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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penyimpanan Pupuk 

Penyimpanan pada suhu rendah dapat menghambat kerusakan pupuk hayati, 

antara lain kerusakan fisiologis, kerusakan enzimatis maupun kerusakan 

mikrobiologis. Pada pengawetan dengan suhu rendah dibedakan antara 

pendinginan dan pembekuan.  Pendinginan dan pembekuan merupakan salah satu 

cara pengawetan yang tertua. Refrigerator digunakan untuk menyimpan benda 

yang membutuhkan suhu dingin dalam penyimpanannya (2-8
o 

C).  Aplikasi dalam 

mikrobiologi diantaranya adalah untuk menyimpan sampel sementara, 

menyimpan media pertumbuhan, menyimpan kultur, menyimpan larutan, dan lain 

lain. Fungsi utama refrigerator adalah menghambat ataupun memperlambat 

pertumbuhan mikroorganisme sehingga bahan memiliki daya simpan yang lebih 

lama (Unus, 1985). 

Pendinginan atau refrigerasi ialah penyimpanan dengan suhu rata-rata yang 

digunakan masih di atas titik beku bahan. Kisaran suhu yang digunakan biasanya 

antara -1
o 

C sampai +4
o 

C, pada suhu tersebut pertumbuhan bakteri dan proses 

biokimia akan terhambat. Pendinginan biasanya akan mengawetkan bahan pangan 

selama beberapa hari atau beberapa minggu, tergantung kepada jenis bahan 

pangannya. Pendinginan yang biasa dilakukan di rumah tangga adalah dalam 

lemari es yang mempunyai suhu antara –2
o 
C sampai +16

 o 
C (Rusendi, 2010). 

Laboratorium mikrobiologi refrigerator dan freezer sangat penting 

diperlukan untuk menyimpan sampel yang dianalisa serta media-media yang 

mudah menguap dan media yang tidak tahan terhadap panas.  Refrigerator  atau



6 

 

kulkas digunakan untuk menyimpan biakan yang bisa hidup pada suhu 0
o 

C, 

sedangkan untuk biakan yang hidup pada suhu dibawah pada suhu 0
o 

C biasanya 

di simpan di dalam freezer (Dinoto, 2009). 

Inkubator cocok digunakan sebagai tempat memeram atau menginkubasi 

mikroba. Refrigerator dapat digunakan untuk menyimpan media pertumbuhan, 

larutan, dan lain-lain. Terakhir, freezer sesuai sebagai tempat penyimpanan 

reagen, enzim, faktor pertumbuhan atau larutan tertentu. Namun hati-hati untuk 

penyimpanan sampel yang akan dianalisa mikrobanya, karena tidak semua 

mikroorganisme tahan dalam kondisi dan temperatur beku (Dwidjoseputro, 1998). 

Menurut Hanum (2008) penyimpanan pupuk merupakan suatu hal yang 

perlu diperhatikan, karena penyimpanan pupuk yang salah dapat merusak, sifat 

kimia dan fisik pupuk. Pupuk yang bersifat hidroskopis tidak boleh disimpan 

secara sembarangan, pupuk tersebut dapat menjadi lembab dan mencair atau bila 

kelembapan berkurang pupuk menjadi keras dan membentuk bongkah-bongkah 

besar sehingga sulit dalam hal aplikasinya. Tidak dibenarkan untuk mencampur 

tempat penyimpanan pupuk dengan tempat penyimpanan untuk biji-bijian atau 

benih atau sebagainya, karena dapat mempengaruhi kualitas pupuk, dalam hal 

penyimpanan pupuk sebaiknya dilakukan pemisahan antara jenis pupuk yang satu 

dengan lainnya. Hal ini selain memudahkan pengawasan juga untuk menjaga 

mutu pupuk (Hanum, 2008).   

2.2 Pupuk Hayati 

Pupuk hayati (biofertilizer) adalah suatu bahan yang berasal dari jasad 

hidup, khususnya mikrobia, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas produksi suatu tanaman, dalam hal ini yang dimaksud dengan berasal 
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dari jasad hidup adalah mengacu pada hasil proses mikrobilogis. Oleh karena itu 

istilah pupuk hayati lebih tepat disebut sebagai inokulan mikrobia (Rao, 1982). 

