
bening(Z)

Razio zona
bening(Z/K)

BTP MF 1 1 mm 1.8 mm 1.8
BTP MF 2 1.1 mm 3.3 mm 2.75
BTP MF 3 1.2 mm 2.6 mm 2.36
BTP MF 4 1.8 mm 4.5 mm 2.5
BTP PA 1 5.2 mm 21 mm 4
BTP PA 2 - - -
BTP PA 3 - - -
BTP PA 4 - - -
BTP PA 5 2 mm 3 mm 1.5
BTP PA 6 2 mm 3 mm 1.5
BTP PA 7 1 mm 2 mm 2
BTP PA 8 4.2 mm 9.8 mm 2.3
BTP PP 1 2 mm 4 mm 2
BTP PP 2 3 mm 8 mm 2.6
BTP PP 3 2 mm 3 mm 1.5
BTP PP 4 2 mm 4 mm 2
BTP PP 5 3 mm 4 mm 1.33
BTP PP 6 2 mm 3 mm 1.5

BTP MF : bakteri tandan buah pisang daerah Fajar
BTP PA : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Arengka
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BTP PP : bakteri tandan buah pisang pasar pagi Panam

Berdasarkan hasil penelitian (Alexander, 1976 dalam Lamid et al. 2011).

Akibat hidrolisis selulosa menjadi glukosa dalam media padat CMC, disekitar

koloni tampak daerah yang lebih terang, dan daerah ini disebut sebagai zona

terang (Clear zone). Jika ada daerah bening di sekitar koloni menandakan adanya

hidrolisis selulosa oleh enzim selulase (Jalgaonwala et al. 2011 dalam Fadilah,

2012). Bakteri selulolitik potensial dalam mendegradasi selulosa apabila razio

zona beningnya ≥ 2. Hasil pengamatan terdapat 9 isolat dengan kode (BTP MF2,

BTP MF3, BTP MF4, BTP MF5, BTP PA7, BTP PA8, BTP PP1, BTP PP2, BTP

PP4) berindikasi potensial menghasilkan enzim selulase. Potensi bakteri dapat

dilihat dari terbentuknya zona bening di sekitar koloni setelah penambahan congo

red seperti contoh pada Gambar 10. Reagen congo red dapat berikatan kuat

dengan polisakarida dan tampak berwarna merah.

ZB

ZK

Gambar 10. Bakteri selulolitik yang membentuk zona bening
ZB = zona bening, ZK = koloni

Zona bening yang terbentuk dikarenakan enzim yang disekresi sel bakteri

baik selulase, pektinase maupun lignase menghidrolisis polisakarida dalam media

menjadi senyawa gula sederhana sehingga tidak terjadi pengikatan oleh congo red

(Sutoyo et al., 2008 dalam Said dan Likadja, 2012). Menurut (Ochoa-Solano dan

Olmos-Soto 2006 dalam Sari et al., 2012), isolat yang menghasilkan diameter

zona bening dua kali diameter koloni merupakan produser enzim yang potensial.

Adanya aktivitas selulolitik bakteri secara kualitatif akan dicirikan oleh

terbentuknya zona bening (clear zone) yang berada disekeliling koloni bakteri

yang tumbuh pada media selektif CMC.
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5.3. Isolasi dan Seleksi Bakteri Selulolitik Asal Mahkota Nanas

Hasil Isolasi bakteri selulolitik yang diperoleh dari 3 lokasi pengambilan

sampel adalah berjumlah 19 isolat yang berasal dari Muara Fajar, Rimbo

Panjang, dan pasar pagi Panam Pekanbaru.

Tabel 17. Hasil isolasi bakteri selulolitik asal mahkota nanas

Kode isolat Jumlah isolat bakteri
MF 5
RP 8
PP 6

Total 19
Keterangan:
MF = lokasi pengambilan sampel di daerah Muara Fajar
RP = lokasi pengambilan sampel di daerah Rimbo Panjang
PP = lokasi pengambilan sampel di daerah pasar pagi Panam

Tabel 17. menunjukkan hasil isolat yang diperoleh dari beberapa lokasi

pengambilan sampel yang berbeda-beda, jumlah isolat yang terbanyak terdapat

pada lokasi pengambilan sampel didaerah Rimbo Panjang sebanyak 8 isolat dan

jumlah isolat terrendah terdapat pada lokasi pengambilan sampel didaerah Muara

Fajar yaitu 5 isolat bakteri. Jumlah isolat yang diperoleh berbeda dari masing-

masing lokasi pengambilan sampel hal ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan

kondisi lingkungan pada setiap lokasi pengambilan sampel. Kondisi lingkungan

ekstrim seperti suhu tinggi, pH rendah dan tinggi, serta kadar garam yang tinggi

dapat mempengaruhi baik pertumbuhan mikrob maupun aktivitas enzim yang

terlibat. Bakteri pendegradasi selulosa dapat bertahan hidup dengan membentuk

spora sebagai perlindungan dari kondisi lingkungan yang ekstrim (Pohan, 2009).

Tabel 18. Data pH, temperatur dan kelembaban lokasi pengambilan sampel
mahkota nanas

Kode isolat pH Temperatur Kelembaban (%)
MF 4.4 35 14.28
RP 6.4 33 25
PP 6.2 31 33.3

Keterangan:
MF = lokasi pengambilan sampel di daerah Muara Fajar
RP = lokasi pengambilan sampel di daerah Rimbo Panjang
PP = lokasi pengambilan sampel di daerah pasar pagi Panam

Data pada Tabel 18 menunjukkan bahwa pH tanah pada lokasi

pengambilan sampel yang berbeda berkisar 4,4-6,4 perbedaan nilai pH akan
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mempengaruhi jumlah isolat bakteri  yang diperoleh dari masing-masing lokasi

pengambilan sampel. Isolat yang terbanyak diperoleh dari daerah Rimbo Panjang

(RP) hal ini dikarenakan RP lebih mendekati suhu optimum. Menurut Fikrinda,

dkk (2000) bakteri selulolitik yang mampu tumbuh pada suhu 50°C dan pH 7

dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan kelompok bakteri yang mampu

tumbuh pada suhu 30°C dan pH 4.

Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan bakteri adalah nilai pH.

Bakteri memerlukan suatu pH optimum (6,5-7,5) untuk tumbuh optimal. Pengaruh

pH terhadap pertumbuhan bakteri ini berkaitan dengan aktivitas enzim. Enzim ini

dibutuhkan oleh beberapa bakteri untuk mengkatalis reaksi-reaksi yang

berhubungan dengan pertumbuhan bakteri. Apabila pH dalam suatu medium atau

lingkungan tidak optimal maka akan mengganggu kerja enzim-enzim tersebut dan

akhirnya mengganggu pertumbuhan bakteri itu sendiri (Pelczar dan Chan, 1986

dalam Suriani, dkk, 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temperatur pada setiap lokasi

pengambilan sampel berkisar 31o-35oC. Temperatur yang tinggi terdapat pada

lokasi pengambilan sampel di Muara Fajar disebabkan oleh lokasi pengambilan

sampel merupakan lokasi lahan yang terbuka tempat pembuangan akhir sampah

dari kota Pekanbaru. Sedangkan pada lokasi pengambilan sampel daerah pasar

pagi Panam menunjukkan temperatur yang lebih rendah dimana panas matahari

tidak langsung menembus tanah karena terdapat bangunan disekitar tempat

pengambilan sampel. Menurut Hartanto (2009) suhu udara optimum bagi

pertumbuhan bakteri yaitu 25o-37oC.

Pengamatan kelembaban tanah yang dilakukan dalam penelitian ini

memiliki keragaman diantaranya 14,28-33,3%. Kelembaban tanah lokasi

pengambilan sampel pada penelitian ini masih tergolong rendah, pasar pagi

Panam merupakan lokasi pengambilan sampel yang mendekati kelembaban yang

dibutuhkan oleh bakteri untuk tumbuh. Kelembaban yang optimum untuk

metabolisme mikrob berkisar 40-60%. Adapun kelangsungan hidup

mikroorganisme tersebut didukung oleh keadaan lingkungan yang basah dan

lembab (Murbandono, 2006).
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Karakterisasi Morfologi dan Biokimia Bakteri Selulolitik Asal Mahkota

Nanas

Karakterisasi bakteri selulolitik bertujuan untuk mengetahui morfologi dan

fisiologi dari bakteri selulolitik yang telah diperoleh dari semua tempat

pengambilan sampel.

5.3.1. Karakteristik morfologi bakteri

Pengamatan morfologi yang dilakukan meliputi warna koloni, bentuk

koloni, tepian koloni, dan elevasi (kenaikan permukaan koloni). Hasil pengamatan

morfologi koloni menunjukkan bahwa ke 19 isolat bakteri selulolitik memiliki

karakteristik yang berbeda.

Tabel 19. Pengamatan morfologi koloni bakteri selulolitik

Kode Isolat Warna Bentuk Tepian Elevasi
1BMN 10-2U1 Krim Bundar Licin Datar
1BMN 10-3U2 Putih susu Bundar Licin Datar
1BMN 10-4U1 Putih susu Bundar Licin Cembung
1BMN 10-5U1 Putih susu Bundar Licin Datar
1BMN 10-5U2 Putih susu Bundar Licin Datar
2BMN 10-2U1 Putih susu Tdk beraturan Licin Datar
2BMN 10-2U2 Putih bening Tdk beraturan Licin Datar
2BMN 10-3U1 Putih susu Tdk beraturan Licin Datar
2BMN 10-3U2 Putih susu Bundar Licin Datar
2BMN 10-4U1 Putih susu Bundar Licin Datar
2BMN 10-4U2 Krim Tdk beraturan Licin Datar
2BMN 10-5U1 Putih susu Bundar Licin Datar
2BMN 10-5U2 Putih susu Bundar Licin Datar
3BMN 10-2U2 Putih susu Tdk beraturan Licin Datar
3BMN 10-3U2 Putih susu Tdk beraturan Licin Datar
3BMN 10-4U1 Putih susu Bundar Licin Datar
3BMN 10-4U2 Krim Bundar Licin Datar
3BMN 10-5U1 Putih susu Bundar Licin Datar
3BMN 10-5U2 Putih susu Bundar Licin Datar

Tabel 19. memperlihatkan bahwa semua isolat yang berasal dari 3 tempat

pengambilan sampel memiliki bentuk koloni bundar, hampir semua isolat

berbentuk tepian koloni licin, hanya enam yang tak beraturan. Satu isolat

berwarna putih bening, dua berwarna krem dan 16 lainnya berwarna putih susu.

Perwakilan foto isolat bakteri selulolitik dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Isolat bakteri selulolitik

Pengamatan tentang karakteristik morfologi koloni bakteri perlu

dilakukan, agar mempermudah dalam proses identifikasi jenis bakteri. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Lay (1994) bahwa berdasarkan ciri morfologi koloni

bakteri dan biakan murni maka dapat dilakukan proses identifikasi jenis-jenis

mikroorganisme, namun untuk memperoleh hasil identifikasi yang sempurna

maka harus dilanjutkan dengan uji biokimia.

Identifikasi pewarnaan gram adalah salah satu prosedur yang paling

banyak digunakan untuk membedakan dua kelompok besar bakteri, yaitu gram

positif dan gram negatif. Pada saat pewarnaan gram, bakteri yang tetap berwarna

ungu digolongkan ke dalam gram positif, sedangkan bakteri berwarna merah

digolongkan ke dalam gram negatif (Pratiwi, 2008). Pada hasil penelitian

didapatkan 15 isolat bakteri merupakan gram positif dan 4 isolat lainnya

merupakan bakteri gram negatif (Tabel 4).

Tabel 20. Pengamatan morfologi sel bakteri selulolitik

Kode Isolat Bentuk sel Gram (+/-)

1BMN 10-2U1 Basil -
1BMN 10-3U2 Coccus -
1BMN 10-4U1 Coccus +
1BMN 10-5U1 Coccus -
1BMN 10-5U2 Coccus -
2BMN 10-2U1 Coccus +
2BMN 10-2U2 Coccus +
2BMN 10-3U1 Coccus +
2BMN 10-3U2 Coccus +
2BMN 10-4U1 Coccus +
2BMN 10-4U2 Coccus +
2BMN 10-5U1 Basil +
2BMN 10-5U2 Basil +
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3BMN 10-2U2 Coccus +
3BMN 10-3U2 Coccus +
3BMN 10-4U1 Coccus +
3BMN 10-4U2 Coccus +
3BMN 10-5U1 Coccus +
3BMN 10-5U2 Coccus +

Bakteri gram negatif mengandung lipid, lemak atau substansi seperti

lemak dalam persentase lebih tinggi dari pada yang dikandung bakteri gram

positif. Selama prosedur pewarnaan, perlakuan dengan etanol terhadap bakteri

gram negatif menyebabkan terekstraksinya lipid sehingga memperbesar daya

rembes atau permeabilitas dinding sel gram negatif. Kompleks ungu kristal-

iodium, yang telah memasuki dinding sel selama langkah awal dalam proses

pewarnaan, dapat diekstraksi, oleh sebab itu organisme gram negatif kehilangan

warna tersebut. Kandungan lipidnya yang lebih rendah, dinding sel bakteri gram

positif menjadi terdehidrasi selama perlakuan dengan etanol. Ukuran pori-pori

mengecil, permeabilitasnya berkurang, dan kompleks ungu kristal-iodium tidak

dapat terekstraksi (Pelczar dan Chan, 2006 dalam Deviani dkk, 2014).

5.3.2. Karakteristik fisiologi bakteri

Identifikasi pewarnaan gram masih merupakan salah satu prosedur yang

paling banyak digunakan untuk menggolongkan berbagai bakteri (Pelczar dan

Chan, 1986 dalam Anuar, dkk, 2014). Pewarnaan gram digunakan untuk

menentukan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Perbedaan struktur,

komposisi dinding sel bakteri dan permeabilitas diantara kedua kelompok dinding

sel bakteri menyebabkan perbedaan warna pada bakteri gram positif dan bakteri

gram negatif. Bakteri gram negatif mengandung lipid, lemak atau substansi seperti

lemak dalam persentase lebih tinggi daripada yang dikandung bakteri gram

positif. Bakteri gram negatif juga memiliki dinding sel yang lebih tipis

dibandingkan dengan bakteri gram positif.

Dari hasil pewarnaan gram untuk isolat bakteri 19 diperoleh hasil gram

negatif sebanyak 4 isolat, dan terdapat 15 isolat gram positif. Bentuk bakteri yang

diperoleh yaitu bakteri berbentuk bulat 16 isolat dan berbentuk batang untuk 3

isolat bakteri. Perwakilan foto pengamatan bentuk sel bakteri selulolitik dapat

dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Morfologi sel bakteri selulolitik yang berbentuk  bulat

Pewarnaan gram berdasarkan kemampuan bakteri untuk menahan pewarna

primer (kristal ungu) atau kehilangan warna primer dan menerima warna

tandingan (safranin). Bakteri gram positif akan menunjukkan warna biru atau

ungu sedangkan untuk bakteri gram negatif akan menunjukkan warna merah

(Anuar dkk, 2014).

5.3.3. Uji biokimia bakteri selulolitik

Hasil isolasi bakteri selulolitik pada lokasi penelitian didapatkan 19 isolat.

Setiap isolat diujikan pada serangkaian media untuk melihat aktivitas biokimia

(Tabel 5). Aktivitas biokimia setiap jenis bakteri berbeda dikarenakan setiap

bakteri mempunyai aktivitas enzimatik yang berbeda (Barrow dan Feltham,1993

dalam Khairiah, 2013).

5.3.4. Uji fermentasi karbohidrat

Pada uji fermentasi karbohidrat (manitol, maltosa, sukrosa, glukosa) dari

semua isolat memperlihatkan positif dapat memfermentasi karbohidrat, sedangkan

beberapa isolat bersifat negatif karbohidrat. Uji manitol, maltosa, sukrosa, dan

glukosa bertujuan untuk menentukan kemampuan mikroorganisme dalam

mendegradasi dan memfermentasi karbohidrat dengan menghasilkan asam dan

gas. Pada uji glukosa, hasil uji positif ditandai oleh adanya asam (A) dan gas.

