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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Isolasi dan Identifikasi Bakteri  

2.1.1 Isolasi Bakteri  

Mikroorganisme dalam suatu lingkungan alami merupakan populasi 

campuran dari berbagai mikroorganisme baik dari tanah, air, makanan serta hewan 

maupun tumbuhan. Pemisahan mikroorganisme perlu dilakuan untuk mengetahui 

jenis, karakteristik, morfologi, fisiologi, kultural mikroorganisme tersebut, yang 

kemudian dikenal dengan teknik pemisahan mikroorganisme yang disebut dengan 

isolasi (Irianto,2006).  

 Isolasi merupakan rangkaian untuk memisahkan mikroorganisme sehingga 

didapatkanlah kulturmurnu (isolat).Isolat yang didapatkan kemudian  ditumbuhkan 

pada media yang terpisah sehingga mampu tumbuh dengan baik. Teknik yang 

umum digunakan untuk isolasi yaitu dengan metode dilution method (pengenceran 

bertingkat) , Kemudian dari metode ini didapatkan 3metode lagi yaitu: 

1.Streak plate technique 

Yaitu metode isolasi kualitatif dengan menggoreskan mikroorganisme yang 

tumbuh diatas permukaan media padat dengan menggunakan jarum inokulasi. 

2.Spread plate technique 

Yaitu teknik isolasi dengan cara meratakan enceran campuran 

mikroorganisme diatas medium padat secara steril
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3.Pour plate technique 

Yaitu teknik isolasi dengan cara membuat pengenceran secara berturut turut 

menggunakan jarum inikulasi dan pipet.Kemudian enceran tersebut dicampurkan 

dengan agarosa sampai memadat. 

(Chappucino dan Sherman, 1987) 

2.1.2. Identifikasi bakteri 

Identifikasi bakteri merupakan suatu usaha untuk mengetahui jenis serta nama 

suatu mikroorganisme dalam satu kelompok tertentu berdasarkan karakteristik 

persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh masing masing mahluk hidup. Identifikasi 

bakteri dilakukan dengan membanding bandingkan ciri ciri yang ada dengan bakteri 

yang belum diketahui sebelumnya. Identifikasi bakteri yang baru diisolasi memerlukan 

deskripsi, perincian dan perbandingan yang cukup dengan deskripsi yang telah di 

publikasikan untuk mikroorganisme yang serupa .(Suryanto, 2004) 

 Proses identifikasi dilakuakn dengan cara pengamatan baik secara morfologi 

atau fisiologi. Pengamatan secara morfologi meliputi bentuk koloni, struktur koloni, 

bentuk sel, ukuran sel, serta pewarnaan ( gram positif atau negatif) ,sedangkan 

pengamatan secara fisiologis yaitu secara uji biokimia.( Irianto 2006) 

2.2. Pupuk Hayati 

Pupuk hayati (biofertilizer) didefinisikan sebagai substans yang mengandung 

mikroorganisme hidup yang mengklonisasi rhizofer atau bagian dalam tanaman dan 

memacu pertumbuhan tanaman dengan jalan meningkatkan pasokan ketersedian unsur 

hara primer dan atau stimulus pertumbuhan tanaman target, bila dipai pada benih 
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permukaan tanaman, atau tanah (FNCA Biofertilizer Projek Groub 2006). 

 Pemanfaatan pupuk hayati dilakukan bedasarkan respon positif terhadap 

peneingkatan efektifitas dan efisiensi pemupukan sehingga dapat menhemat biaya 

pupuk dan pengunaan tenaga kerja. Ddalam hal ini suplai sebagian unsur hara yang 

diutuhkan tanaman dapat dilakukan oleh bakteri rhizosfer yang mempuyai kemampuan 

menambat N dari udara dan bakteri pelarut fosfat yag dapat menambang P di dalam 

tanah menjadi P- tersedia bagi pertumbuhan tanaman, sehingga dapat menghemat 

pengunaan pupuk kimia. Pupuk hayati bisa dibedakan menjadi pupuk hayati tunggal 

yang terdiri dari satu jenis mikroba ataupun pupuk hayati majemuk yang terdiri dari 

beberapa jenis bakteri. Berdasarkan fungsinya, pupuk hayati dapat dibedakan sebagai 

berikut :  

a. Pupuk hayati penambat nitrogen.  