Meskipun demikian istilah pupuk hayati sudah lebih dikenal sebagai alternatif 

bagi pupuk kimia buatan (artificial chemical fertilizer). 

Pupuk hayati tidak mengandung N, P, dan K.  Kandungan pupuk hayati 

adalah mikrooganisme yang memiliki peranan positif bagi tanaman. Kelompok 

mikroba yang sering digunakan adalah mikroba penambat N dari udara, mikroba-

mikroba yang melarutkan hara (P dan K), mikroba yang merangsang pertumbuhan 

tanaman. Kelompok mikroba penambat N sudah dikenal dan digunakan sejak 

lama. Mikroba penambat N ada yang bersimbiosis dengan tanaman dan ada juga 

yang bebas (tidak bersimbiosis). Contoh mikroba yang bersimbiosis dengan 

tanaman antara lain adalah Rhizobium sp, Sedangkan contoh mikroba penambat N 

yang tidak bersimbiosis adalah Azosprillium sp. dan Azotobacter sp. 

Pupuk hayati banyak dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan hasil 

dan memperbaiki mutu kondisi tanah. Namun, pemakaian pupuk tersebut juga 

harus hati-hati karena komposisi hara yang ada pada label kemasan terkadang 

tidak sesuai dengan yang dikandungnya. Penggunaan pupuk hayati bertujuan 

untuk meningkatkan jumlah mikroorganisme dan juga mempercepat proses 

mikrobiologis untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara, sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh tanaman. Pupuk mikroba bermanfaat untuk mengaktifkan 

serapan hara oleh tanaman, menekan soil-borne disease, mempercepat proses 

pengomposan, memperbaiki struktur tanah, dan menghasilkan substansi aktif yang 

dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman (Tombe, 2010). 
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Mikroba-mikroba bahan aktif pupuk hayati dikemas dalam bahan pembawa, 

bisa dalam bentuk cair atau padat. Pupuk hayati juga ada yang hanya terdiri dari 

satu atau beberapa mikroba saja, tetapi ada juga yang mengklaim terdiri dari 

bermacam-macam mikroba. Pemberian pupuk hayati yang terdiri dari mikroba ini 

adalah salah satu alternatif untuk memperbaiki kondisi tanah dan lingkungan serta 

meningkatkan kesuburan tanah adalah dengan teknologi pemupukan secara hayati, 

yaitu dengan menginokulasi mikroba pemacu pertumbuhan (bakteri penambat 

nitrogen) pada benih/bibit atau tanah maupun keduanya pada tanaman. Pengaruh 

inokulasi akan terlihat nyata apabila digunakan pada lahan yang mengandung 

unsur hara atau ketersediaan air rendah, sehingga inokulasi dapat mempercepat 

pemulihan lahan (Carpenter dan Allen, 1988), mampu bersaing dan beradaptasi 

terhadap lingkungannya, serta cocok dengan tanaman inangnya (Yutono, 1985). 

Pupuk hayati merupakan kegiatan memasukkan mikroba ke dalam tanah 

untuk meningkatkan pengambilan hara oleh tanaman dari dalam tanah atau udara 

dengan menggunakan mikrobia yang mampu hidup bersama (simbiosis) dengan 

tanaman inangnya. Mikroba yang digunakan sebagai pupuk hayati (biofertilizer) 

dapat diberikan langsung ke dalam tanah, disertakan dalam pupuk organik atau 

disalutkan pada benih yang akan ditanam. Umumnya mikroba dalam pupuk hayati 

dikemas dalam bahan pembawa berbentuk serbuk atau bentuk cairan. Sebagai 

bahan pembawa inokulan serbuk, dapat digunakan bahan organik seperti gambut, 

arang, sekam, dan kompos. Berbeda dengan pupuk anorganik maupun organik, 

pupuk hayati memiliki masa kadaluarsa yang relatif pendek, yaitu 6 sampai 12 

bulan. Pupuk hayati mempunyai kelebihan dibanding dengan pupuk kimia buatan 

karena bahannya berasal dari alam sehingga tidak menimbulkan pencemaran 
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lingkungan. Beberapa bahan pembawa yang dapat digunakan untuk formulasi 

inokulan antara lain gambut, lignite, arang, zeolit, bentonit (Yuwono, 2006). 