Adanya asam diperlihatkan oleh perubahan warna medium phenol red

dextone (glukosa) menjadi kuning, dan gas ditandai oleh adanya gelembung gas

yang tertampung dalam tabung reaksi. (Cappuccino dan Sherman, 1983 dalam
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Tokan dan Imakulata, 2009) mikroorganisme menggunakan karbohidrat yang

berbeda tergantung pada komplemen enzim yang dimilikinya. Beberapa

organisme mampu memfermentasi gula seperti glukosa secara aerob dan lainnya

secara anaerob. Perwakilan foto hasil uji fermentasi karbohidrat dapat dilihat pada

Gambar 3.

Gambar 3. Uji positif fermentasi karbohidrat

5.3.5. Uji katalase

Reaksi positif dari uji katalase ini ditandai dengan terbentuknya

gelembung-gelembung oksigen pada permukaan koloni setelah ditetesi dengan

H2O2 3%. Seluruh isolat menunjukkan reaksi katalase positif. Reaksi positif dari

uji katalase ditandai dengan terbentuknya gelembung-gelembung oksigen di

permukaan koloni setelah ditetesi dengan H2O2 3% (Gambar 4). Terbentuknya

gelembung-gelembung oksigen tersebut mengindikasikan adanya reaksi

penguraian hidrogen peroksida oleh enzim katalase yang dihasilkan oleh

mikroorganisme (Cappuccino & Sherman, 2005 dalam Tokan dan Imakulata,

2009).

Gambar 4. Uji katalase positif
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5.3.6. Uji indol

Berdasarkan hasil pengamatan terdapat  sebelas isolat menunjukkan hasil

positif dan delapan isolat yang bereaksi negatif terhadap uji indol. Reaksi positif

ditandai dengan terbentuknya cincin merah pada permukaan medium,sedangkan

reaksi negatif ditandai dengan terbentuknya cincin kuning. Perwakilan foto uji

indol dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Uji indol bereaksi positif

Adanya indol dapat dideteksi dengan menggunakan reagen Kovac’s yang

akan membentuk lapisan atau cincin merah pada permukaan medium. Warna

tersebut terbentuk karena indol yang berada dalam medium diekstrak ke dalam

lapisan reagent oleh komponen asam butanol dan membentuk kompleks dengan p-

dimethylaminobenzaldehid. Hasil positif menunjukkan warna merah muda pada

permukaan broth sedangkan hasil negatif menunjukkan warna kuning atau coklat

pada permukaan broth. Warna merah muda ini terbentuk karena indol yang

dihasilkan oleh bakteri bereaksi dengan dimetilaminobenzaldehid (p-

dimetilaminobenzaldehid) yang terkandung dalam reagen kovac’s (Cappuccino

dan Sherman, 2005 dalam Fadilah, 2012).

5.3.7. Uji Methyl Red (MR)

Berdasarkan hasil pengamatan terdapat 16 isolat yang menunjukkan reaksi

positif terhadap uji methyl red. Reaksi positif ditandai dengan berubahnya warna

medium menjadi merah, sedangkan bila medium tetap berwarna kuning maka

reaksi negatif. Uji MR digunakan untuk menentukan apakah glukosa dapat diubah

menjadi produk asam seperti asam laktat, asam asetat, atau asam format.

Sebagaimana ditegaskan Cappuccino dan Sherman (1983) bahwa terbentuknya

warna merah jambu medium setelah 15 menit ditambahkan dengan reagen berrit
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mengindikasikan bahwa inokulum mampu memproduksi asetilmetilkarbonil.

Perwakilan foto uji Methyl Red (MR) dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Uji Methyl Red (MR)
5.3.8. Uji Voges Prokauer (VP)

Berdasarkan hasil pengamatan semua isolat, memperlihatkan reaksi positif

terhadap uji Voges-Proskauer. Reaksi positif ditandai dengan berubahnya warna

medium menjadi merah mawar, sedangkan bila medium tetap berwarna kuning

maka reaksi negatif. Perwakilan foto uji Voges Prokauer (VP) dapat dilihat pada

Gambar 7.

Gambar 7. Uji Voges-Proskauer (VP) positif

Uji Voges-Proskauer dilakukan untuk mengetahui kemampuan

mikroorganisme dalam memproduksi hasil metabolisme glukosa yang tidak

bersifat asam (produk akhir yang netral) seperti aseton (acetylmethylcarbinol).

Reagen Barrist’s yang digunakan mengandung alfa naftol dan akan berikatan

dengan aseton (acetylmethylcarbinol) yang kemudian akan dioksidasi oleh reagen

KOH 40% menjadi senyawa diasetil. Adanya guanidin dari pepton dalam medium

MR-VP broth akan berikatan dengan diasetil menyebabkan terbentuknya

kompleks merah muda pada medium, ini menunjukkan reaksi positif. Reaksi

negatif terjadi jika medium tidak mengalami perubahan warna (Cappuccino &

Sherman, 2005 dalam Tokan dan Imakulata, 2009).
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5.3.9. Uji urease

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terdapat 17 isolat bakteri yang

menunjukkan hasil positif, sedangkan 2 isolat bakteri lainnya menunjukkan reaksi

negatif. Reaksi positif ditandai dengan perubahan medium menjadi merah

keunguan. Perwakilan foto uji urease dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Hasil uji urease Positif

Tokan dan Mbing (2009) menyatakan kehadiran amonia menghasilkan

lingkungan menjadi alkalin menyebabkan phenol red berubah menjadi ungu.

Reaksi positif ditunjukkan dengan adanya perubahan warna medium dari kuning

menjadi pink sangat pekat (Cappuccino dan Sherman, 1983 dalam Fadilah, 2012).

Tabel 21. Pengamatan uji biokimia bakteri selulolitik

Kode isolate

M
an

it
ol

M
al

to
se

S
uk

ro
sa

G
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at
al

as
e

In
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l

M
R

V
P

U
re
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e

1BMN 10-2U1 + + + + + - + + +
1BMN 10-3U2 + + + - + + + + -
1BMN 10-4U1 + + + + + - + + +
1BMN 10-5U1 + + + - + + + + +
1BMN 10-5U2 + + + + + - + + +
2BMN 10-2U1 + + + + + - + + +
2BMN 10-2U2 - + + + + + - + +
2BMN 10-3U1 + + + + + + + + +
2BMN 10-3U2 + + + + + + + + +
2BMN 10-4U1 + + + + + + + + +
2BMN 10-4U2 + + + - + - - + +
2BMN 10-5U1 + + + + + - + + +
2BMN 10-5U2 + + + + + + + + +
3BMN 10-2U2 - + + + + + + + +
3BMN 10-3U2 + + + + + + + + +
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3BMN 10-4U1 + + + + + + + + +
3BMN 10-4U2 + + + - + + + + -
3BMN 10-5U1 + + + + + - + + +
3BMN 10-5U2 + + + + + - - + +

5.3.10. Identifikasi Genus Bakteri Selulolitik Asal Mahkota nanas

Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 16 isolat bakteri yang berhasil

diidentifikasi dengan mencocokkan karakter isolat yang diperoleh dengan genus

bakteri Aeromonas, Cellvibrio dan Pseudomonas berdasarkan Bergey’s Manual of

Determinative Bacteriology. Beberapa hasil penelitian yang mengisolasi bakteri

selulolitik setelah melakukan identifikasi memperoleh genus Aeromonas,

Cellvibrio dan pseudomonas. Ningsih et al., (2014) berdasarkan hasil

karakterisasi isolat bakteri pendegradasi selulosa diperoleh genus bakteri

diantaranya Pseudomonas, Plesiomonas, Pasteurella, Neisseria, Actinobacillus,

Corynebacterium, Aeromonas, dan Vibrio.

Isolat dengan kode BMN RP 2, BMN PP 1, dan BMN PP 6, memiliki

karakter makroskopis berupa warna koloni putih dan bening, elevasi cembung,

datar dan timbul, tepian licin. Karakter mikroskopis yang dimiliki isolat ini berupa

bentuk sel bulat sedangkan hasil pewarnaan gram menunjukkan gram negatif.

Hasil uji biokimia isolat ini, uji katalase positif, uji fermentasi karbohidrat

(glukosa, sukrosa, dan maltosa) positif, uji fermentasi karbohidrat manitol negatif,

uji indol negatif, uji MR positif, uji VP positif dan uji urea positif. Karakter

makroskopis, mikroskopis, fisiologi dan biokimia isolat tersebut memiliki

kesamaan dengan genus Aeromonas. Termasuk bakteri gram negatif dan

berbentuk bulat. Bersifat motil dan dapat hidup pada kondisi aerob. Suhu

optimum untuk pertumbuhannya yaitu 22oC, tetapi sebagian besar bakteri ini

tumbuh baik pada suhu 37oC (Holt et al. 1994; Cowan et al. 1993 dalam Ningsih

et al. 2014). Bakteri ini mampu memanfaatkan senyawa gula seperti glukosa,

maltosa, dan sakarosa yang dikatabolisme dengan memproduksi asam dan

menghasilkan gas.

Isolat BMN MF 1, BMN MF 3, BMN MF 5, BMN RP 1, BMN RP 3,

BMN RP 4, BMN RP 5,  BMN RP 7, BMN RP 8, BMN PP 2, BMN PP 3, dan

BMN PP 5, memiliki karakter makroskopis berupa warna koloni putih dan
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bening, elevasi cembung, datar dan timbul, tepian licin. Karakter mikroskopis

yang dimiliki isolat ini berupa bentuk sel bulat sedangkan hasil pewarnaan gram

menunjukkan gram negatif. Dapat memanfaatkan karbohidrat seperti glukosa,

manitol, maltosa dan sukrosa. Pada uji katalase dan urease didapatkan hasil

positif. dapat menghidrolisis selulosa. isolat tersebut memiliki kesamaan dengan

genus Cellvibrio. Holt et al. (1994) dalam Khairiah et al. (2013) menyatakan

bakteri Cellvibrio merupakan golongan bakteri yang bersifat gram negatif. Sel

bakteri berbentuk bulat dan motil. Bakteri ini hidup dalam kondisi aerob dan

menghasilkan enzim katalase.

Berdasarkan hasil pengamatan karakterisasi isolat dengan kode isolat

BMN RP 7, memiliki karakter makroskopis berupa warna koloni putih dan

bening, elevasi cembung, datar dan timbul, tepian licin. Karakter mikroskopis

yang dimiliki isolat ini berupa bentuk sel bulat sedangkan hasil pewarnaan gram

menunjukkan gram negatif. Hasil uji biokimia isolat ini, uji katalase positif, uji

fermentasi karbohidrat (glukosa, sukrosa, manitol, maltosa) positif, uji indol

positif dan negatif, uji MR positif, uji VP positif dan uji urea negatif. Karakter

makroskopis, mikroskopis, fisiologi dan biokimia isolat tersebut memiliki

kesamaan dengan genus Pseudomonas sehingga isolat tersebut digolongkan

kedalam genus Pseudomonas. (Barrow dan Feltham, 1993 dalam Khairiah et al.,

2013) mengatakan bakteri Pseudomonas termasuk ke dalam bakteri gram negatif,

berbentuk batang dan bulat, bersifat aerob, dan menghasilkan enzim katalase.

5.3.11. Uji Potensi Bakteri Selulolitik

Uji gula reduksi

Gula reduksi diamati secara kualitatif ditandai dengan adanya endapan

merah bata. Jika endapan merah bata pada sampel pertama ada sedikit gula

reduksi maka diberi tanda (+), jika sampel kedua lebih banyak gula reduksi dari

sampel pertama diberi tanda (++), jika sampel ketiga lebih banyak dari sampel

kedua maka diberi tanda (+++).

Kelompok bakteri yang paling banyak menghasilkan gula reduksi pada

mahkota nanas separuh melapuk adalah 1 BMN 10-2U1, 1 BMN 10-3U2, 1 BMN

10-4U1, 3 BMN 10-2U2, 3 BMN 10-3U2, 3 BMN 10-4U1, 3 BMN 10-4U2, 3 BMN

10-5U1, 3 BMN 10-5U2 (Tabel 6).



54

Tabel 22. Pengamatan uji gula reduksi bakteri selulolitik

Kode isolat Gula reduksi
1BMN 10-2U1 +++
1BMN 10-3U2 +++
1BMN 10-4U1 +++
1BMN 10-5U1 -
1BMN 10-5U2 -
2BMN 10-2U1 ++
2BMN 10-2U2 +
2BMN 10-3U1 ++
2BMN 10-3U2 ++
2BMN 10-4U1 ++
2BMN 10-4U2 ++
2BMN 10-5U1 +
2BMN 10-5U2 +
3BMN 10-2U2 +++
3BMN 10-3U2 +++
3BMN 10-4U1 +++
3BMN 10-4U2 +++
3BMN 10-5U1 +++
3BMN 10-5U2 +++

Keterangan : - : tidak ada gula reduksi
+ : sedikit gula reduksi
++ : banyak gula reduksi
+++ : sangat banyak gula reduksi

Dari hasil uji potensi secara kualitatif yang dilakukan dengan selulosa agar

+ CMC berdasarkan pembentukan gula reduksi secara kualitatif ditemukan bahwa

semua isolat menunjukkan hasil positif atau menghasilkan gula reduksi.

Berdasarkan hasil seleksi uji gula reduksi terdapat 9 isolat yang berpotensi atau

sangat banyak menghasilkan gula reduksi, sedangkan yang lainnya menghasilkan

gula reduksi yang sedikit. Perwakilan foto uji gula reduksi dapat dilihat pada

Gambar 9.
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Gambar 9. Uji gula reduksi bereaksi positif

Mikroorganisme yang menghasilkan gula reduksi disebabkan karena

terjadinya pemecahan enzimatik selulosa yang sempurna sedangkan yang sedikit

menghasilkan gula reduksi disebabkan karena isolat tersebut tidak terjadi

pemecahan enzimatik selulosa yang sempurna dimana salah satunya tahapan

enzim-enzim selulase terputus atau tidaak menghasilkan enzim β glucosidase

yang berperan penting dalam pemecahan rantai sellubiose menjadi glukosa. Isolat-

isolat tersebut diperkirakan memecah selulosa bahan CMC hanya sampai pada

tahap menghasilkan rantai-rantai pendek sellubiose saja, yang bukan gula

pereduksi. Hal ini didukung oleh pendapat schuller (1980) dalam Nurmayani,

(2007) bahwa dalam proses perombakan secara enzimatis terjadi dengan adanya

enzim selulase sebagai bahan perombak yang mempunyai sifat spesifik untuk

menghidrolisis ikatan β (1,4)- glikosidik dari rantai selulosa dan derivatnya.

5.3.12. Uji zona bening

Rasio aktivitas Z/K tertinggi dihasilkan oleh isolat 3 BMN 10-2U2 sebesar

4,3 sedangkan razio aktivitas Z/K terendah oleh isolat 3 BMN 10-3U2 sebesar

1,25. Pada Tabel 22 juga dapat dilihat ada 9 isolat yang memiliki zona bening.

Tabel 22. Pengamatan uji zona bening bakteri selulolitik

Kode isolat
Diameter
koloni(K)

Diameter zona
bening(Z)

Razio zona
bening(Z/K)

1BMN 10-2U1 0.07 mm 0.21 mm 3
1BMN 10-3U2 0.17 mm 0.47 mm 2.76
1BMN 10-4U1 0.37 mm 0.5 mm 1.35
1BMN 10-5U1 - - -
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1BMN 10-5U2 - - -
2BMN 10-2U1 - - -
2BMN 10-2U2 - - -
2BMN 10-3U1 - - -
2BMN 10-3U2 - - -
2BMN 10-4U1 - - -
2BMN 10-4U2 - - -
2BMN 10-5U1 - - -
2BMN 10-5U2 0.2 mm 0.4 mm 2
3BMN 10-2U2 0.3 mm 1.3 mm 4.3
3BMN 10-3U2 0.4 mm 0.5 mm 1.25
3BMN 10-4U1 0.4 mm 0.8 mm 2
3BMN 10-4U2 0.2 mm 0.4 mm 2
3BMN 10-5U1 - - -
3BMN 10-5U2 0.2 0.4 2

Jika ada daerah bening di sekitar koloni menandakan adanya hidrolisis

selulosa oleh enzim selulase (Jalgaonwala dkk, 2011 dalam Fadilah, 2012).