Pupuk hayati penambat nitrogen mengandung mikroba yang mampu mengikat 

senyawa nitrogen dari udara, kemudian dengan proses biologi di dalam tanah senyawa 

nitrogen tersebut dapat digunakan oleh tanaman. Ada yang bersimbiosis dengan 

tanamannya seperti bakteri Rhizobium, dan ada yang non-simbiosis seperti beberapa 

jenis bakteri Azotobacter chroococcum, Azospirillum dan Bacillus megaterium 

(Suwahyono, 2011). 

b. Pupuk hayati perombak fosfat. 

Pupuk hayati peluruh fosfat mengandung mikroba yang mampu meluruhkan 

unsur fosfat yang terikat di dalam tanah sebagai senyawa organik atau batuan mineral. 

Agar dapat diserap oleh tanaman, mekanisme peluruhannya berbeda-beda. Seperti 
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halnya mikrobia penambat nitrogen, untuk mikroba peluruh fosfat juga ada yang 

sifatnya simbiosis dan non-simbiosis. Pada prinsipnya, mikroba tersebut akan 

mengeluarkan senyawa asam organik dan melepas ikatan fosfat sehingga dapat diserap 

oleh tanaman. Dilaporkan bahwa inokulan mikroba dapat menyumbangkan sekitar 20-

25% kebutuhan fosfat bagi tanaman. Ada beberapa jenis fungi seperti mikoriza yang 

bersimbiosis dengan akar tanaman dan bakteri, seperti: Bacillus polymyxa, 

Pseudomonas striata, Aspergillus awamori dan Penicillium digitatum yang 

diidentifikasi mampu melarutkan bentuk P tak larut menjadi bentuk yang tersedia bagi 

tanaman (Sutanto, 2002). 

c. Pupuk hayati peluruh perombak bahan organik. 

Pupuk hayati peluruh bahan organik, mengandung mikroba yang mampu 

memecah senyawa organik komplek di dalam tanah menjadi senyawa yang lebih 

sederhana atau membentuk senyawa lain. Pada umumnya, mikroba peluruh bahan 

organik ada karena proses biologi yang sinergi, yaitu proses fermentasi, pembusukan, 

dan sintesis. Fungsi lain dari pupuk hayati peluruh bahan organik adalah sebagai 

pembenah tanah, merubah kondisi fisik tanah, menjadikan tanah sebagai agregat yang 

stabil, meningkatkan permeabilitas dan tingkat aerasi tanah, serta meningkatkan 

kandungan biokimia tanah yang kaya akan senyawa nutrien anorganik, asam amino, 

karbohidrat, vitamin, dan bahan bioaktif lainnya yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat memacu pertumbuhan tanaman serta meningkatkan hasil dan kualitas 

panen. Contoh mikroba yang berperan dalam penguraian bahan organik tanah adalah 

Lactobacillus sp, Cellulomonas sp dan Bacillus sp (Suwahyono, 2011). 

d. Pupuk hayati pemacu pertumbuhan dan pengendali penyakit.  
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Pupuk hayati pemacu pertumbuhan dan pengendali hayati mengandung mikroba 

yang mampu menstimulasi pertumbuhan dan melindungi sistem perakaran tanaman 

serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit Lactobacillus sp 

bersama bakteri kelompok Bacillus sp (bakteri selulolitik) menghasilkan zat antibiotik. 

Karenanya bakteri ini dapat membantu tanaman dalam menangkal atau bertahan dari 

serangan patogen-patogen tanaman Selain itu Pseudomonas fluorescens menghasilkan 

antibiotika yang dapat menghambat pertumbuhan patogen, terutama patogen tular 

tanah dan mempunyai kemampuam mengkoloni akar tanaman (Sutanto, 2002). 

2.3. Tanaman Stroberi 

Stroberi (Fragaria ananassa.) merupakan salah satu komoditas buah-buahan yang 

penting di dunia, terutama untuk negara-negara beriklim subtropis. Seiring 

perkembangan ilmu dan teknologi pertanian yang semakin maju, stroberi kini 

mendapat perhatian pengembangannya di daerah beriklim tropis. Di Indonesia, 

walaupun stroberi bukan merupakan tanaman asli Indonesia, namun pengembangan 

komoditas ini yang berpola agribisnis dan agroindustri dapat dikategorikansebagai 

salah satu sumber pendapatan dalam sektor pertanian. Stroberi ternyata dapat tumbuh 

dan berproduksi dengan baik dalamkondisi iklim seperti di Indonesia. 