Pupuk hayati sebagai inokulan berbahan aktif organisme hidup yang 

berfungsi untuk menambat suatu hara tertentu atau memfasilitasi tersedianya hara 

dalam tanah bagi tanaman, tersedianya hara ini dapat berlangsung melalui 

peningkatan akses tanaman terhadap hara, misalnya oleh cendawan mikoriza 

arbuskuler, mikroba yang berperan sebagai pelarut fosfat, maupun perombakan 

oleh fungi, atau cacing tanah. Penyediaan hara ini berlangsung melalui hubungan 

simbiosis atau nonsimbiosis. Secara simbiosis berlangsung dengan kelompok 

tanaman tertentu atau dengan kebanyakan tanaman, sedangkan nonsimbiosis 

berlangsung melalui penyerapan hara hasil pelarutan oleh kelompok mikroba 

pelarut fosfat, dan hasil perombakan bahan organik oleh kelompok organisme 

perombak. Kelompok mikroba simbiosis ini terutama meliputi bakteri bintil akar 

dan cendawan mikoriza (Mujanah et al, 2014) 

  

2.3 Waktu Simpan Mikroba 

Syarat jumlah populasi mikroorganisme yang terkandung dalam suatu 

produk berbeda untuk tiap negara. Australia misalnya, telah mensyaratkan sekitar 

10
7
-10

8
 sel/g atau sel/ml dengan batas kadaluwarsa 2 bulan, Afrika Utara dan 

Taiwan mensyaratkan sekitar 10
8
 sel/g. Di Indonesia, sampai saat ini baku mutu 

atas pupuk mikroba yang beredar baru untuk inokulan Rhizobium, sedangkan 

untuk jenis pupuk mikroba lainnya belum ada. Mulai tahun 2004, Balai Penelitian 

Tanah telah merintis penelitian untuk mengetahui syarat-syarat mutu atas pupuk 

mikroba yang boleh beredar dipasaran (Tombe, 2010). 



10 

 

Sastro (2001) menunjukkan bahwa jamur Aspergilus niger dapat dipeletkan 

bersama dengan serbuk batuan fosfat dan bahan organik membentuk pupuk 

batuan fosfat yang telah mengandung jasad pelarut fosfat. Aspergillus niger 

tersebut dapat bertahan hidup setelah masa simpan 90 hari dalam bentuk pelet. 

Bakteri Rhizobium merupakan mikroba yang mampu mengikat nitrogen 

bebas yang berada di udara menjadi ammonia (NH3) yang akan diubah menjadi 

asam amino yang selanjutnya menjadi senyawa nitrogen yang diperlukan tanaman 

untuk tumbuh dan berkembang, sedangkan Rhizobium sendiri memperoleh 

karbohidrat sebagai sumber energi dari tanaman inang. Surtiningsih, et al. (2009) 

menjelaskan karakteristik bakteri Rhizobium sp. secara makroskopis adalah 

berwarna koloni putih susu, tidak transparan, bentuk koloni sirkuler, konveks, 

semitranslusen, diameter 2 - 4 mm dalam waktu 3 - 5 hari pada agar khamir-

manitol-garam mineral. Secara mikroskopis sel bakteri Rhizobium sp. berbentuk 

batang, aerobik, gram negatif dengan ukuran 0,5 - 0,9 x 1,2 - 3 μm, bersifat motil 

pada media cair, umumnya memiliki satu flagella polar atau subpolar.  

Bakteri Rhizobium sp. bersifat kemoorganotropik, yaitu dapat menggunakan 

berbagai karbohidrat dan garam-garam asam organik sebagai sumber karbonnya. 