Bakteri selulolitik potensial dalam mendegradasi selulosa apabila razio zona

beningnya lebih besar atau sama dengan 2. Ketujuh isolat tersebut berindikasi

potensial menghasilkan enzim selulase.

Zona bening yang terbentuk dikarenakan enzim yang disekresi sel bakteri

baik selulase, pektinase maupun lignase menghidrolisis polisakarida dalam media

menjadi senyawa gula sederhana sehingga tidak terjadi pengikatan oleh congo red

(Sutoyo, dkk, 2008 dalam Said dan Likadja, 2012). Potensi bakteri dapat dilihat

dari terbentuknya zona bening di sekitar koloni setelah penambahan congo red

seperti contoh pada Gambar 10. Reagen congo red dapat berikatan kuat dengan

polisakarida dan tampak berwarna merah.
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Gambar 10. Bakteri selulolitik yang membentuk zona bening
ZB = zona bening, ZK = koloni bakteri

Menurut (Ochoa-Solano dan Olmos-Soto 2006 dalam Sari dkk, 2012),

isolat yang menghasilkan diameter zona bening dua kali diameter koloni

merupakan produser enzim yang potensial. Adanya aktivitas selulolitik bakteri

secara kualitatif akan dicirikan oleh terbentuknya zona bening (clear zone) yang

berada disekeliling koloni bakteri yang tumbuh pada media selektif CMC.

5.4. Isolasi dan Seleksi Bakteri Selulolitik Asal Kulit Buah Durian

Isolasi bakteri selulolitik dilakukan dengan metode streak plate pada

media CMC. Isolat bakteri yang telah diperoleh selanjutnya dipurifikasi dan

diseleksi untuk selanjutnya diamati morfologinya. Hasil isolasi dan seleksi bakteri

selulolitik asal kulit buah durian diperoleh sebanyak 15 isolat bakteri yang tersaji

pada Tabel 1.

Tabel 23. Hasil isolasi bakteri selulolitik asal kulit buah durian

Kode isolat Jumlah isolate
MF 4
PP 5
PA 6

Keterangan:
MF = lokasi sampel kulit durian dari Muara Fajar
PP = lokasi sampel kulit durian dari Pasar Panam
PA = lokasi sampel kulit durian dari Pasar Arengka

Tabel 23 menunjukkan hasil isolat bakteri yang diperoleh dari beberapa

lokasi berbeda-beda, jumlah isolat pada lokasi Muara Fajar sebanyak 4 isolat
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dengan pH 5,8 dan suhu 39oC, jumlah isolat pada lokasi Pasar Pagi Panam

sebanyak 5 isolat dengan pH 4 dan suhu 35oC dan jumlah isolat pada lokasi Pasar

Arengka sebanyak 6 isolat dengan pH 5 dan suhu 30oC. Perbedaan jumlah isolat

yang diperoleh dikarenakan terdapat perbedaan kondisi lingkungan pada setiap

lokasi. Muara Fajar merupakan lokasi yang memiliki suhu tertinggi, hal ini

menyebabkan jumlah isolat bakteri yang didapatkan paling sedikit dibandingkan

dua lokasi lainnya. Menurut Pelczar dan Chan (2005) kondisi yang mempengaruhi

pertumbuhan optimum bakteri adalah kemasaman (pH), suhu dan atmosfer gas.

Faktor temperatur merupakan faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi

peertumbuhan dan kehidupan mikrob karena enzim yang menjalankan

metabolisme sangat peka terhadap temperatur.

5.4.1. Karakteristik morfologi bakteri selulolitik asal kulit buah durian

Hasil pengamatan morfologi yang dilakukan meliputi warna koloni,

bentuk koloni, tepian koloni, dan elevasi (kenaikan permukaan koloni). Data hasil

pengamatan terhadap morfologi koloni tersaji pada Tabel 24 dan morfologi sel

bakteri tersaji pada Tabel 25.

Tabel 24. Hasil pengamatan morfologi koloni bakteri selulolitik asal kulit

buah    durian

Kode Isolat Warna Bentuk Tepian Elevasi
BKD MF 1 Kuning Bundar Licin Datar
BKD MF 2 Kuning Bundar Licin Datar
BKD MF 3 Putih Bundar Licin Datar
BKD MF 4 Putih susu Bundar Licin Datar
BKD PP 5 Putih susu Bundar Licin Datar
BKD PP 6 Kuning Bundar Licin Timbul
BKD PP 7 Putih susu Bundar Licin Datar
BKD PP 8 Putih susu Bundar Licin Datar
BKD PP 9 Krem Bundar Licin Timbul

BKD PA 10 Putih susu Bundar Licin Timbul
BKD PA 11 Putih susu Bundar Licin Datar
BKD PA 12 Krem Bundar Licin Timbul
BKD PA 13 Krem Bundar Licin Timbul
BKD PA 14 Putih susu Bundar Licin Datar
BKD PA 15 Putih Bundar Licin Datar

Keterangan :
BKD MF : bakteri kulit buah durian Muara Fajar
BKD PP : bakteri kulit buah durian pasar pagi Panam
BKD PA : bakteri kulit buah durian pasar pagi Arengka
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Hasil isolasi bakteri selulolitik yang berasal dari 3 lokasi pengambilan

sampel menunjukkan hasil yang berbeda. Gambar 1 merupakan hasil isolasi

bakteri selulolitik dengan menggunakan metode gores.

a                                b                                c

Gambar 1. Isolat bakteri selulolitik dari 3 lokasi pengambilan sampel
a. Isolat BKD MF b. Isolat BKD PP c. Isolat BKD PA

Hasil pengamatan bakteri selulolitik asal kulit buah durian memiliki

morfologi koloni yang dikelompokkan menjadi 4 warna (putih, putih susu, krem

dan kuning), elevasi (datar dan timbul), tepian licin dan bentuk koloni bundar.

Diperoleh 2 isolat dengan warna koloni putih (BKD MF 3 dan BKD PA 15), 7

isolat dengan warna koloni putih susu (BKD MF 4, BKD MF 5, BKD PP  7, BKD

PP 8, BKD PA 10, BKD PA 11 dan BKD PA 14), 3 isolat dengan warna kuning

(BKD MF 1, BKD MF 2 dan BKD PP 6) dan 3 isolat dengan warna koloni krem

(BKD PP 9, BKD PA 12 dan BKD PA 13). Perbedaan warna koloni ini terjadi

karena pigmen intraseluler yang dihasilkan oleh bakteri. Keberadaan isolat bakteri

yang memiliki keragaman warna koloni seperti yang telah dipaparkan di atas

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Khairiah (2013) bahwa bakteri selulolitik

memiliki warna koloni putih susu, putih dan krem.

Tabel 24 terlihat isolat selulolitik asal kulit buah durian memiliki 2 jenis

elevasi yaitu timbul sebanyak 5 isolat (BKD PP 6, BKD PP 9, BKD PA 10, BKD

PA 12 dan BKD PA 13) dan datar sebanyak 10 isolat (BKD MF 1, BKD MF 2,

BKD MF 3, BKD MF 4, BKD PP 5, BKD PP 7, BKD PP 8, BKD PA 11, BKD

PA 14 dan BKD PA 15).
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Tabel 25. Hasil pengamatan morfologi sel bakteri selulolitik asal kulit buah

durian

Kode Isolat Bentuk sel
BKD MF 1 Bulat
BKD MF 2 Bulat
BKD MF 3 Bulat
BKD MF 4 Bulat
BKD PP 5 Bulat
BKD PP 6 Bulat
BKD PP 7 Bulat
BKD PP 8 Bulat
BKD PP 9 Bulat

BKD PA 10 Bulat
BKD PA 11 Bulat
BKD PA 12 Bulat
BKD PA 13 Bulat
BKD PA 14 Bulat
BKD PA 15 Bulat

Hasil pengamatan morfologi sel pada Tabel 25 menunjukkan hasil

pengamatan morfologi sel isolat bakteri selulolitik dari 3 lokasi pengambilan

sampel, pengamatan morfologi sel merupakan salah satu cara untuk mengetahui

karakteristik isolat bakteri dengan melihat bentuk sel yang terdapat pada masing-

masing isolat bakteri selulolitik dari tiga lokasi pengambilan sampel.

Gambar 2 merupakan hasil pengamatan morfologi sel bakteri. Hasil

pengamatan bentuk sel isolat bakteri selulolitik diperoleh sebanyak 15 isolat

memiliki bentuk sel bulat dari masing-masing lokasi pengambilan sampel. Hasil

yang diperoleh sesuai oleh hasil penelitian Anuar et al. (2014) yang mengisolasi

bakteri selulolitik dari perairan Dumai memperoleh bakteri selulolitik dengan

bentuk sel bulat untuk semua isolat.

a                             b                               c
Gambar 2. Morfologi sel bakteri selulolitik dari 3 lokasi pengambilan sampel

a. Bentuk sel BKD MF b. Bentuk sel BKD PP c. Bentuk sel BKD PA
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5.4.2. Karakteristik fisiologi dan biokimia bakteri selulolitik

Karakteristik fisiologi dan biokimia merupakan uji yang digunakan untuk

mengetahui sifat-sifat fisiologi biokimia bakteri yang diisolasi dari sampel. Uji

fisiologi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji pewarnaan gram.

Pewarnaan gram merupakan salah satu prosedur yang paling banyak digunakan

untuk menggolongkan berbagai jenis bakteri.

Setelah melakukan uji pewarnaan gram mendapatkan hasil bahwa bakteri

pelarut fosfat termasuk dalam 2 kelompok, yaitu: bakteri gram positif dan bakteri

gram negatif. Hasil pewarnaan gram untuk isolat bakteri selulolitik diperoleh

hasil gram negatif sebanyak 8 isolat, dan terdapat 7 isolat gram positif.

Bakteri gram positif terlihat berwarna ungu sedangkan bakteri gram

negatif berwarna merah Perbedaan hasil pewarnaan ini disebabkan adanya

perbedaan struktur dinding sel dan komposisi dinding sel kedua bakeri tersebut.

Bakteri gram negatif mengandung lipid, lemak atau substansi seperti

lemak dalam persentase lebih tinggi dari pada yang dikandung bakteri gram

positif (Anuar et al. 2014).

Pewarnaan gram bakteri merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi

bakteri untuk itu perlu dilakukan uji aktivitas biokimia untuk mengetahui

karakteristik yang dimiliki oleh bakteri selulolitik yang telah diisolasi. Tahapan

uji biokimia ini sangat mempengaruhi dalam membedakan genus yang

ditemukan. Adapun uji biokimia yang dilakukan diantaranya, uji fermentasi

karbohidrat, uji katalase, uji indol, uji MR, uji VP dan uji urease. Hasil

pengamatan uji biokimia dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Hasil pengamatan uji biokimia bakteri selulolitik asal kulit durian

Kode Isolat

U
ji

K
at

al
as

e

U
ji

 S
uk

ro
sa

U
ji

 G
lu

ko
sa

U
ji

 M
an

it
ol

U
ji

 M
al

to
sa

U
ji

 U
re

a

U
ji

 I
nd

ol

U
ji

 M
R

U
ji

 V
P

BKD MF 1 + + + + + + - - +
BKD MF 2 + + + + + + + - +
BKD MF 3 + + + + + + + - +
BKD MF 4 + + + + - + + - +
BKD PP 5 + + + + + + + - +
BKD PP 6 + + + - + + - - +
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BKD PP 7 + + + + + + + - +
BKD PP 8 + + + + + + + - +
BKD PP 9 + + - + + + - - +

BKD PA 10 + + + + - - + - +
BKD PA 11 + + + + - + - - +
BKD PA 12 + + + + + + + - +
BKD PA 13 + + + + - - + - +
BKD PA 14 + + + + + + - - +
BKD PA 15 + + + + + + - - +

Keterangan:
+ : Reaksi positif untuk uji biokimia
- : Reaksi negatif untuk uji biokimia

5.4.3. Uji katalase

Uji katalase digunakan untuk mengetahui adanya enzim katalase pada

bakteri, enzim katalase berperan dalam memecah hidrogen peroksida menjadi air

dan oksigen (Lay, 1994). Uji ini penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan

bakteri terhadap oksigen. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dapat

dikelompokkan bersifat aerobik dan anaerobik. Dari hasil pengamatan pada uji

katalase sebanyak 15 isolat bereaksi positif (Tabel 26).

Gambar 3. Hasil uji katalase bakteri selulolitik dari 3 lokasi pengambilan sampel
a. Uji katalase BKD MF b. Uji katalase BKD PP c. Uji katalase BKD PA

Gelembung yang terbentuk pada semua isolat bakteri selulolitik

menunjukkan bahwa bakteri selulolitik bersifat aerobik. Bakteri ini membutuhkan

udara dalam siklus hidupnya. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan

oksigen untuk hidup. Bila tidak ada oksigen, maka bakteri akan mati. Bakteri

aerob menggunakan glukosa atau zat organik lainnya (misalnya etanol) untuk

dioksidasi menjadi CO2 (karbon dioksida), H2O (air), dan sejumlah energi. Hasil

uji katalase didapatkan seluruh isolat bakteri mampu memecah hidrogen

peroksida (H2O2) menjadi H2O dan O2, terbukti dari timbulnya gelembung udara

pada isolat bakteri setelah ditetesi larutan H2O2 3%. Hidrogen peroksida bersifat
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toksik terhadap sel karena bahan ini menginaktivasikan enzim di dalam sel

(Seeley et al. 2001).

5.4.4. Uji fermentasi karbohidrat

Uji fermentasi karbohidrat (manitol, maltosa, sukrosa, glukosa) dilakukan

untuk mengetahui kemampuan bakteri untuk memfermentasikan gula-gula

tertentu dengan menghasilkan asam. Uji fermentasi karbohidrat bernilai positif

dengan berubahnya warna medium menjadi kuning dengan warna awal media

merah. Dari hasil pengamatan pada uji fermentasi karbohidrat sebanyak 15 isolat

bereaksi positif pada uji sukrosa, 14 isolat bereaksi pada uji glukosa, 14 isolat

bereaksi positif pada uji manitol dan 11 isolat bereaksi positif  pada uji maltosa

(Tabel 4).

Bakteri selulolitik memanfaatkan glukosa dalam perombakan enzim

selulase, dengan melakukan uji fermentasi karbohidrat dapat diketahui

kemampuan bakteri selulolitik dalam memfermentasikan karbohidrat yang

terdapat pada media gula seperti glukosa, sukrosa, maltosa dan manitol.

Kemampuan bakteri selulolitik dalam memfermentasi karbohidrat dapat dilihat

pada gambar 2, dimana bakteri selulolitik mampu merubah medium phenol red

dextone (glukosa) menjadi kuning. Karbohidrat yang ditambahkan ke dalam

media memiliki tujuan sebagai sumber energi bagi bakteri dan sebagai salah satu

cara untuk mengidentifikasi bakteri. Bakteri memiliki kemampuan yang berbeda-

beda dalam memfermentasikan berbagai jenis karbohidrat. Beberapa bakteri

dapat memfermentasikan berbagai macam jenis karbohidrat, beberapa bakteri lagi

hanya dapat memfermentasikan karbohidrat tertentu dan ada juga yang sama

sekali tidak dapat memfermentasikan karbohidrat. Gambar 4 merupakan hasil

pengamatan isolat yang bereaksi positif dan negatif pada uji fermentasi.

a                                  b                              c
Gambar 4. Hasil pengamatan uji fermentasi bakteri selulolitik dari 3 lokasi

pengambilan sampel
a. Uji fermentasi BKD MF b. Uji fermentasi BKD PP
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c. Uji fermentasi BKD PA

Adanya asam diperlihatkan oleh perubahan warna medium phenol red

dextone (glukosa) menjadi kuning, dan gas ditandai oleh adanya gelembung gas

yang tertampung dalam tabung reaksi. (Cappuccino dan Sherman, 1983 dalam

Tokan dan Mbing, 2009) mikroorganisme menggunakan karbohidrat yang

berbeda tergantung pada komplemen enzim yang dimilikinya. Beberapa

organisme mampu memfermentasi gula seperti glukosa secara aerob dan lainnya

secara anaerob.

