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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan 

mikroorganisme, diperlukan suatu substrat atau media dalam keadaan steril, 

artinya tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme lain. Susunan bahan dapat berasal 

dari bahan alami (seperti tauge, kentang, telur, daging, wortel, dan sebagainya) 

ataupun bahan buatan (berbentuk senyawa kimia, organik, ataupun anorganik).  

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

atau nutrisi yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Media 

yang paling banyak digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme jenis yeast 

dan kapang yaitu Potato Dextrose Agar (PDA) yang memiliki komponen paling 

baik sebagai pertumbuhan mikroorganisme. Namun, bahan utama dalam 

pembuatan media ini cukup mahal, ditinjau dari segi ekonomisnya. Maksud dari 

penelitian ini adalah untuk menguji kulit singkong sebagai media pertumbuhan 

mikroorganisme dan mencari bahan alternatif yang dapat digunakan sebagai 

media pengganti Potato Dextrose Agar (PDA).  

Menurut Rukmana (1997) kandungan karbohidrat  dalam kulit singkong 

38,70% dapat digunakan sebagai pengganti media PDA. Kulit singkong dapat 

digunakan sebagai media karena terdapat komponen-komponen seperti air sebesar 

59,40% dan protein sebesar 0,70% yang dapat digunakan sebagai nutrisi 

pertumbuhan mikroorganisme. Pada industri pabrik keripik Lumba-lumba Malang 

dapat memproduksi keripik 8 ton per hari dan menghasilkan limbah kurang lebih 

2 ton. Menurut Subagio (2013) daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia 

adalah Lampung sebanyak 8-9 juta ton disusul Jawa Timur sebanyak 5 juta ton, 



2 
 

Jawa Tengah sebanyak 4 juta ton, Jawa Barat sebanyak 3 juta ton, Sumatera Utara 

sebanyak 2 juta ton, dan Nusa Tenggara Timur sekitar 1,5 juta ton. 

Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu belum dapat 

menentukan jenis kulit singkong yang benar-benar sesuai dengan media untuk 

pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, limbah kulit singkong juga mengandung 

senyawa asam sianida atau HCN yang bersifat racun yang dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu, dibutuhkan metode fermentasi 

sederhana yang dapat meminimalkan kandungan asam sianida tersebut dengan 

cara perendaman dan pengeringan.  

Tujuan dari perendaman dan pengeringan yaitu untuk menghilangkan 

kadar HCN pada bahan, sehingga mikroorganisme dapat hidup secara maksimal, 

seperti halnya pada media PDA yang tidak memiliki senyawa racun atau toksin 

dalam kandungan kimiawinya, sehingga berbagai jenis mikroorganisme dapat 

ditumbuhkan dalam media tersebut. Diharapkan dari penelitian ini limbah kulit 

singkong dapat digunakan sebagai media yang mempunyai karakteristik yang baik 

seperti halnya pada media kentang (Potato Dekstrose Agar) dapat mengurangi 

limbah kulit singkong serta menjadikan limbah kulit singkong lebih bermanfaat.  

1.2 Tujuan 

1. Untuk mengetahui potensi kulit singkong sebagai  alternatif  pengganti media 

Potato Dextrose Agar bagi pertumbuhan mikroorganisme khususnya jamur, 

yeast, dan bakteri. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis mikroorganisme apa saja yang dapat tumbuh 

dalam media kulit singkong yang digunakan. 
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1.3  Hipotesis 

1. Diduga kulit singkong dapat digunakan sebagai bahan alternatif pengganti 

pembuatan media Potato Dextrose Agar untuk pertumbuhan kapang, yeast, dan 

bakteri. 

2. Diduga media kulit singkong akan memberikan hasil yang sama baiknya 

terhadap pertumbuhan mikroorganisme. 

 