Suatu pigmen merah yang disebut leghemoglobin dijumpai dalam bintil akar 

antara bakteroid dan selubung membran yang mengelilinginya. Jumlah 

leghemeglobin di dalam bintil akar memiliki hubungan langsung dengan jumlah 

nitrogen yang difiksasi (Rao, 1994 dalam Rahmawati, 2005). Spesies Rhizobium 

tertentu umumnya efektif dengan hanya satu spesies tanaman legum ataupun 

dalam setiap kultivar kacang-kacangan. Rhizobium untuk kacang tanah berbeda 

dengan Rhizobium untuk kedelai. Suryantini (1994) menjelaskan bahwa spesies 
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Bradyrhizobium japonicum bersimbiosis dengan kedelai, sedangkan Rhizobium 

phaseoli bersimbiosis dengan kacang hijau. 

 

2.4 Bakteri Rhizobium sp. 

Secara umum, inokulasi dapat dilakukan dengan cara memberikan biakan 

bakteri Rhizobium kedalam tanah agar bakteri tersebut mampu untuk berasosiasi 

dengan tanaman kedelai dalam mengikat nitrogen bebas dari udara (Suharjo, 

2001). Keuntungan menggunakan inokulan tersebut adalah biakan bakteri 

Rhizobium sp. dapat membantu dalam fiksasi nitrogen dari udara. Sebagian N 

yang ditambat tetap berada dalam akar dan bintil akarnya lepas ke dalam tanah, 

nitrogen tersebut akan dimanfaatkan makluk lain dan berakhir dalam bentuk 

amonium dan nitrat (Armiadi, 2009). 

Apabila makhluk tersebut mati maka akan terjadi pelapukan, amonifikasi 

dan nitrifikasi, sehingga sebagian dari yang akan ditambat dari udara menjadi 

tersedia bagi tumbuhan itu sendiri dan tumbuhan lain disekitarnya (Soepardi, 

1983). Kondisi yang optimum, 80% kebutuhan N untuk kedelai dapat dipenuhi 

dari mekanisme fiksasi N udara oleh biak Rhizobium sp. dalam bintil akar 

(Sutanto, 2002). 

Rhizobium sp. merupakan bakteri berbentuk batang yang memiliki ukuran 

0.5–0.9 x 1.3–3.0 μm, motil, termasuk gram negatif, memiliki flagel polar atau 

subpolar, pertumbuhannya lambat dan membentuk bintil akar pada tanaman 

leguminose (Madigan et al. 2000). Bradyrhizobium japonicum termasuk dalam 

grup II Rhizobia yang spesifik menodulasi kedelai. Grup II Rhizobia tumbuh 

lambat dan menghasilkan basa. Anggota dari kelompok ini memerlukan waktu 

pertumbuhan 3–5 hari pada medium cair dan rata-rata waktu pembelahan 6–7 jam.  
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Kebanyakan galur dalam kelompok ini tumbuh dengan baik dengan menggunakan 

pentosa sebagai sumber karbon (Somasegaran dan Hoben 1994). Rhizobia 

sebagian besar bersifat kemoorganotrof aerobik dan mudah dikultur, tumbuh baik 

dengan keberadaan oksigen, menggunakan karbohidrat dan asam amino 

sederhana. Beberapa dari galur Rhizobium memerlukan vitamin untuk 

pertumbuhannya. Pertumbuhan optimum sebagian besar galur pada suhu 25 

sampai 30°C dengan pH 6 sampai 7.  Meskipun metabolismenya secara aerobik, 

beberapa galur dapat tumbuh dengan baik pada keberadaaan oksigen yang minim 

(mikroaerofilik) (Somasoegaran dan Hoben 1994). 

Mekanisme Rhizobium sp. dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman 

inang secara langsung melalui produksi IAA dan pengambilan nutrient fosfat dan 

mineral lainnya. Mekanisme secara tidak langsung dengan melindungi akar dari 

serangan patogen melalui produksi metabolit sekunder seperti siderofor dan 

rizobitoksin (Deshwal et al.  2002). Aktifitas bakteri Rhizobium sp. terjadi pada 

saat akar terinfeksi kemudian membentuk bintil akar. Pembentukkan bintil akar 

terjadi 15 - 20 hari setelah tanam (Adisarwanto, 2005). 