5.4.5. Uji urease

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terdapat 13 isolat bakteri yang

menunjukkan hasil positif uji urease, sedangkan 2 isolat bakteri lainnya

menunjukkan reaksi negatif. Reaksi positif ditandai dengan perubahan medium

menjadi merah keunguan. Pada uji urease, isolat yang bersifat positif urease

adalah isolat BKD MF 1, BKD MF 2, BKD MF 3, BKD MF 4, BKD PP 5, BKD

PP 6, BKD PP 7, BKD PP 8, BKD PP 9, BKD PA 11, BKD PA 12, BKD PA 14

dan BKD PA 15. Semua isolat ini memiliki enzim urease yang mengkatalis

penguraian urea menjadi karbohidrat, air dan amonia. Bakteri selulolitik sangat

berperan dalam pengurain karbohidrat menjadi gula sederhana, sehingga dengan

adanya uji urease dapat diketahui potensi bakteri selulolitik dalam menguraikan

urea menjadi karbohidrat. Gambar 5 merupakan hasil pengamatan isolat yang

bereaksi positif dan negatif pada uji urease.

Gambar 5. Hasil pengamatan uji urease reaksi negatif (kiri), reaksi positif (kanan)

Aktivitas enzim urease ini dapat diamati  dengan  menumbuhkan mikrob

kedalam  media  biakan yang mengandung urea dan pH indikator phenol  red.

Urease  adalah  enzim  yang memecah  nitrogen  dan  ikatan  karbon dalam

senyawa  amida  seperti  urea dan membentuk  akhir  ammonia. Bila mikrob uji

menghasilkan enzim urease, maka amoniak yang dilepaskan ke dalam medium
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akan menaikkan pH. Bila pH menjadi semakin tinggi maka phenol red akan

berubah warna dari kuning menjadi merah keunguan (Hadioetomo, 1993).

5.4.6. Uji indol

Uji indol digunakan untuk mengetahui adanya enzim triptofanase pada

bakteri. Enzim triptofanase dapat menghidrolisis asam triptofan menjadi senyawa

indol dan asam piruvat. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya cincin merah

pada permukaan medium sedangkan reaksi negatif ditandai dengan terbentuknya

cincin kuning. Gambar 6 merupakan hasil pengamatan isolat yang bereaksi positif

pada uji indol.

a                               b                             c
Gambar 6. Hasil pengamatan uji indol bakteri selulolitik dari 3 lokasi

pengambilan sampel
a. Uji indol BKD MF b. Uji indol BKD PP c. Uji indol BKD PA

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 9 isolat bakteri bereaksi positif

pada uji indol (Tabel 4). Pada uji indol, isolat yang bersifat positif adalah isolat

BKD MF 2, BKD MF 3, BKD MF 4, BKD PP 5, BKD PP 7, BKD PP 8, BKD

PA 10, BKD PA 12 dan BKD PA 14.

Asam amino triptofan merupakan asam amino yang terdapat pada protein,

asam amino ini digunakan oleh mikrob akibat penguraian protein. Pada media uji,

indol menumpuk sebagai produk buangan, sedangkan bagian dari molekul

tritofan dapat digunakan untuk kebutuhan zat bakteri. Penumpukan indol dapat

diketahui dengan penambahan reagen, salah satunya reagen Kovacs. Reagen

bereaksi dengan indol dan membentuk senyawa yang tidak larut dalam air dan

berwarna merah pada permukaan media (Lay 1994).
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5.4.7. Uji Methyl Red (MR)

Uji methyl red digunakan untuk mengetahui mikrob yang mampu

memfermentaikan glukosa di dalam medium MR-VP. Reaksi positif ditandai

dengan berubahnya warna medium menjadi merah, sedangkan bila medium tetap

berwarna kuning maka reaksi negatif. Gambar 7 merupakan hasil pengamatan

isolat pada uji MR.

a                           b                           c
Gambar 7. Hasil pengamatan uji MR bakteri selulolitik dari 3 lokasi pengambilan

sampel
a. Uji MR BKD MF b. Uji MR BKD PP c. Uji MR BKD PA

Berdasarkan hasil pengamatan 15 isolat menunjukkan reaksi negatif

terhadap uji methyl red. Uji MR sangat berguna dalam membedakan beberapa

kelompok bakteri yang mampu memfermentasikan karbohidrat menjadi asam

campuran, gas dan menentukkan kisaran pH asam yang dihasilkan dari fermentasi

karbohidrat. Uji MR juga digunakan untuk menentukan apakah glukosa dapat

diubah menjadi produk asam seperti asam laktat, asam asetat, atau asam format

(Lay, 1994).

5.4.8. Uji Voges-Proskueur (VP)

Berdasarkan hasil pengamatan 15 isolat, semua isolat memperlihatkan

reaksi positif terhadap uji Voges-Proskauer. Reaksi positif ditandai dengan

berubahnya warna medium menjadi merah mawar, sedangkan bila medium tetap

berwarna kuning maka reaksi negatif. Gambar 8 merupakan hasil pengamatan

isolat yang bereaksi positif dan negatif pada uji VP.
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a                            b                         c
Gambar 8. Hasil pengamatan uji VP positif

a. Uji VP BKD MF b. Uji VP BKD PP c. Uji VP BKD PA

Uji VP digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam

memproduksi non asam atau netral dengan produk akhir seperti asetil metil dari

asam-asam organik yang dihasilkan dari metabolisme glukosa. Perubahan warna

medium menjadi merah muda atau merah, mengindikasikan bahwa dalam

biakkan tersebut mengandung asetoin. Uji VP merupakan uji tidak langsung

untuk mengetahui adanya 2,3-butanadiol karena dalam uji ini yang terdeteksi

adalah pembentukan asetoin. Namun karena asetoin merupakan senyawa awal

dalam pembentukan 2,3-butanadiol dan selalu diperoleh secara serentak, sehingga

uji VP dapat digunakan untuk menentukan adanya 2,3-butanadiol (Hadioetomo,

1993).

5.4.10. Identifikasi Genus Bakteri Selulolitik Asal Kulit Buah Durian

Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 8 isolat bakteri yang berhasil

diidentifikasi dengan mencocokkan karakter isolat yang diperoleh dengan genus

bakteri Aeromonas dan Pseudomonas berdasarkan Bergey’s Manual of

Determinative Bacteriology. Beberapa hasil penelitian yang mengisolasi bakteri

selulolitik setelah melakukan identifikasi memperoleh genus Aeromonas dan

Pseudomonas. Ningsih et al., (2014) berdasarkan hasil karakterisasi isolat bakteri

pendegradasi selulosa diperoleh genus bakteri diantaranya Pseudomonas,

Plesiomonas, Pasteurella, Neisseria, Actinobacillus, Corynebacterium,

Aeromonas, dan Cellvibrio.

Isolat dengan kode BKD MF 3, BKD PP 5, BKD PP 8 dan BKD PA 14,

memiliki karakter makroskopis berupa warna koloni putih susu dan putih, elevasi

cembung, datar dan timbul, tepian licin. Karakter mikroskopis yang dimiliki isolat
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ini berupa bentuk sel bulat sedangkan hasil pewarnaan gram menunjukkan gram

negatif. Hasil uji biokimia isolat ini, uji katalase positif, uji fermentasi karbohidrat

(glukosa, sukrosa, manitol dan maltosa) positif, uji indol negatif, uji MR negatif,

uji VP positif dan uji urea positif. Karakter makroskopis, mikroskopis, fisiologi

dan biokimia isolat tersebut memiliki kesamaan dengan genus Aeromonas.

Termasuk bakteri gram negatif dan berbentuk bulat. Bersifat motil dan dapat

hidup pada kondisi aerob. Suhu optimum untuk pertumbuhannya yaitu 22oC,

tetapi sebagian besar bakteri ini tumbuh baik pada suhu 37oC (Holt et al., 1994).

Bakteri ini mampu memanfaatkan senyawa gula seperti glukosa, maltosa, dan

sakarosa yang dikatabolisme dengan memproduksi asam dan menghasilkan gas.

Berdasarkan hasil pengamatan karakterisasi isolat dengan kode isolat

BKD MF 1, BKD MF 2, BKD PP 6 dan BKD PP 9 memiliki karakter

makroskopis berupa warna koloni kuning dan krem, elevasi cembung, tepian licin

dan bentuk koloni bulat. Karakter mikroskopis yang dimiliki isolat ini berupa

bentuk sel bulat sedangkan hasil pewarnaan gram menunjukkan gram negatif.

Hasil uji biokimia isolat ini, uji katalase positif, uji fermentasi karbohidrat

(glukosa, sukrosa, dan maltosa) positif, uji fermentasi karbohidrat manitol negatif

atau positif, uji indol positif atau negatif, uji MR positif, uji VP positif dan uji

urea positif. Karakter makroskopis, mikroskopis, fisiologi dan biokimia isolat

tersebut memiliki kesamaan dengan genus Pseudomonas. Palleroni (1984)

mengatakan bahwa bakteri dari genus Pseudomonas sp. mempunyai ciri-ciri

morfologi yaitu: warna koloni agak kekuningan atau kuning, bersifat gram negatif

dan dalam kelompok sel berbentuk batang dan bulat, bersifat aerob, dan

menghasilkan enzim katalase. Banyak spesies dapat menguraikan poli²-

hidroksibutirat sambil menyerap karbon yang ada dalam material, bersifat

fakultatif, uji katalase positif, MR positif, indol positif atau negatif dan suhu

optimum pertumbuhan pada 30-37oC.

5.4.11. Uji Potensi Bakteri Selulolitik

Uji gula reduksi

Gula reduksi diamati secara kualitatif ditandai dengan adanya endapan

merah bata. Jika endapan merah bata pada sampel pertama ada sedikit gula

reduksi maka diberi tanda (+), jika sampel kedua lebih banyak gula reduksi dari
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sampel pertama diberi tanda (++), jika sampel ketiga lebih banyak dari sampel

kedua maka diberi tanda (+++).

Tabel 27. Hasil pengamatan uji gula reduksi bakteri selulolitik

Kode isolat Gula reduksi
BKD MF 1 ++

BKD MF 2 +

BKD MF 3 +

BKD MF 4 +

BKD PP 5 +++

BKD PP 6 +++
BKD PP 7 +++

BKD PP 8 ++
BKD PP 9 +

BKD PA 10 +++
BKD PA 11 +++
BKD PA 12 +++
BKD PA 13 +++
BKD PA 14 +++
BKD PA 15 ++

Keterangan : - : tidak ada gula reduksi
+ : sedikit gula reduksi
++ : banyak gula reduksi
+++ : sangat banyak gula reduksi

Berdasarkan kemampuan bakteri dalam mereduksi gula dapat

dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu sangat banyak gula reduksi (+++),

banyak gula reduksi (++) dan sedikit gula reduksi (+). Diperoleh 8 isolat bakteri

selulolitik dengan sangat banyak gula reduksi (BKD PP 5, BKD PP 6, BKD PP 7,

BKD PA 10, BKD PA 11, BKD PA 12, BKD PA 13 dan BKD PA 14),  isolat

dengan banyak gula reduksi (BKD MF 1, BKD PP 8 dan BKD PA 15) dan 4

isolat dengan gula reduksi sedikit (BKD MF 2, BKD MF 3, BKD MF 4 dan BKD

PP 9).

Hasil uji potensi secara kualitatif yang dilakukan pada media CMC

berdasarkan pembentukan gula reduksi secara kualitatif ditemukan bahwa semua

isolat menunjukkan hasil positif atau menghasilkan gula reduksi. Gambar 9

merupakan hasil pengamatan uji gula reduksi bakteri selulolitik.
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a                               b                                c
Gambar 9. Hasil pengamatan uji gula reduksi (a) sedikit, (b) banyak dan (c)

sangat      banyak gula reduksi

Bakteri selulolitik yang menghasilkan gula reduksi disebabkan karena

terjadinya pemecahan enzimatik selulosa yang sempurna sedangkan yang sedikit

menghasilkan gula reduksi disebabkan karena isolat tersebut tidak terjadi

pemecahan enzimatik selulosa yang sempurna dimana salah satunya tahapan

enzim-enzim selulase terputus atau tidak menghasilkan enzim β glukosidase yang

berperan penting dalam pemecahan rantai sellubiose menjadi glukosa. Isolat-isolat

tersebut diperkirakan memecah selulosa bahan CMC hanya sampai pada tahap

menghasilkan rantai-rantai pendek sellubiose saja, yang bukan gula pereduksi.

Hal ini didukung oleh pendapat Schuller (1980) dalam Nurmayani (2007) bahwa

dalam proses perombakan secara enzimatis terjadi dengan adanya enzim selulase

sebagai bahan perombak yang mempunyai sifat spesifik untuk menghidrolisis

ikatan β (1,4)- glikosidik dari rantai selulosa dan turunannya.

5.4.12. Pengukuran kekeruhan bakteri dengan spektrofotometer

Pengukuran kekeruhan bakteri dilakukan untuk mengetahui tingkat

kekeruhan bakteri selulolitik asal kulit buah durian. Hasil pengamatan

spektrofotometer dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28.Hasil pengamatan kekeruhan bakteri selulolitik dengan spektrofotometer

Kode isolate Absorbansi (kekeruhan) Keterangan
BKD MF 1 0,511 Tinggi
BKD MF 2 0,575 Tinggi
BKD MF 3 0,874 Tinggi
BKD MF 4 0,823 Tinggi
BKD PP 5 0,531 Tinggi
BKD PP 6 0,784 Tinggi
BKD PP 7 0,794 Tinggi
BKD PP 8 0,704 Tinggi
BKD PP 9 0,599 Tinggi
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BKD PA 10 0,778 Tinggi
BKD PA 11 0,340 Rendah
BKD PA 12 0,599 Tinggi
BKD PA 13 0,489 Tinggi
BKD PA 14 0,342 Rendah
BKD PA 15 0,428 Tinggi

Keterangan :
Rendah : nilai absorbansi di bawah 0,400
Tinggi   : nilai absorbansi di atas 0,400

Hasil pengamatan yang terlihat pada Tabel 28 menunjukkan semua isolat

bakteri selulolitik dapat menghasilkan enzim selulase yang dilihat dari kekeruhan

bakteri menggunakan spektrofotometer terdapat 13 isolat yang memiliki

absorbansi tinggi yaitu berkisar besar dari 0.400 sedangkan terdapat 2 isolat yang

memiliki absorbansi dibawah 0.400 sehingga tergolong memiliki absorbansi yang

rendah. Absorbansi atau nilai kekeruhan bakteri diperoleh dengan nilai yang

beragam tergantung banyaknya sel yang terkandung pada masing-masing isolat.

Absorbansi bakteri berkaitan dengan uji gula reduksi yang dihasilkan oleh bakteri

selulolitik, semakin keruh bakteri selulolitik maka semakin tinggi gula reduksi

yang dihasilkan oleh bakteri selulolitik tersebut.

Kondisi optimum bakteri selulolitik dalam menghasilkan enzim selulase

dilihat dari kekeruhannya, semakin keruh berarti semakin banyak sel yang ada,

sehingga enzim selulase yang dihasilkan akan semakin banyak. Jumlah sel yang

tumbuh diasumsikan berbanding lurus dengan banyaknya enzim yang diproduksi.