Sebelum terjadi infeksi atau masuknya sel Rhizobium ke dalam akar 

tanaman, terjadi komunikasi molekular antara mikrosimbion (Rhizobium) dan 

makrosimbion (tanaman kacang-kacangan) yang merupakan suatu keharusan 

untuk saling mengenali calon mitra simbiosis yang kompatibel. Kekhususan 

dalam identifikasi tersebut nampaknya wajib untuk menghindari mikroorganisme 

yang tidak menguntungkan atau parasit memasuki tanaman kacang-kacangan. 

Sinyal molekuler yang terlibat dalam komunikasi legume rhizobial tersebut ada 

dua macam, yaitu sinyal yang berasal dari tanaman dan sinyal yang berasal dari 
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bakteri. Sinyal dari tanaman meliputi flavonoid (Göttfert, 1993; Van Rhijn dan 

Vanderleyden, 1995) dan glikoprotein (lektin) (Kijne, 1992). Sedangkan sinyal 

dari bakteri meliputi lipochitin oligosakarida (Spaink, 1994), juga disebut faktor 

Nod, serta poli-dan oligosakarida (Kannenberg dan Brewin, 1994). 

 

2.5 Faktor Kualitas Pupuk Hayati 

1. Kadaluwarsa.  Ekspor pupuk mikroba antar negara sulit dilakukan karena daya 

simpan membutuhkan temperatur yang rendah sehingga diperlukan tempat 

penyimpanan yang khusus.  Di samping itu masa kedaluwarsa pupuk mikroba ini 

relatif singkat yaitu sekitar 6 bulan. Oleh karena itu masing-masing negara 

khususnya negara-negara maju di dunia memproduksi sendiri pupuk mikroba 

yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan negara itu sendiri (Dubey, 2006). 

2. Ketahanan Mikroba.  Ketahanan panas mikroba dipengaruhi oleh jumlah sel, 

umur sel, suhu pertumbuhan, air, nilai pH, suhu dan waktu pemanasan (Fardiaz, 

1992). Semakin tinggi jumlah sel mikroba, maka semakin tinggi tingkat 

ketahanannya terhadap panas. Mekanisme perlindungan sel terhadap panas di 

dalam populasi sel yang tinggi karena sel memproduksi protein sebagai komponen 

pelindung (Fardiaz, 1992). 

3. Jumlah Bakteri.  Salah satu faktor yang menentukan mutu pupuk hayati / 

pupuk mikroba adalah jumlah mikroorganisme yang terkandung didalamnya.  

Jumlah tersebut dapat berkurang karena suhu yang tinggi atau dikarenakan faktor 

lingkungan yang lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyimpanan pada 

suhu rendah umumnya lebih cocok untuk ketahanan hidup mikroorganisme 

daripada suhu tinggi. Peningkatan suhu menyebabkan kelembaban menurun, 
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untuk penyimpanan pada suhu rendah dapat mempertahankan kelembaban dan 

kematian mikroorganisme dapat dikurangi. 

Berdasarkan tingkat kelembabannya yang cukup tinggi, gambut cukup baik 

untuk pertumbuhan mikroorganisme, baik berupa bakteri maupun jamur. Selain 

peka terhadap suhu tinggi mikroba juga peka terhadap sinar matahari secara 

langsung. Pada penggunaan inokulan bakteri Rhizobium sp, inokulasi biji legum 

harus dilakukan pada tempat yang teduh, karena bakteri tersebut tidak tahan 

terhadap sinar matahari langsung. Pemasaran produk pupuk mikroba perlu adanya 

pengawasan, dalam melindungi konsumen dan produsen pupuk mikroba, maka 

diperlukan pengawasan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hal yang 

tidak diinginkan seperti pemalsuan atau penurunan kualitas dapat dihindari 

(Tombe, 2010). 

Sistem monitoring dapat dilakukan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan 

kualitas pupuk mikroba yang beredar di pasaran. Pengujian pupuk mikroba, perlu 

diamati label pada kemasan yang mencantumkan nama genus serta jumlah 

mikroorganisme, tidak kalah pentingnya untuk mengamati tanggal kadaluwarsa, 

cara penyimpanan pupuk mikroba yang direkomendasikan pada kemasan, dan 

mengetahui jenis tanaman yang cocok untuk produk tersebut. Perlu dilakukan 

pengujian atas jenis dan jumlah mikroorganisme yang terkandung dengan metode 

plate count, tetapkan kelembapan bahan pembawa, dan lakukan pengujian 

efektivitas pupuk tersebut untuk memastikan kualitas produk (Tombe, 2010). 

 

2.6 Faktor Pertumbuhan Mikroba 

Setelah inkubasi, sel-sel mikroba individu memperbanyak diri secara cepat 

dan adapula yang secara lambat sehingga dalam waktu 18 jam, 24 jam, 48 jam, 
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hingga 78 jam, terbentuklah massa sel yang dapat dilihat dan dinamakan koloni. 

Koloni dapat terlihat oleh mata telanjang. Setiap koloni merupakan biakan murni 

satu macam dari mikroorganisme (Pelczar dan Chan, 2007). Kemampuan 

mikroorganisme untuk tumbuh dan tetap hidup merupakan suatu hal yang penting 

untuk diketahui. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan mikroba sangat penting di dalam mengendalikan mikroba. Berikut 

ini faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. 

1. Suhu.  Pada suhu yang sama, waktu pemanasan yang lebih lama akan 

meningkatkan kematian sel mikroba. Semakin tinggi suhu pemanasan, kematian 

sel mikroba semakin besar. Pada suhu yang lebih tinggi, waktu pemanasan yang 

diperlukan untuk membunuh sejumlah sel semakin singkat (Fardiaz, 1992). 

Kemampuan bertahan hidup jangka panjang mikroba dapat ditingkatkan dengan 

penyimpanan di kulkas (Machmud, 2001). Daya tahan hidup mikroba lebih baik 

apabila biakan disimpan pada suhu refrigerator (4
o
C). Waktu yang diperlukan 

untuk tumbuh rhizobia berada pada kisaran 3-7 hari, bergantung pada daya 

tumbuh strains rhizobia tersebut. Suhu akar 37°C yang berkelanjutan menurunkan 

fungsi bintil, penambatan nitrogen dan pertumbuhan tanaman. Suhu pada saat 

tanam sering melebihi 33°C, sehingga efek merugikan dapat dilihat tidak hanya 

pada kelangsungan hidup Rhizobium yang diinokulasikan, tetapi juga pada proses 

pembintilan. 

2. pH.  Mikroba mempunyai ketahanan panas tertinggi pada pH optimum untuk 

pertumbuhannya yaitu sekitar pH 7,0. Jika pH diturunkan atau dinaikkan 

menjauhi pH optimum maka ketahanan panas mikroba akan turun (Fardiaz, 1992). 

Soepardi (1989) Kisaran pH optimal untuk bakteri Rhizobium sp. adalah sedikit di 
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bawah netral hingga agak alkali, kendati demikian pada pH 5,0 beberapa strain 

Rhizobium masih dapat bertahan hidup, sedangkan pada pH 4,4 kebanyakan strain 

Rhizobium tidak berkembang dalam tanah dan proses infeksi juga terhambat. 

Beberapa rhizobium sensitif terhadap pH yang rendah dan tidak dapat 

menginfeksi rambut akar pada tanah yang masam (Wolff et al. 1993). 

 Komposisi dan struktur sel juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan 

toleran dan tidaknya Rhizobium terhadap pH rendah (Zahran 1999). Kegagalan 

untuk pembintilan pada tanah masam, sebagian karena menurunnya jumlah 

rhizobia, atau sebab yang lain karena pH masam mempengaruhi pelekatan 

Rhizobium pada akar. Umumnya pH tanah selain berpengaruh langsung pada 

Rhizobium, berkaitan pula dengan masalah ketersediaan hara tertentu yang 

mempengaruhi kehidupan Rhizobium, infeksi rhizobium pada akar, persyaratan 

pH bagi tanaman, dan ketahanan hidup bakteri Rhizobium. 