Banyaknya sel ditunjukkan dengan kekeruhan media yang diukur dengan

Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang (λ) = 600 nm (Alam et al.

2013).

5.4.13. Uji zona bening

Kegiatan pengukuran kemampuan isolat bakteri selulolitik dalam

melarutkan selulosa dilakukan dengan cara menghitung rasio Z/K dari 15 isolat

bakteri selulolitik yang diperoleh selama 4 hari. Perhitungan rasio Z/K dilakukan

berdasarkan metode Premono (1994).

Kemampuan melarutkan selulosa oleh bakteri ditandai dengan

terbentuknya zona bening (clear zone) di sekeliling koloni bakteri. Zona bening

dilihat pada media CMC yang telah diinkubasi dengan isolat. Zona bening yang
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terbentuk akan memudarkan warna media menjadi bening disekitar koloni

bakteri. Hasil pengamatan zona bening bakteri terlihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Hasil pengamatan uji zona bening bakteri selulolitik

Kode isolate
Diameter
koloni (K)

Diameter zona
bening (Z)

Razio zona bening
(Z/K)

BKD PA 14 0,2 mm 0,8 mm 4
BKD PP 6 0,32 mm 0,86 mm 2,68
BKD MF 2 0,31 mm 0,81 mm 2,61
BKD PP 9 0,39 mm 0,88 mm 2,25
BKD PP 8 0,2 mm 0,4 mm 2
BKD MF 3 0,42 mm 0,8 mm 1,90
BKD PA 13 0,3 mm 0,4 mm 1,33
BKD PA 15 1,6 mm 1,9 mm 1,18
BKD MF 1 1,35 mm 1,54 mm 1,14
BKD MF 4 0,35 mm 0,4 mm 1,14

Hasil pengamatan pada Tabel 7 terdapat 10 isolat bakteri selulolitik yang

dapat membentuk zona bening. Isolat yang menghasilkan zona bening adalah

isolat dengan kode BKD PA 14, BKD PP 6, BKD MF 2, BKD PP 9, BKD PP 8,

BKD MF 3, BKD PA 13, BKD PA 15, BKD MF 1 dan BKD MF 4. Akibat

hidrolisis selulosa menjadi glukosa dalam media padat CMC, disekitar koloni

tampak daerah yang lebih terang, dan daerah ini disebut sebagai zona terang

(Clear zone). Jika ada daerah bening di sekitar koloni menandakan adanya

hidrolisis selulosa oleh enzim selulase (Fadilah, 2012). Potensi bakteri dapat

dilihat dari terbentuknya zona bening di sekitar koloni setelah penambahan congo

red. Reagen congo red dapat berikatan kuat dengan polisakarida dan tampak

berwarna merah. Bakteri selulolitik potensial dalam mendegradasi selulosa

apabila razio zona beningnya ≥ 2. Gambar 8 merupakan hasil pengamatan isolat

yang memiliki zona bening.
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Gambar 8. Hasil pengamatan zona bening bakteri selulolitik

Gambar 8 memperlihatkan aktivitas bakteri dalam melarutkan selulosa

pada media selektif CMC. Zona bening yang terbentuk dikarenakan enzim yang

disekresi sel bakteri baik selulase, pektinase maupun lignase menghidrolisis

polisakarida dalam media menjadi senyawa gula sederhana sehingga tidak terjadi

pengikatan oleh congo red. Ini terlihat dengan zona bening (clearzone) yang

dihasilkan oleh bakteri tersebut pada media selektif CMC mempunyai rasio Z/K

4.

4.1. Hasil Isolasi dan Seleksi Bakteri Penambat Nitrogen Non-Simbiotik
Tanah Gambut Cagar Biosfer Giam Siak Kecil- Bukit Batu (GSK-BB)

Hasil isolasi dan seleksi bakteri yang dimurnikan dengan menggunakan

metode streak plate pada media YEMA diperoleh 31 isolat bakteri penambat N

non-simbiotik tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Isolasi dan Seleksi Bakteri Penambat N Non-Simbiotik dari Tanah

Gambut GSK-BB

Kode Titik Sampel Jumlah Isolat yang Diperoleh
HTA 1 6
HTA 2 7
HTA 3 7
HTA 4 5
HTA 5 6
Total 31

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah isolat yang diperoleh pada setiap

lokasi hampir sama yaitu 5, 6 dan 7. Hal ini dikarenakan jumlah populasi mikrob

tanah banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bahan organik dan faktor

Zona Bening

Koloni Bakteri
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lingkungan. Menurut Killham (1995) dalam Mursyida (2012) faktor-faktor yang

mempengaruhi populasi mikrob tanah di alam, yaitu kandungan mineral tanah,

kandungan bahan organik tanah, struktur tanah, kandungan air , atmosfer tanah,

derajat kemasaman (pH) dan suhu.

Selain itu pH, kadar air dan temperatur tanah setiap titik pengambilan

sampel pada pengukuran langsung di lapangan menggunakan soil moisture tester

dan termometer menunjukkan nilai hampir sama (Tabel 2).

Tabel 2. Data pH, Kadar Air dan Temperatur Tanah Gambut GSK-BB
Kode Titik Sampel pH Kadar Air Temperatur

HTA 1 4,2 80% 27°C
HTA 2 4,5 80% 27°C
HTA 3 4,6 80% 26°C
HTA 4 4,3 80% 27°C
HTA 5 5,4 80% 27°C

pH tanah yang rendah seperti yang terlihat pada Tabel 2. pada setiap titik

sampel menunjukkan bahwa tanah bersifat masam. Hamdi (1982) menyatakan

bahwa beberapa spesies bakteri penambat N non-simbiotik mampu bertahan pada

pH di bawah 5,0 tetapi pada kondisi pH yang tidak optimal bagi pertumbuhannya

populasi bakteri ini dapat berkurang. Secara umum, rentang pH yang dapat

ditoleransi oleh bakteri penambat N non-simbiotik adalah 5,0-8,5. Hasil penelitian

Wibowo et al, (2012), menemukan bakteri penambat N non-simbiotik sebanyak

tiga kelompok isolat berdasarkan karakteristik koloni bakteri yang berhasil

diisolasi dari tanah gambut  Kalimantan Timur dengan pH 5. Hasil identifikasi

diketahui ketiga kelompok bakteri itu adalah Azotobacter, Azospirillum dan

Azomonas. Keberadaan bakteri penambat N non-simbiotik di tanah gambut

dengan pH masam  juga didukung oleh hasil penelitian Komariah (2012) yang

memperoleh total populasi bakteri penambat N non-simbiotik di Cagar Biosfer

GSK-BB berkisar 3,2-9,3 x 103 CFU/g tanah. Hasil ini menunjukkan bahwa reaksi

tanah (pH) merupakan faktor penentu sebaran bakteri disamping kelembaban dan

kandungan bahan organik tanah.

Kondisi lokasi pengambilan sampel di cagar Biosfer GSK-BB yang masih

alami, dapat mempengaruhi pertumbuhan mikrob dalam tanah. Vegetasi dan

variasi tanaman menunjukkan sistem perakaran yang menyebar sehingga

mendukung pertumbuhan bakteri. Kondisi perakaran tumbuhan tingkat tinggi
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tempatnya hidup, akan mempengaruhi keragaman dan populasi bakteri penambat

N. Ladha et al, (1992) dalam Wibowo et al, (2012) menemukan bahwa koloni

bakteri penambat N tidak akan berkembang baik di dalam tanah kecuali jika

terjadi asosiasi dengan akar tanaman. Hal ini juga didukung oleh penelitian

Sri Purwaningsih (2008) yang menemukan aktivitas rhizobakteria yang tinggi

pada tanah yang bertanaman. Sri Purwaningsih (2008) menyatakan hal ini

disebabkan karena tanaman melakukan aktivitas metabolisme akar yang

mengeluarkan senyawa metabolit melalui akar ke dalam tanah yang disebut

dengan eksudat.

Eksudat tersebut terdiri dari senyawa-senyawa gula, asam amino, asam

organik, glikosida, senyawa nukleotida dan basanya, enzim dan vitamin sehingga

dapat digunakan sebagai nutrisi untuk bakteri di dalam tanah, sehingga dapat

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Vegetasi di suatu lokasi akan

mempengaruhi jumlah mikrob tanah melalui ketersediaan bahan-bahan organik

yang merupakan sumber nutrisi bagi mikrob tanah dan menjaga serta menciptakan

temperatur tanah yang optimum bagi pertumbuhan mikrob tanah termasuk bakteri.

Temperatur pada tiap titik sampel pada Tabel 2 rata-rata berkisar 27°C.

Rendahnya temperatur disebabkan lahan gambut masih  berupa hutan dan belum

dibuka ataupun diolah. Menurut Certini (2005), lahan gambut yang dibuka dan

diolah akan mengakibatkan temperatur menjadi semakin tinggi karena proses

evaporasi. Tutupan vegetasi pada tanah gambut akan mengurangi evaporasi dan

menjaga temperatur tanah.

Temperatur tanah yang terdapat pada tiap lokasi pengambilan sampel

sudah termasuk dalam kondisi optimum bagi pertumbuhan bakteri. Menurut

Sutedjo et al, (1996) berdasarkan kisaran temperatur pertumbuhannya, mikrob

dapat dikelompokkan menjadi mikrob psikrofil (kriofil), mesofil, dan termofil.

Psikrofil adalah kelompok mikrob yang dapat tumbuh pada temperatur 0-30° C

dengan temperatur optimum sekitar 15°C. Mesofil adalah kelompok mikrob pada

umumnya, mempunyai temperatur minimum 15°C temperatur optimum

25-37°C dan suhu maksimum 45-55°C. Hal ini didukung oleh hasil penelitian

Wibowo et al, (2012) yang menemukan bakteri N non-simbiotik di tanah gambut
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Kalimatan dengan temperatur tanah berkisar 24-25°C dan Komariah (2012) di

tanah gambut Cagar Biosfer GSK-BB dengan temperatur berkisar 28,25-31,25° C.

Temperatur tanah juga di pengaruhi oleh tebalnya lapisan bahan organik

tanah. Hal ini terlihat dari hasil analisis tanah Minamas Research Center (2013)

(Lampiran 2) kandungan bahan organik pada sampel tanah gambut yaitu 22,49%.

Kandungan bahan organik yang tinggi dapat mempengaruhi secara langsung

tingkat populasi bakteri tanah. Kandungan bahan organik yang tinggi juga

berbanding lurus dengan kadar air tanah yang besar yakni 80%. Tingginya

kandungan air disebabkan sekitar 70% kandungan bahan organik pada tanah

gambut mengakibatkan lahan gambut mampu menyimpan air dalam jumlah besar

(Notohadiprawiro, 2006).

Sutedjo et al, (1996) menyatakan bahwa jika temperatur, reaksi dan aerasi

tanah berlangsung baik dan alami, bahan organik tanah akan terdekomposisi

secara konstan oleh mikrob tanah dan berlangsung lambat, sehingga berkurangnya

bahan organik tanah akan terlihat jelas apabila tanah dibiarkan secara alami. Hasil

analisis juga menunjukkan rendahnya kandungan unsur hara, hal ini disebabkan

karena belum ada aktivitas pengolahan lahan dan menciptakan kondisi anaerob.

Disamping itu, kondisi yang anaerob menyebabkan laju dekomposisi yang

menghasilkan suplai nutrisi bagi pertumbuhan bakteri berlangsung lambat. Hal ini

didukung penelitian Komariah (2012) yang menemukan perbedaan distribusi

bakteri penambat N non-simbiotik di setiap zona Cagar Biosfer GSK-BB.

Komariah (2012) menemukan total populasi bakteri penambat N non-simbiotik

tertinggi pada zona transisi yaitu areal perkebunan kelapa sawit sebesar 9,3 x 103

CFU/g tanah, sedangkan untuk zona inti diperoleh total populasi bakteri penambat

N non-simbiotik sebesar 3,2 x 103 CFU/g tanah. Tingginya total populasi bakteri

pada lokasi kebun sawit umur 3 tahun berkaitan dengan kondisi lingkungan yang

bersifat aerob. Lahan gambut yang mengalami pembukaan, pembentukan kanal

dan pembakaran dapat meningkatkan ketersediaan oksigen yang diperlukan bagi

mikrob tanah sehingga populasi mikrob tanah akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan kebutuhan oksigennya bakteri N non-simbiotik

dikelompokkan menjadi bakteri golongan anaerobik-fiksasi N non-simbiotik dan

aerobik-fiksasi N non-simbiotik. Bakteri golongan anaerobik-fiksasi N non-
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simbiotik, yaitu bakteri yang dapat lebih menyesuaikan diri pada keadaan masam

dan penyebarannya lebih luas sehingga sering ditemukan di setiap jenis tanah.

Bakteri aerobik-fiksasi N non-simbiotik, tersebar meluas dalam tanah dengan

ketentuan pH tanah 6 dan lebih dari 6, reaksi tanah merupakan faktor pembatas

pada perkembangan dan penyebarannya. Golongan bakteri aerobik-fiksasi N non-

simbiotik dapat juga ditemukan pada tanah yang pHnya kurang dari 6, namun

dalam keadaan tidak aktif (Sutedjo et al, 1996)

Pelzczar dan Chan (2005) dalam Noviana dan Raharjo (2009) lebih lanjut

menjelaskan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi viabilitas mikrob

antara lain :

1. Suhu, pola pertumbuhan bakteri sangat dipengaruhi oleh suhu. Suhu

juga mempengaruhi laju pertumbuhan dan jumlah total pertumbuhan

mikrob. Keragaman suhu juga dapat mengubah proses-proses

metabolik tertentu serta morfologi sel mikrob.

2. Atmosfer Gas, bakteri memperlihatkan keragaman yang luas dalam hal

respon terhadap oksigen bebas dan atas dasar ini bakteri dibagi

menjadi empat kelompok yaitu aerobik, anaerobik, anaerobik fakultatif

dan mikroaefilik.

3. Kemasaman atau kebasahan (pH), pH optimum pertumbuhan bagi

kebanyakan bakteri antara 6,5 dan 7,5. Namun, beberapa spesies dapat

tumbuh dalam keadaan sangat masam atau sangat alkalin.

4. Faktor-faktor lain, beberapa kelompok bakteri mempunyai persyaratan

tambahan untuk dapat mendukung pertumbuhannya. Pertumbuhan

bakteri juga dipengaruhi oleh keadaan osmotik  atau tekanan

hidrostatik.

Keberadaan Cagar Biosfer GSK-BB yang masih merupakan hutan alam

dan memiliki variasi jenis tanaman, memungkinkan adanya perbedaan populasi

dan jenis bakteri tanah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sri Purwaningsih

(2008) bahwa bila keberadaan bakteri tanah dibandingkan antar jenis tanaman,

populasinya sangat bervariasi. Adanya perbedaan populasi antar marga dan

spesies tersebut mungkin disebabkan oleh aktivitas metabolisme akar dari masing-

masing tanaman berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan komposisi eksudat,
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yang akan menentukan populasi bakteri pada daerah perakaran. Tinggi rendahnya

total populasi bakteri penambat N non-simbiotik juga dipengaruhi oleh

ketersediaan sumber energi karbon organik di lingkungan rizosfer dan

kemampuan bakteri dalam bersaing dengan mikrob lain yang hidup dan

berkembang biak dengan bergantung kepada sumber energi yang sama

(Simanungkalit, 2006).

4.2. Karakterisasi Bakteri Penambat Nitrogen (N) Non-Simbiotik

Hasil isolasi bakteri penambat N non-simbiotik menunjukkan keragaman

karakteristik morfologi dan fisiologi bakteri penambat N non-simbiotik. Hasil

pengamatan karakteristik isolat bakteri penambat N non-simbiotik tersaji pada

Lampiran 1.

Berdasarkan pengamatan morfologi koloni dan fisiologi bakteri penambat

N non-simbiotik dari seluruh sampel tanah, terlihat perbedaan karakter antara satu

dengan yang lainnya.