3. Oksigen.  Abdullah dan Titik (2012), Bakteri dapat hidup dalam oksigen 

terbatas (anaerob) maupun pada kondisi kaya oksigen (aerob). Waktu terjadinya 

infeksi sampainya terjadi bintil sekitar 7 hari. Fiksasi N dimulai pada saat tanaman 

umur sekitar 25-30 hst. Amonium yang dihasilkan oleh Rhizobium sp. tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh tanaman, sebaliknya bakteri ini akan mengambil 

karbohidrat, protein, dan oksigen yang dihasilkan tanaman untuk hidup dan 

berkembang biak (Jutono, 1981). 

4. Media dan Konsentrasi Nutrient.  Seperti halnya jasad hidup pada umumnya, 

bakteri juga memerlukan energi dan bahan untuk membangun sel-selnya (untuk 

sintesis protoplasmanya dan bagian-bagian sel lainnya). Bahan-bahan tersebut 
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dinamakan nutrient untuk tumbuh kembang mikroba, akan tetapi dalam pemilihan 

nutrisi pada pertumbuhan bakteri haruslah tepat, karena tidak semua jenis bakteri 

membutuhkan nutrisi yang sama, terkadang jenis bakteri membutuhkan nutrisi 

yang berbeda dengan bakteri yang lain, dalam menggunakan energi dari bahan-

bahan ini, sel melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan-

perubahan kimia di dalam sel. Semua reaksi terarah yang berlangsung di dalam sel 

itu disebut metabolisme. Penanaman bakteri atau biasa disebut juga inokulasi 

adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang 

baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, untuk melakukan penanaman 

bakteri (inokulasi) terlebih dahulu diusahakan agar semua alat yang ada dalam 

hubungannya dengan medium agar tetap steril, hal ini agar menghindari terjadi 

adanya kontaminasi (Dwijoseputro, 1998). 

Jasad hidup atau organisme sangat bergantung pada suplai zat-zat eksogen 

(berasal dari luar tubuhnya) untuk tumbuh, berkembang dan mempertahankan 

hidup, maka nutrient harus mengandung unsur sumber energi, karbon, nitrogen 

dan unsur anorganik lainnya, molekul organik, kompleks, asam-asam lemak, 

asam-asam amino, dan vitamin. Makanan (nutrient) yang diperlukan oleh jasad 

dapat berfungsi sebagai sumber energi, bahan pembangun sel, juga sebagai 

aseptor dan donor elektron. Nutrient sangat penting bagi pertumbuhan organisme 

untuk tetap memperthankan keberlangsungan hidupnya. Jasad hidup atau 

organisme dalam menggunakan nutrient dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: Ingesti: 

proses pemasukam makanan ke dalam tubuh jasad lewat saluran pencernaan 

makanan. Digesti: proses pencernaan makanan dari molekul-molekul besar 

menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat diserap oleh sel. Absorbsi: proses 
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penyerapan molekul-molekul nutrient oleh sel lewat protein celah pada selaput 

sel, transport aktif yang memerlukan tenaga (ATP) ataupun secara pinositosis. 

Nutrient atau makanan harus menyediakan cukup energi untuk 

mempertahankan fungsi tubuh, aktivitas dan pertumbuhan bagi jasad hidup 

(Haribi, 2008). Mikroorganisme dapat ditumbuhkan dan dikembangkan pada 

suatu substrat yang disebut medium. Untuk mengembangbiakkan mikroorganisme 

seperti jamur, bakteri, ataupun yang lainnya diperlukan media. Media adalah suatu 

substansi yang terdiri dari campuran zat-zat makanan (nutrient) yang diperlukan 

untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan jasad renik (mikroorganisme). 

Media dapat berbentuk padat, cair dan semi padat (semi solid). Didalam 

laboratorium mikrobiologi, kultur media sangat penting untuk isolasi, pengujian 

sifat fisik dan biokimia bakteria serta untuk diagnosa suatu penyakit (Sutarma, 

2000). Media yang dapat digunakan harus mengandung nutrient yang dibutuhkan 

mikroba misalnya dari sumber protein dan karbohidrat pada biji-bijian (Atlas, 

2004). Perbedaan pertumbuhan bakteri dapat dipengaruhi kandungan nutrient, pH, 

temperatur, aerasi, konsentrasi garam dan kekuatan ionik medium (Jawetz, 2005). 