Isolat bakteri penambat N non-simbiotik pada sampel tanah HTA1

memperlihatkan bentuk, tepian dan elevasi yang berbeda-beda dengan warna

koloni yang didominasi oleh warna putih. Perbedaan warna isolat ditunjukkan

oleh isolat HTA1 10-5 NS-1 dengan warna koloni putih tembus cahaya.

Pengamatan motilitas bakteri menunjukkan hanya dua isolat yang bersifat non

motil, yaitu isolat HTA1 10-5 NS-1 dan HTA1 10-5 NS-4. Pengamatan pewarnaan

gram, bakteri didominasi oleh bakteri gram negatif. Bakteri gram positif hanya

ditunjukkan oleh isolat HTA1 10-4 NS-1 dan HTA1 10-6 NS-2.

Isolat bakteri penambat N non-simbiotik pada sampel tanah HTA2

memperlihatkan bentuk koloni yang hampir serupa satu dengan yang lainnya,

yaitu bentuk tidak beraturan dan menyebar, hanya isolat HTA2 10-5 NS-1 dan

HTA2 10-6 NS-1 memperlihatkan bentuk bundar dan berkonsentris. Pengamatan

warna koloni masih didominasi oleh warna putih, perbedaan warna hanya

ditunjukkan oleh isolat HTA2 10-5 NS-1. Pengamatan tepian dan elevasi koloni

bakteri lebih menunjukkan keberagaman antara isolat satu dengan yang lainnya.

Isolat pada sampel tanah HTA2 lebih didominasi oleh bakteri non motil dan

bakteri gram positif.
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Isolat bakteri penambat N non-simbiotik pada sampel tanah HTA3,

menunjukkan bentuk, tepian dan elevasi yang berbeda satu dengan yang lain.

Pengamatan warna koloni yang jelas terlihat berbeda pada isolat HTA3 10-4 NS-1

yaitu berwarna krem, sedangkan isolat lainnya masih berwarna putih dan putih

tembus cahaya. Pengamatan motilitas menunjukkan sampel tanah HTA3

didominasi bakteri non motil, hanya terdapat satu isolat yang bersifat motil yaitu

HTA3 10-4 NS-5.

Isolat bakteri penambat N non-simbiotik pada sampel tanah HTA4

menunjukkan bentuk koloni, elevasi dan tepian yang berbeda-beda satu dengan

yang lain. Pengamatan warna koloni dan motilitas ditunjukkan oleh isolat HTA4

10-6 NS-3. Isolat HTA4 10-6 NS-3 menunjukkan warna koloni putih tembus

cahaya dan sifat non motil. Pengamatan pewarnaan gram terdapat 3 isolat gram

positif dan 2 isolat gram negatif.

Isolat bakteri penambat N non-simbiotik pada sampel tanah HTA5

menunjukkan bentuk koloni, elevasi dan tepian yang beragam. Warna koloni

bakteri masih didominasi oleh warna putih, perbedaan warna koloni hanya

diperlihatkan oleh isolat HTA5 10-6 NS-4 yang berwarna putih tembus cahaya.

Jumlah isolat bakteri yang bersifat motil ada 4 isolat, sedangkan 2 isolat bersifat

non motil. Isolat-isolat bakteri pada sampel tanah HTA5 yang berhasil diisolasi

dan diseleksi berdasarkan pengamatan pewarnaan gram adalah bakteri gram

negatif.

Hasil pengamatan morfologi dan fisiologi yang telah dilaksanakan, terlihat

keberagaman populasi bakteri penambat N non-simbiotik pada tanah gambut

Cagar Biosfer GSK-BB. Pengamatan morfologi koloni bakteri ini bertujuan untuk

mempermudah mengidentifikasi suatu jenis bakteri, namun untuk memperoleh

hasil identifikasi yang sempurna harus dilanjutkan dengan uji biokimia.

Pengamatan pewarnaan gram menunjukkan sifat bakteri penambat N non-

simbiotik di Cagar Biosfer GSK-BB terdiri dari bakteri garam positif dan gram

negatif dengan bentuk sel basil dan kokus mendominasi. Pengelompokkan sifat

gram pada bakteri didasarkan pada warna yang dapat diikat oleh dinding bakteri

dan dapat digunakan untuk mengetahui morfologi sel bakteri. Lay (1994)

menyatakan bahwa bakteri gram positif pada pewarnaan gram berwarna ungu
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disebabkan kompleks zat warna kristal violet-yodium tetap dipertahankan

meskipun diberi larutan pemucat aseton alkohol, sedangkan bakteri gram negatif

berwarna merah sebab kompleks tersebut larut pada saat pemberian larutan

pemucat aseton alkohol sehingga mengambil warna merah safranin. Perbedaan

warna pada bakteri gram positif dan gram negatif juga menunjukkan adanya

perbedaan struktur dinding sel antara kedua jenis bakteri tersebut. Bakteri gram

positif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan peptidoglikan yang tebal

sedangkan bakteri gram negatif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan

lipid yang tinggi.

Sutedjo et al, (1996) juga menjelaskan hal serupa, bahwa perbedaan antara

bakteri positif dan negatif didasarkan pada perbedaan permeabilitas dinding sel

antara kedua kelompok bakteri tersebut. Lapisan peptidoglikan pada dinding sel

bakteri gram positif, berupa lapisan tunggal yang tebal dan kuat, tetapi pada

dinding sel bakteri gram negatif susunan dinding sel dipisahkan oleh tiga celah

yang membagi lapisan peptidoglikan menjadi lapisan dalam (peptidoglikan),

lapisan intermediate (lapisan lipopolisakarida) dan lapisan luar (lapisan

lipoprotein). Warna merah pada bakteri gram negatif dikarenakan dinding sel

bakteri gram negatif mengandung peptidoglikan lebih sedikit serta pori-pori

peptidoglikan yang lebih besar daripada gram positif, sehingga pada saat

penambahan alkohol menyebabkan lipid terekstraksi (memperbesar daya rembes),

dan ungu kristal-yodium (UK-Y) dapat diekstraksi, sehingga UK-Y hilang.

Namun, pada bakteri gram positif, kandungan peptidoglikan lebih banyak dan

pori-pori petidoglikan lebih kecil (daya rembes kecil) sehingga UK-Y

terperangkap di dalam dinding sel.

Susunan dan komposisi sel bakteri memberikan pengaruh terhadap

ketahanan hidup sel. Bakteri gram positif relative lebih sulit memilih tempat

hidupnya karena banyak spesies dari bakteri ini memerlukan persyaratan nutrisi

yang rumit dan lengkap, sementara persyaratan nutrisi pada bakteri gram negatif

lebih sederhana. Dalam hal ketahanan sel terhadap kondisi lingkungan, bakteri

gram positif jauh lebih resisten dari pada gram negatif, sehingga bakteri gram

positif memiliki toleransi tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim

(Stewart, 1993).
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Berdasarkan hasil pengamatan karakterisasi isolat, isolat dengan kode

HTA1 10-4 NS-1, HTA1 10-4 NS-2, HTA1 10-5 NS-4, HTA2 10-4 NS-1,

HTA2 10-5 NS-2, HTA3 10-4 NS-1, HTA3 10-6 NS-5, HTA4 10-4 NS-1,

HTA4 10-6 NS-3 dan HTA5 10-5 NS-3 memiliki karakter makroskopis berupa

warna koloni putih, bentuk bulat, elevasi meningkat, dengan tepian dari licin

hingga berlekuk, dengan konsistensi menempel. Karakter mikroskopis yang

dimiliki isolat ini berupa bentuk sel basil dan kokus sedangkan hasil pewarnaan

gram menunjukkan gram variable. Karakter makroskopis dan mikroskopis dari

isolat tersebut menyerupai karakter dari bakteri Azotobacter. Bakteri Azotobacter,

banyak ditemukan pada tanah netral atau asam (Rao, 2007). Menurut Holt et al,

(1994) dan Cowan et al, (1993) genus Azotobacter memiliki bentuk koloni

irregular, bersifat motil dan non motil, koloni Azotobacter pada media padat

terlihat berwarna putih. Sifat hidupnya aerob tetapi juga dapat tumbuh secara

anaerob fakultatif jika kelarutan oksigen menurun. Bentuk sel Azotobacter

bermacam-macam, sehingga bakteri ini dikenal dengan bentuk sel pleomorfik.

Berdasarkan hasil penelitian Agustian et al, (2012) bakteri Azotobacter bersifat

gram variabel. Kerapatan bakteri ini di dalam tanah berkisar 103-106 sel per gram

tanah. Selain kemampuan menambat N, Azotobacter sp. dapat digolongkan

sebagai bakteri pelarut fosfat karena dapat melarutkan fosfat (Taller dan Wong,

1989 dalam Xenia, 2010).

Azotobacter sp. juga memproduksi asam amino, vitamin dan growth

promoting substance seperti AIA dan asam giberelin yang dapat meningkatkan

pertumbuhan tanaman (Gyaneshwar, 2002) . Menurut Reis dan Dobereiner (1998)

dalam Metasari (2011) A. diazotrophicus dapat tumbuh pada pH 3 dan dapat

melakukan aktivitas nitrogenase yang tinggi pada pH 2,5 dan tidak dapat tumbuh

pada pH 7,5. A. beijerinckii lebih dominan pada tanah masam, dengan pH di

bawah 3,0. Penyebaran spesies ini cukup luas, banyak ditemukan di tanah tropik

(Tate, 2000).

Selain Azotobacter, isolat HTA1 10-4 NS-3, HTA1 10-5 NS-1, HTA2 10-4

NS-4, HTA2 10-5 NS-1, HTA3 10-4 NS-5, HTA3 10-5 NS-2, HTA3 10-5 NS-4,

HTA3 10-6 NS-3, HTA4 10-5 NS-3, HTA4 10-6 NS-1, HTA5 10-4 NS-2,

HTA5 10-6 NS-4 memiliki karakter yang menyerupai bakteri Clostridium. Isolat-
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isolat tersebut memiliki bentuk koloni irregular, warna koloni putih dan putih

tembus cahaya dengan tepian yang tidak beraturan, elevasi bertingkat dan bersifat

gram positif. Cowan et al, (1993) menyatakan bahwa bakteri Clostridium

merupakan bakteri anaerob yang berbentuk batang dengan koloni berbentuk dari

bundar hingga tidak teratur dengan warna koloni putih tembus cahaya. Bakteri ini

bersifat motil dan non motil, termasuk bakteri gram positif. Clostridium dikenal

paling toleran terhadap tanah masam dibandingkan dengan bakteri penambat N

non-simbiotik lainnya. Bakteri ini tersebar luas di tanah, sebab tidak menuntut

kondisi tanah dengan aerasi berlebih maupun melimpahnya bahan organik tanah.

Pengelolaan tanah yang sederhana saja sudah cukup untuk mendukung fungsi

bakteri ini dalam mengikat nitrogen bebas (Foth, 1998). Aktivitasnya dipengaruhi

oleh struktur tanah, sehingga pengolahan tanah yang memberikan ruang hidup

bagi bakteri ini akan memacu perkembangannya.

Isolat dengan kode HTA1 10-6 NS-2, HTA2 10-6 NS-1, HTA2 10-6 NS-2,

HTA2 10-6 NS-1, HTA3 10-4 NS-7, HTA4 10-4 NS-2, HTA5 10-4 NS-1,

HTA5 10-5 NS-1, HTA5 10-6 NS-1 karakteristiknya mendekati genus

Azospirillium yakni bentuk koloni irregular, warna koloni putih, tepian koloni

bertingkat dengan morfologi sel basil dan spiral. Pengamatan motilitas

menunjukkan isolat bersifat motil dan non motil dengan sifat gram bervariasi.

Hamdi (1982) menyatakan koloni Azospirillum berbentuk irregular berwarna

putih dan berukuran besar. Azospirillum banyak ditemukan di daerah tropis

dengan pH 5,6. spesies ini tumbuh dengan baik pada daerah perakaran rumput-

rumputan. Menurut Nurosid et al, (2008) Azospirillum selain mampu menambat

nitrogen dan menghasilkan hormon pertumbuhan, juga mampu merombak bahan

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

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

yang mengandung sejumlah lemak dan protein.

4.3. Uji Kemampuan Menambat Nitrogen

Kemampuan menambat N oleh bakteri ditandai dengan terbentuknya zona

bening  di sekeliling bakteri pada media YEMA yang telah ditambahkan Congo

Red. Zona bening yang terbentuk akan memudarkan warna merah media menjadi

bening di sekeliling bakteri.
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Tabel 3. Hasil Pengamatan Zona Bening Bakteri Penambat N Non-Simbiotik

Terseleksi

No Kode Isolat Diameter Koloni Diameter Zona Bening Rasio Zona Bening

1 HTA1 10-4 NS-1 1 mm 5 mm 5 mm

2 HTA1 10-4 NS-2 0,5 mm 3 mm 6 mm
3 HTA1 10-4

NS-3
2 mm 5 mm 3 mm

4 HTA1 10-5 NS-1 1 mm - -
5 HTA1 10-5 NS-4 1 mm 3 mm 3 mm
6 HTA1 10-6 NS-2 2 mm 1 mm 1 mm
7 HTA2 10-4 NS-1 1 mm 2 mm 2 mm
8 HTA2 10-4 NS-4 0,5 mm 2 mm 4 mm
9 HTA2 10-5 NS-1 2 mm 1 mm 1 mm

10 HTA2 10-5 NS-2 1 mm 1 mm 1 mm
11 HTA2 10-6 NS-1 1 mm - -
12 HTA2 10-6 NS-2 2 mm - -
13 HTA2 10-6 NS-4 1 mm - -
14 HTA3 10-4 NS-1 1 mm - -
15 HTA3 10-4 NS-5 1 mm - -

16 HTA3 10-4 NS-7 4 mm - -
17 HTA3 10-5 NS-2 3 mm - -
18 HTA3 10-5 NS-4 2 mm - -
19 HTA3 10-6 NS-3 2 mm - -
20 HTA3 10-6 NS-5 2 mm - -
21 HTA4 10-4 NS-1 2 mm 6 mm 3 mm
22 HTA4 10-4 NS-2 1 mm 5 mm 5 mm
23 HTA4 10-5 NS-3 3 mm - -
24 HTA4 10-6 NS-1 2 mm - -
25 HTA4 10-6 NS-3 0,5 mm - -

26 HTA5 10-4 NS-1 2 mm 6,5 mm 3 mm

27 HTA5 10-4 NS-2 1 mm 5 mm 5 mm
28 HTA5 10-5 NS-1 2 mm - -
29 HTA5 10-5 NS-3 1 mm - -
30 HTA5 10-6 NS-1 2 mm 1 mm 1 mm
31 HTA5 10-6 NS-4 0,5 mm - -
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Gambar 2. Bakteri penambat N non-simbiotik  yang membentuk zona bening disekitar koloni
dalam medium YEMA-red modifikasi yang diinkubasi pada suhu ruang (Casio
EX-ZS10). a. koloni bakteri penambat N non-simbiotik, b. zona bening disekitar
koloni

Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa rasio zona bening terbesar diperoleh

pada isolat HTA1 10-4 NS-2, HTA1 10-4 NS-1, HTA 4 10-4 NA-1 dan HTA5 10-4

NS-2. Menurut Nurmalinda et al, (2013) kemampuan suatu mikrob dalam

mengubah substrat dapat dilihat dari daerah halo yang terbentuk pada suatu

medium tumbuh. Semakin besar daerah halo yang terbentuk menandakan bahwa

mikrob tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengubah substrat yang

terkandung di dalam medium. Gula yang dimanfaatkan oleh bakteri akan

disederhanakan menjadi asam-asam organik yang kemudian bereaksi dengan

CaCO3 pada medium sehingga terbentuk zona bening di sekitar koloni bakteri

(Nurmiati dan Periadnadi, 2003 dalam Nurmalinda et al, 2013). Rasio zona

bening dihitung berdasarkan perbandingan antara zona bening yang terbentuk di

sekitar koloni dengan diamater koloni (Widiawati et al, 2010). Koloni bakteri

yang mampu menghasilkan zona bening dan memiliki rasio zona bening terbesar

dianggap sebagai koloni yang berpotensi untuk penambatan N non-simbiotik.

4.1.Isolasi dan Seleksi Bakteri Pelarut Fosfat Pada Tanah Gambut

Isolasi bakteri pelarut fosfat dilakukan dengan metode streak

platepadamedia selektif pikovskaya yang berwarna putih keruh, karena medium

mengandung P tidak larut yaitu Ca3(PO4)2(trikalsium fosfat). Bakteri yang telah

diinkubasi menunjukkan potensi untuk melarutkan fosfat tidak tersedia secara
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kualitatif dicirikan oleh terbentuknya zona bening (clearzone) yang berada di

sekeliling koloni mikrob yang tumbuh pada media selektif pikovskaya.

Zona bening yang terbentuk secara kualitatif menunjukkan kemampuan

bakteri pelarut fosfat dalam melarutkan P dari fosfat tidak larut (Rachmiati,

1995).Isolat bakteri yang telah diperoleh selanjutnya diseleksi untukdiamati

karakter morfologi koloni dan selnya serta diamati karakter fisiologi dan

biokimianya.Hasil isolasi dan seleksi bakteri pelarut fosfat pada tanah gambut

diperoleh sebanyak 16 isolat bakteri.

4.2.Karakterisasi Morfologi dan FisiologiBiokimia Bakteri Pelarut Fosfat

pada Tanah Gambut

Karakterisasi morfologi dan fisiologi biokimia bakteri bertujuanuntuk

mengetahui sifat-sifat morfologi dan fisiologi biokimia dari isolat bakteri yang

diperoleh.Kegiatan ini membantu dalam menggolongkan genus bakteri yang

didapatkan.

4.2.1.Karakteristik morfologi bakteri pelarut fosfat

Hasil isolasi dan seleksi bakteri pelarut fosfat pada tanah gambut

menunjukkan keragaman morfologi koloni (yaitu bentuk, warna, tepian, elevasi),

morfologi sel (bentuk sel).Data hasil pengamatan terhadap morfologi koloni

tersaji pada Tabel 1 dan morfologi sel bakteri tersaji pada Tabel 2.

Tabel 1. Morfologi koloni bakteri

Kode isolat Warna Elevasi Tepian Bentuk
BPF 10-4HTA 1 Putih Cembung Licin Bulat
BPF 10-5HTA 1 Putih Cembung Licin Bulat
BPF10-6HTA 1 Putih Cembung Licin Bulat
BPF10-7HTA 1 Putih Cembung Licin Bulat
BPF10-5HTA 2 Putih Cembung Licin Bulat
BPF10-6HTA 2 Putih Cembung Licin Bulat
BPF10-7HTA 2 Kuning Cembung Licin Bulat
BPF10-4HTA 3 Putih Kekuningan Cembung Licin Bulat
BPF10-5HTA 3 Putih Cembung Licin Bulat
BPF10-6HTA 3 Kuning Cembung Licin Bulat
BPF10-7HTA 3 Putih Cembung Licin Bulat
BPF10-6HTA 4 Kuning Cembung Licin Bulat
BPF10-7HTA 4 Putih Cembung Licin Bulat
BPF10-4HTA 5 Putih Kekuningan Cembung Licin Bulat
BPF10-5HTA 5 Putih Cembung Licin Bulat
BPF10-7HTA 5 Putih Cembung Licin Bulat
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Keterangan:
BPF 10-4 : Bakteri pelarut fosfat seri pengenceran 10-4

BPF 10-5 : Bakteri pelarut fosfat seri pengenceran 10-5

BPF 10-6 :Bakteri pelarut fosfat seri pengenceran 10-6

BPF 10-7 :Bakteri pelarut fosfat seri pengenceran 10-7

Pada Tabel 1 terlihat isolat bakteri pelarut fosfat yang diisolasi dari

sampel tanah gambut memiliki morfologi koloni yang dikelompokkan menjadi 3

warna (putih, putih kekuningan dan kuning), elevasi cembung, tepian licin dan

bentuk bulat. Diperoleh 13 isolat BPF dengan warna koloni putih (BPF 10-4HTA

1, BPF 10-5HTA 1, BPF10-7HTA 1, BPF10-7HTA 1, BPF10-5HTA 2, BPF10-

6HTA 2), 2 isolat dengan warna koloni putih kekuningan (BPF10-4HTA 3 dan

BPF10-4HTA 5)  dan 3 isolat dengan warna kuning (BPF10-7HTA 2, BPF10-

6HTA 3 dan BPF10-6HTA 4).

Tabel 2. Morfologi sel bakteri

Kode isolat Bentuk Sel
BPF 10-4HTA 1 Basil
BPF 10-5HTA 1 Basil
BPF 10-6HTA 1 Basil
BPF 10-7HTA 1 Basil
BPF 10-5HTA 2 Basil
BPF 10-6HTA 2 Basil
BPF 10-7HTA 2 Basil
BPF 10-4HTA 3 Basil
BPF 10-5HTA 3 Basil
BPF 10-6HTA 3 Basil
BPF 10-7HTA 3 Basil
BPF 10-6HTA 4 Basil
BPF 10-7HTA 4 Basil
BPF 10-4HTA 5 Basil
BPF 10-5HTA 5 Basil
BPF 10-7HTA 5 Basil

PadaTabel 2 terlihat berdasarkan identifikasi morfologi sel bakteri pelarut

fosfat dapat dikelompokkan menjadi 1 kelompok , yaitu bentuk basil

(Lampiran3).Hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian Prameswari,

(2009) yang mengisolasi bakteri pelarut fosfat pada lahan gambut di Rimbo

Panjang memperoleh bakteri pelarut fosfat dengan bentuk sel basil untuk semua

isolat.
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4.2.2.Karakteristik fisiologi dan biokimia bakteri pelarut fosfat

Karakteristik fisiologi biokimia merupakan uji yang digunakan untuk

mengetahui sifat-sifat fisiologi biokimia bakteri yang diisolasi dari sampel.Uji

fisiologi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji pewarnaan

gram.Pewarnaan gram merupakan salah satu prosedur yang paling banyak

digunakan untuk menggolongkan berbagai jenis bakteri.

Setelah melakukan uji pewarnaan gram mendapatkan hasil bahwa bakteri

pelarut fosfat termasuk dalam 2 kelompok, yaitu: bakteri gram positif dan bakteri

gram negatif. Hasil pewarnaan gram untuk isolat bakteri pelarut fosfat diperoleh

hasil gram negatif sebanyak 3 isolat, dan terdapat 13 isolat gram positif.

Bakteri gram positif terlihat berwarna ungu karena bakteri dapat menahan

pewarna kristal violet dan lugol hingga akhir prosedur pewarnaan gram, dan juga

bakteri gram positif memiliki kandungan peptidoglikan tinggi yang akan

membentuk persenyawaan komplek dengan kristal violet yang tidak larut dalam

alkohol (Lay, 1994).Perbedaan hasil pewarnaan ini disebabkan adanya perbedaan

struktur dinding sel dan komposisi dinding sel kedua bakeri tersebut.Menurut

Pelczar dan Chan (1989), bakteri gram negatif mengandung lipid, lemak atau

substansi seperti lemak dalam persentase lebih tinggi dari pada yang dikandung

bakteri gram positif. Bakteri gram negatif juga memiliki dinding sel yang lebih

tipis dibandingkan dengan bakteri gram positif. Bakteri gram positif akan

menunjukkan warna biru atau ungu sedangkan untuk bakteri gram negatif akan

menunjukkan warna merah.

Uji aktivitas biokimia ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik yang

dimiliki oleh bakteri pelarut fosfat yang telah diisolasi. Tahapan uji biokimia ini

sangat mempengaruhi dalam membedakan genus yang ditemukan. Adapun uji

biokimia yang dilakukan diantaranya, uji fermentasi karbohidrat, uji katalase, uji

indol, uji MR, uji VP dan uji urease. Setiap isolat diujikan pada serangkaian

media untuk melihat aktivitas biokimia.Aktivitas biokimia setiap jenis bakteri

berbeda dikarenakan setiap bakteri mempunyai aktivitas enzimatik yang berbeda

Hasil pengamatan uji biokimia dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Hasil pengamatan uji biokimia bakteri

Kode Isolat

U
ji

 K
at

al
as

e

U
ji

S
uk

ro
sa

U
ji

 G
lu

ko
sa

U
ji

 M
an

it
ol

U
ji

 M
al

to
sa

U
ji

 U
re

a

U
ji

In
do

l

U
ji

M
R

U
ji

 V
P

BPF 10-4HTA 1 + + + + + + + - +
BPF 10-5HTA 1 + + + + + + - - +
BPF 10-6HTA 1 + + + + + + - - +
BPF 10-7HTA 1 + + + + + - - - +
BPF 10-5HTA 2 + + + + + + + + +
BPF 10-6HTA 2 + + + + + + - - +
BPF 10-7HTA 2 + + + + + + - + +
BPF 10-4HTA 3 + + + + + + + - +
BPF 10-5HTA 3 + + + + - + + + +
BPF 10-6HTA 3 + + + + + - + + +
BPF 10-7HTA 3 + + + + + + + + +
BPF 10-6HTA 4 + + + + + + + + +
BPF 10-7HTA 4 + + + + + + + + +
BPF 10-4HTA 5 + + + + + + + - +
BPF 10-5HTA 5 + + + + + + - + +
BPF 10-7HTA 5 + + + + + + - + +

Keterangan:
+ : Reaksi positif untuk uji biokimia
- : Reaksi negatif untuk uji biokimia

4.2.2.1.Uji katalase

Uji katalase digunakan untuk mengetahui adanya enzim katalase pada

bakteri, enzim katalase berperan dalam memecah hidrogen peroksida menjadi air

dan oksigen (Lay,1994).Uji ini penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan

bakteri terhadap oksigen.Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dapat

dikelompokkan bersifat aerobik dan anaerobik.Dari hasil pengamatan pada uji

katalase sebanyak 16 isolat bereaksi positif (Tabel 3).

Hasil uji katalase didapatkan seluruh isolat bakteri mampu memecah

hidrogen peroksida (H2O2) menjadi H2O dan O2, terbukti dari timbulnya

gelembung udara pada isolat bakteri setelah ditetesi larutan H2O2 3%(Tabel

3).Hidrogen peroksida bersifat toksik terhadap sel karena bahan ini

menginaktivasikan enzim di dalam sel (Seeley et al. 2001).Uji katalase yang

dilakukan oleh Sharma et al. (2007) pada isolat bakteri pelarut fosfat juga
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menunjukkan hasil positif pada Pseudomonas fluorescens dan Bacillus

megatherium.Gambar 2 merupakan hasil pengamatan isolat yang bereaksi positif

pada uji katalase.

Gambar 2. Hasil pengamatan uji katalase

Gelembung yang terbentuk pada semua isolat bakteri pelarut fosfat

menunjukkan bahwa bakteri pelarut fosfat bersifat aerobik.

4.2.2.2.Uji fermentasi karbohidrat

Dari hasil pengamatan pada uji fermentasi karbohidrat sebanyak 16 isolat

bereaksi positif pada uji sukrosa, 16 isolat bereaksi pada uji glukosa, 16 isolat

bereaksi positif pada uji manitol dan 15 isolat bereaksi positif  pada uji maltosa

(Tabel 3).Uji fermentasi karbohidrat(manitol,maltosa, sukrosa, glukosa)

dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri untuk memfermentasikan gula-

gula tertentu dengan menghasilkan asam.Uji manitol, maltosa, sukrosa, dan

glukosa bertujuan untuk menentukan kemampuan mikroorganisme dalam

mendegradasi dan memfermentasi karbohidrat dengan menghasilkan asam dan

gas.Uji fermentasi karbohidrat bernilai positif dengan berubahnya warna medium

menjadi kuning dengan warna awal media merah.Bakteri pelarut fosfat

memanfaatkan glukosa dalam perombakan enzim selulase, dengan melakukan uji

fermentasi karbohidrat dapat diketahui kemampuan bakteri pelarut fosfat dalam

memfermentasikan karbohidrat yang terdapat pada media gula seperti glukosa,

sukrosa, maltosa dan manitol. Kemampuan bakteri pelarut fosfat dalam

memfermentasi karbohidrat dapat dilihat pada gambar 3, dimana bakteri

Gelembung
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selulolitik mampu merubah medium phenol reddextone (glukosa) menjadi

kuning.Salle (1983) menyatakan pada prinsipnya bakteri dapat

memfermentasikan karbohidrat dan karbohidrat yang dapat difermentasikan pasti

glukosa, jika glukosa dapat difermentasi, terdapat kemungkinan adanya

fermentasi jenis karbohidrat lain seperti monosakarida selain glukosa, disakarida

(maltosa, laktosa, sukrosa) dan polisakarida.Karbohidrat yang ditambahkan ke

dalam media memiliki tujuan sebagai sumber energi bagi bakteri dan sebagai

salah satu cara untuk mengidentifikasi bakteri. Bakteri memiliki kemampuan

yang berbeda-beda dalam memfermentasikan berbagai jenis karbohidrat.

Beberapa bakteri dapat memfermentasikan berbagai macam jenis karbohidrat,

beberapa bakteri lagi hanya dapat memfermentasikan karbohidrat tertentu dan ada

juga yang sama sekali tidak dapat memfermentasikan karbohidrat. Gambar

3merupakanhasil pengamatan isolat yang bereaksi positif dan negatif pada uji

fermentasi.

A b

Gambar 3. Hasil pengamatan uji fermentasi (a) reaksi positif, (b) reaksi negatif

Adanya asam diperlihatkan oleh perubahan warna medium phenol

reddextone (glukosa) menjadi kuning, dan gas ditandai oleh adanya gelembung

gas yang tertampung dalam tabung reaksi. (Cappuccino dan Sherman, 1983

dalam Tokan dan Mbing, 2009) mikroorganisme menggunakan karbohidrat yang

berbeda tergantung pada komplemen enzim yang dimilikinya. Beberapa

organisme mampu memfermentasi gula seperti glukosa secara aerob dan lainnya

secara anaerob.
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4.2.2.3.Uji urease

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terdapat 14 isolat bakteri yang

menunjukkan hasil positif uji urease, sedangkan 2 isolat bakteri lainnya

menunjukkan reaksi negatif.Reaksi positif ditandai dengan perubahan medium

menjadi merah keunguan. Pada uji urease, isolat yang bersifat positif urease

adalah isolatBPF 10-4HTA 1, BPF 10-5HTA 1, BPF 10-6HTA 1, BPF 10-5HTA 2,

BPF 10-6HTA 2, BPF 10-7HTA 2, BPF 10-4HTA 3, BPF 10-5HTA 3, BPF 10-

7HTA 3, BPF 10-6HTA 4, BPF 10-7HTA 4, BPF 10-4HTA 5, BPF 10-5HTA 5 dan

BPF 10-7HTA 5. Semua isolat ini memiliki enzim urease yang mengkatalis

penguraian urea menjadi karbohidrat, air dan amonia. Bakteri pelarut fosfat

sangat berperan dalam pengurain karbohidrat menjadi gula sederhana, sehingga

dengan adanya uji urease dapat diketahui potensi bakteri pelarut fosfat dalam

menguraikan urea menjadi karbohidrat.Gambar 4 merupakanhasil pengamatan

isolat yang bereaksi positif dan negatif pada uji urease.

Gambar 4. Hasil pengamatan uji urease reaksi positif (kanan), reaksi negatif (kiri)

Uji urea digunakan untuk mengetahui bakteri yang memiliki enzim

urease. Lay (1994) menyatakan bahwa beberapa  mikrob menghasilkan  enzim

urease  yang menguraikan  urea  menjadi  ammonium dan CO2. Aktivitas enzim

urease ini dapat diamati  dengan  menumbuhkan mikrob  kedalam  media  biakan

yang mengandung urea dan pH indikator phenol  red.  Urease  adalah enzim

yang memecah  nitrogen  dan  ikatan  karbon dalam  senyawa  amida  seperti

urea  dan membentuk  akhir  ammonia. Bila mikrob uji menghasilkan enzim
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urease, maka amoniak yang dilepaskan ke dalam medium akan menaikkan pH.