5. Kemasan pupuk.  Pengertian umum dari kemasan adalah suatu benda yang 

digunakan untuk wadah atau tempat dan secara langsung dapat memberikan 

perlindungan yang sesuai dengan tujuannya, kemasan juga dapat membantu 

mencegah/mengurangi kerusakan suatu produk, melindungi bahan yang ada di 

dalamnya dari pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan dan 

getaran. Kemasan berfungsi untuk menjaga kualitas suatu produk, segi promosi 

kemasan berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli (Syarief, 1989). 
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Sejak ditemukan sinar X oleh Rontgent dan sinar ultraviolet, para peneliti 

mulai menyelidiki pengaruhnya terhadap bakteri atau mikroba yang lain. Sinar 

ultraviolet mempunyai panjang gelombang sekitar 210-310 nm, sinar X, sinar γ 

(gamma), sinar β (beta), sinar α dan sinar netron dapat dihasilkan oleh radiasi 

gelombang elektromagnetik. Penyerapan energi dari radiasi dengan sinar 

ultraviolet dapat menimbulkan dua hal penting dalam bakteri yaitu dapat 

menyebabkan kematian sel atau terjadinya mutasi genetik pada suatu organisme 

(Wanto dan Arief, 1981). 

Interaksi sinar ultraviolet dengan materi genetik tergantung pada panjang 

gelombang. Penyerapan energi radiasi pada materi genetik melalui reaksi 

fotokimia. Pengaruh biologi dari radiasi ultraviolet tergantung panjang 

gelombang. Radiasi ini dapat menyebabkan kerusakan biologi yang dapat 

diperbaiki jika panjang gelombang rendah. Walaupun demikian, jika kerusakan 

yang ditimbulkan besar maka dapat terjadi mutasi permanen. Jika kerusakan 

terjadi pada gen regulator, kemungkinan akan menyebabkan karsinogenesis 

(Mertens & Hammersmith, 1995). 

Kemasan alumunium foil lebih sulit ditembus oleh cahaya, permukaan  

aluminium  foil yang mengkilap dapat memantulkan cahaya. Suhu di dalam botol 

dengan tutup plastik wrap lebih rendah dibandingkan dengan suhu di dalam botol 

bertutup alumunium foil meskipun intensitas cahaya yang diterima kedua tutup 

tersebut sama. Hal ini disebabkan masih terdapatnya pori yang dapat dilalui udara, 

sehingga masih terdapat sirkulasi udara yang lebih besar pada tutup berbahan 

plastik wrap ini. Pertukaran udara dengan lingkungan luar menurunkan suhu udara 

dalam botol (Chen, 2003). 



20 

Bahan kemasan plastik dibuat dan disusun melalui proses yang disebut 

polimerisasi dengan menggunakan bahan mentah monomer, yang tersusun 

sambung-menyambung menjadi satu dalam bentuk polimer. Plastik juga 

terkandung beberapa aditif yang diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat fisika 

kimia plastik itu sendiri. Bahan aditif yang ditambahkan tersebut disebut 

komponen nonplastik yang berupa senyawa anorganik atau organik yang memiliki 

berat molekul rendah. Bahan aditif dapat berfungsi sebagai pewarna, antioksidan, 

penyerap sinar UV, anti lekat dan masih banyak lagi (Winarno, 1994). 

Penggunaan kemasan botol kaca dan botol plastik mampu mempertahankan 

mutu bahan makanan selama masa peyimpanan 30 hari, hal ini disebabkan 

kemasan botol kaca dan kemasan botol plastik (PET) mampu melindungi produk 

dari terkontaminasi mikroorganisme dan oksidasi pada suatu produk selama 

penyimpanan. Kemasan botol kaca memiliki densitas lebih rendah dan 

permeabilitas uap air dan gas lebih rendah dibandingkan botol plastik (PET). 

Kemasan botol plastik gampang mengalami penguraian air karena suhu dingin 

sehingga nilai kadar air pada kemasan botol plastik lebih tinggi dari pada kemasan 

botol kaca dan tanpa kemasan menurut (Pontastico, 1988). 