Bila pH menjadi semakin tinggi maka fenol red akan berubah warna dari kuning

menjadi merah keunguan (Hadioetomo, 1993).

4.2.2.4.Uji indol

Uji indol digunakan untuk mengetahui adanya enzim triptofanase pada

bakteri.Enzim triptofanase dapat menghidrolisis asam triptofan menjadi senyawa

indol dan asam piruvat.Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 9 isolat bakteri

bereaksi positif pada uji indol (Tabel 3).Pada uji indol, isolat yang bersifat positif

adalah isolatBPF 10-4HTA 1, BPF 10-5HTA 2, BPF 10-4HTA 3, BPF 10-5HTA 3,

BPF 10-6HTA 3, BPF 10-7HTA 3, BPF 10-6HTA 4, BPF 10-7HTA 4 dan BPF 10-

4HTA 5.

Asam amino triptofan merupakan asam amino yang terdapat pada protein,

asam amino ini digunakan oleh mikrob akibat penguraian protein.Pada media uji,

indol menumpuk sebagai produk buangan, sedangkan bagian dari molekul

tritofan dapat digunakan untuk kebutuhan zat bakteri.Penumpukan indol dapat

diketahui dengan penambahan reagen, salah satunya reagen Kovacs.Reagen

bereaksi dengan indol dan membentuk senyawa yang tidak larut dalam air dan

berwarna merah pada permukaan media (Lay 1994).Gambar 5merupakanhasil

pengamatan isolat yang bereaksi positif dan negatif pada uji indol.

A b

Gambar 5.Hasil pengamatan uji indol (a) reaksi positif, (b) reaksi negatif
.
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4.2.2.5.UjiMethyl Red (MR)

Uji methyl red digunakkan untuk mengetahui mikrob yang mampu

memfermentaikan glukosa di dalam medium MR-VP.Reaksi positif ditandai

dengan berubahnya warna medium menjadi merah, sedangkan bila medium tetap

berwarna kuning maka reaksi negatif.Berdasarkan hasil pengamatan terdapat 9

isolat yang menunjukkan reaksi positif terhadap uji methyl red, yaitu isolatBPF

10-5HTA 2, BPF 10-7HTA 2, BPF 10-5HTA 3, BPF 10-6HTA 3, BPF 10-7HTA 3,

BPF 10-6HTA 4, BPF 10-7HTA 4, BPF 10-5HTA 5 dan BPF 10-7HTA 5. Selain itu

uji positif juga menunjukkan bahwa bateri tersebut memiliki enzim format

hidrogenaliaseyang mampu memecah asam format menjadi CO2 dan H2O dalam

jumlah yang sama (Hadioetomo, 1993).Gambar 6merupakanhasil pengamatan

isolat yang bereaksi positif dan negatif pada uji MR.

A b

Gambar 6.Hasil pengamatan uji MR (a) reaksi positif, (b) reaksi negatif

Uji MR sangat berguna dalam membedakan beberapa kelompok bakteri

yang mampu memfermentasikan karbohidrat menjadi asam campuran, gas dan

menentukkan kisaran pH asam yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat. Uji

MR juga digunakan untuk menentukan apakah glukosa dapat diubah menjadi

produk asam seperti asam laktat, asam asetat, atau asam format(Lay, 1994).
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4.2.2.6.UjiVoges-Proskueur (VP)

Berdasarkan hasil pengamatan semua isolat,memperlihatkan reaksi positif

terhadap uji Voges-Proskauer.Reaksi positif ditandai dengan berubahnya warna

medium menjadi merah mawar, sedangkan bila medium tetap berwarna kuning

maka reaksi negatif.Gambar 7 merupakan hasil pengamatan isolat yang bereaksi

positif dan negatif pada uji VP.

Gambar 7.Hasil pengamatan uji VP

Uji VP digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam

memproduksi nonasam atau netral dengan produk akhir seperti

asetilmetilkarbinol dari asam-asam organik yang dihasilkan dari metabolisme

glukosa.Perubahan warna medium menjadi merah muda atau merah,

mengindikasikan bahwa dalam biakkan tersebut mengandung asetoin.Uji VP

merupakan uji tidak langsung untuk mengetahui adanya 2,3-butanadiol karena

dalam uji ini yang terdeteksi adalah pembentukan asetoin. Namun karena asetoin

merupakan senyawa awal dalam pembentukan 2,3-butanadiol dan selalu

diperoleh secara serentak, sehingga uji VP dapat digunakan untuk menentukan

adanya 2,3-butanadiol (Hadioetomo, 1993).
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4.3. Identifikasi Genus Bakteri Pelarut Fosfat

Berdasarkan pengamatan morfologi dan uji fisiologis telah dapat

dilakukan identifikasi bakteri pelarut fosfat hingga ke tingkat genus.Terdapat 10

isolat bakteri yang berhasil diidentifikasi dengan mencocokkan karakter isolat

yang diperoleh dengan genus bakteri Bacillus danPseudomonasberdasarkan

Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology Hal ini didasarkan pada

pengamatan morfologi dari masing-masing isolat BPF baik secara makroskopis

dan mikroskopis. Isolat yang diidentifikasi adalah isolat-isolat yang memiliki

nilai PSI ≥ 2,5.

Isolat dengan kode BPF 10-4HTA 1, BPF10-5HTA 1, BPF10-6HTA 1,BPF

10-7HTA 1, BPF 10-6HTA 2,BPF10-4HTA 3 danBPF 10-4HTA 5memiliki

karakter makroskopis berupa warna koloni putih dan putih kekuningan (krem),

elevasi cembung, tepian licin dan bentuk koloni bulat. Karakter mikroskopis yang

dimiliki isolat ini berupa bentuk sel basil sedangkan hasil pewarnaan gram

menunjukkan gram positif. Hasil uji biokimia isolat ini, uji katalase positif, uji

fermentasi karbohidrat (glukosa, sukrosa, manitol dan maltosa) positif,  uji indol

positif atau negatif, uji MR negatif, uji VP positif dan uji urea positif. Karakter

makroskopis, mikroskopis, fisiologi dan biokimia isolat tersebut memiliki

kesamaan dengan genusBacillus.Wolf dan Barker (1968) mengemukakan bahwa

Bacillus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang (basil),  biasanya

merupakan bakteri aerobik atau anaerobik fakultatif. Adapun ciri-ciri dari koloni

bakteri Bacillus adalah sebagai berikut :warna koloni putih susu atau agak krem,

bentuk koloni bulat. Sel berbentuk batang dan lurus dan sering tersusun dalam

bentuk berpasangan atau rantai, dengan ujung bundar atau empat

persegi.Pewarnaan sel gram positif, katalase positif, metil red negatif, indol

positif atau negatif dan optimum pada suhu 30-370C.

Berdasarkan hasil pengamatan karakterisasi isolat dengan kode isolat

BPF10-7HTA 2,BPF 10-6HTA 3 dan BPF 10-6HTA 4, memiliki karakter

makroskopis berupa warna koloni kuning, elevasi cembung, tepian licin dan

bentuk koloni bulat. Karakter mikroskopis yang dimiliki isolat ini berupa bentuk

sel basil sedangkan hasil pewarnaan gram menunjukkan gram negatif. Hasil uji

biokimia isolat ini, uji katalase positif, uji fermentasi karbohidrat (glukosa,
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sukrosa, manitol, maltosa) positif, uji indol positif atau negatif, uji MR positif, uji

VP positif dan uji urea positif. Karakter makroskopis, mikroskopis, fisiologi dan

biokimia isolat tersebut memiliki kesamaan dengan genus Pseudomonas.

Palleroni (1984) mengatakan bahwa bakteri dari genus Pseudomonassp.

mempunyai ciri-ciri morfologi yaitu: warna koloni agak kekuningan atau

kuning,bersifat Gram -, dan dalam kelompok sel berbentuk batang dan lurus.

Banyakspesies dapat menguraikan poli²-hidroksibutirat sambil menyerap karbon

yang adadalam material, bersifat fakultatif, uji katalase positif, metil red positif,

indol positif atau negatifdan suhuoptimum pertumbuhan pada 30-370C.

4.4. Uji Zona Bening

Kegiatan pengukuran kemampuan isolat BPF dalam melarutkan fosfat

dilakukan dengan cara menghitung indeks kelarutan fosfat (phosphate

solubilization index) dari 16 isolat BPF yang diperoleh selama 4 hari. Isolat BPF

yang mempunyai nilai PSI ≥ 2,5 akan digunakan dalam kegiatan penelitian

selanjutnya. Perhitungan nilai PSI (phosphate solubilization index) berdasarkan

metode Premono (1994).

Kemampuan melarutkan fosfat oleh bakteri ditandai dengan terbentuknya

zona bening(clear zone)di sekeliling koloni bakteri.Zona bening dilihat pada

media PVK yang telah diinkubasi dengan isolat. Zona bening yang terbentuk

akan memudarkan warna media menjadi bening disekitar koloni bakteri. Hasil

pengamatan zona bening bakteri terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil pengamatan zona bening bakteri pelarut fosfat

Kode Isolat
Diameter

koloni
Diameter zona

bening
Rasio zona bening

BPF10-4HTA 3 4,6 mm 19,8 mm 4,3
BPF10-4HTA 5 3,7 mm 11,8 mm 3,18
BPF10-4HTA 1 3,8 mm 11,2 mm 2,94
BPF10-6HTA 3 3,0 mm 8,6 mm 2.8
BPF10-5HTA 1 4,4 mm 12,1 mm 2,75
BPF10-6HTA 1 3,2 mm 8,2 mm 2,56
BPF10-6HTA 2 3.3 mm 8,3 mm 2.51
BPF10-5

2HTA 3 1,6 mm 2,9 mm 1,81
BPF10-7

1HTA 1 3,4 mm 6,1 mm 1,79
BPF10-7HTA 5 2,0 mm 3,2 mm 1,6
BPF10-7HTA 4 2,4 mm 3,6 mm 1,5
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Berdasarkan Tabel 5ada 11 isolat BPF yang dapat melarutkan fosfat, dan

7 isolat BPF yang memiliki indeks PSI (phosphate solubilization index) ≥ 2,5

yang akan digunakan untuk penelutuan berikutnya. Menurut Premono (1994)

bakteri pelarut fosfat yang memiliki indeks PSI ≥ 2,5 memiliki kemampuan yang

tinggi dalam melarutkan fosfat pada saat pengaplikasian pembuatan pupuk

kompos maupun terhadap tanaman.Rasio zona bening tertinggi dihasilkan oleh

isolat BPF10-4HTA 3 sebesar 4,3sedangkan rasio aktivitas Z/K terkecil dihasilkan

oleh isolatBPF10-7HTA 4 sebesar 1,5. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin

besar pertumbuhan koloni bakteri maka akan semakin besar pula aktivitas bakteri

dalam melarutkan fosfat. Dilihat dari luas daerah bening yang dihasilkan dapat

diketahui bahwa kemampuan bakteri dalam melarutkan fosfat sangat bervariasi

dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidup.Tatiek (1991) mengemukakan

bahwa daerah bening pada media padat tidak dapat menunjukkan banyak

sedikitnya jumlah P terlarut yang dapat disumbangkan oleh setiap bakteri,

meskipun luas sempitnya daerah bening dapat menunjukkan besar kecilnya

bakteri melarutkan P tak larut. Rachmiati(1995) luas daerah bening secara

kualitatif menunjukkan besar kecilnya kemampuan bakteri melarutkan P dari

fosfat tak larut. Aktivitas BPF dalam melarutkan fosfat tak larut dalam tanah

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu temperatur, suhu, kelembaban, pH

tanah, kondisi lingkungan dan suplai makanan selama pertumbuhan. Gambar 8

merupakan hasil pengamatan isolat yang memiliki rasio zona bening tertinggi.

Gambar 8.Hasil pengamatan zona bening bakteri pelarut fosfat

Zona Bening

Koloni Bakteri
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Gambar 8 memperlihatkan aktivitas bakteri dalam melarutkan fosfat pada

media selektif Pikovskaya yang mengandung Ca3(PO4)2 yang merupakan P tidak

larut. Terlihat bahwa pada isolat dengan kode BPF10-4HTA 3mempunyai

aktivitas melarutkan fosfat yang paling tinggi pada media selektif Pikovskaya

tersebut. Ini terlihat dengan zona bening (clearzone) yang dihasilkan oleh bakteri

tersebut pada media selektif pikovskaya mempunyai indeks PSI (phosphate

solubilization index) 4,3 dapat dikelompokkan juga dalam genus Pseudomonas

tipe II.

Hasil analisis kandungan hara makro (N, P dan K) 20 hari

setelah pengomposan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan hara N, P, dan K pada pengomposan 20 hari

Perlakuan
Jenis Analisis Tanah (%)

C-organik N P K

K1M1 34,01 2,65 0,35 2,57

K1M2 33,96 2,73 0,36 2,47

K1M3 32,96 2,5 0,37 2,65

K1M4 34,78 2,65 0,36 2,77

K1M5 34,26 2,64 0,35 2,73

K2M1 46,30 2,5 0,37 2,68

K2M2 47,28 2,61 0,36 2,87

K2M3 45,47 2,55 0,38 2,8

K2M4 43,51 2,5 0,39 2,83

K2M5 43,03 2,4 0,37 2,68

K3M1 31,97 2,18 0,26 2,48

K3M2 31,09 2,22 0,25 2,56

K3M3 39,45 2,06 0,27 2,49

K3M4 32,93 2,32 0,29 2,32

K3M5 32,24 2,2 0,26 2,39
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Hasil analisis kandungan hara makro ( N P K Kompos) 40 hari

setelah pengomposan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kandungan hara N, P, dan K pada pengomposan 40 hari

Perlakuan
Jenis Analisis Tanah (%)

C-organik N P K

K1M1 31,09 2,01 0,34 2,54

K1M2 31,87 2,22 0,34 2,4

K1M3 29,73 1,92 0,36 2,57

K1M4 29,72 1,93 0,35 2,61

K1M5 32,24 2,1 0,34 2,61

K2M1 42,07 2,22 0,38 2,45

K2M2 39,93 2,18 0,35 2,47

K2M3 39,01 2,09 0,38 2,51

K2M4 39,78 2,16 0,37 2,49

K2M5 39,71 2,14 0,36 2,4

K3M1 29,45 1,63 0,26 2,42

K3M2 28,26 1,57 0,23 2,53

K3M3 27,72 1,54 0,25 2,47

K3M4 26,10 1,5 0,26 2,32

K3M5 26,91 1,52 0,25 2,12

Tabel 3. Nisbah C/N pada pengomposan 20 hari dan 40 hari

Perlakuan
Lama pengomposan

20 hari 40 hari

K1M1 12,83 15,47

K1M2 12,44 14,36

K1M3 13,19 15,48

K1M4 13,1 15,39

K1M5 12,96 15,35

K2M1 18,52 18,93

K2M2 18,1 18,35
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K2M3 17,83 18,67

K2M4 18,19 18,38

K2M5 17,93 18,5

K3M1 14,67 18,05

K3M2 14,01 17,97

K3M3 14,3 18,05

K3M4 14,19 17,4

K3M5 14,65 17,7

Tabel 3 diatas memperlihatkan fluktuasi nisbah C/N selama pengomposan

(20 dan 40 hari). Pada akhir pengomposan (40 hari) terlihat bahwa nisbah C/N

terendah pada bahan baku kompos baik jerami maupun TKS pada perlakuan

isolat BKD 10-2 U2. Sedangkan pada bahan baku kulit singkong nisbah C/N

terendah terlihat pada kombinasi dengan isolat BMN 10-2 U2.