Tanaman ini adalah tanaman subtripis yang dapat menyesuaikan diri dengan baik di 

dataran tinggi yang memiliki temparatur 17-20 derjat dan curah hujan yang 

baik.(Nurlaillah, 2013) 
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Klasifikasi Tanaman Stroberi 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas    : Dicotyledone 

Ordo   : Rosales 

Famili   : Rosaideae 

Subfamilik   : Rosaceae 

Genus    : Fragaria 

Spesies    : Fragaria sp. 

2.3.1. Morfologi Tanaman Stroberi 

Tanaman ini memiliki akar serabut di dalam tanah tumbuh dangkal dan 

menyebar horizontal sepanjang 30 cm dan secara vertikal dapat mencapai kedalaman 

40 cm. akar muncul dari batang yang pendek dan tebal berbentuk rumpun. Dari rumpun 

iti akan memunculkan tunas baru menjadi crwon baru, sulur dan bunga. 

Tanaman ini memiliki batang utama pendek, dauan terbentuk pada buku dan 

ketiak terdapat pucuk aeksilar. Internode sangat penfdek sehingga jarak dauan yang 

satu dengan yang lain sangat kecil dan tampak seperti rum[un tanpa batang. Batang 

utama dan dauan teresusun rapat, memiliki ukuran yang sangat bervariasi dan beragam. 

Tergantung dengan umur, tingkat perkembangan tanaman dan kondisi lingkungan 

pertumbuhan.( Kurnia, 2005.)  

Daun tumbuh melingkar rumpun, berbulu lebat ada juga yang jarang, terdiri 

dari tiga anakan daun atau majemuk, dengan tepi bergerigi. Dauan biasanya di sangga 
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oleh tangkai yang panjang. Tanaman ini memiliki bunga yang terdiri dari 10 kelopak 

berwran hijau, 5 mahkota berwrna putih, 60 – 600 putik dan 20-35 benang sari yang 

tersusu stima di atas dasar bunga. Penyebbukan tanaman ini secara silang dengan 

bantuan angin, serangga dan manusia. 

Tanaman ini memiliki buah semu, memiliki bentuk unik yaitu oval dan lonjong 

berwrana merah jika sudah tua atau matang dan juga ada berwarna hijau jika masig 

mudah. Buah ini memiliki pori-pori di di bagian permukaan buah yang sangat banyak 

dan bervariasi. Pori tersebut berwran kehitaman atau kecoklatan mudah. Dan juga buah 

ini memiliki rasa yang manis dan juga ada yang kecut atau asam.Stroberi memiliki biji 

yang berukuran sangat kecil, pada setiap buah menghasilkan banyak biji. (Budiman & 

Saraswati 2005). 

2.4. Tanaman Melon 

Melon (Cucumis melo L.) adalah tanaman merambat termasuk dalam famili 

Cucurbitaceae genus Cucumis. Tanaman melon berasal dari Lembah Panas Persia, 

Tetapi beberapa literatur mengatakan bahwa tanaman melon berasal dari Turki dan 

India (Tjahjadi, 1987).  

Klasifikasi Tanaman Melon 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas    : Dicotyledonae 

Ordo   : Cucurbitales 

Family  : Cucurbitaceae 

Genus   : Cucumis 

Spesies  : Cucumis melo L 
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2.4.1. Morfologi Tanaman Melon 

Tanaman melon merupakan tanaman semusim berbatang sukulen, yang 

menjalar ditanah. Melon banyak mempunyai cabang, sistem perakarannya dangkal dan 

menyebar, sehingga semakin dalam tanah, jumlah akarnya semakin berkurang. Bunga 

melon berbentuk lonceng berwarna kuning-cerah mirip dengan bunga pada tanaman 

semangka, memiliki kelopak daun sebanyak lima buah dan kebanyakan bersifat 

uniseksual monoesius sehingga dalam penyerbukannya perlu bantuan dari 

luar.( Rukmana 1994 ) 

Tanaman melon memerlukan suhu yg sejuk & kering untuk pertumbuhan nya. 

Suhu pertumbuhan untuk tanam melon antara 25–300 C. Tanaman melon tidak dapat 

tumbuh apabila kurang dari 180 C dan Ph 5-6 tanaman melon akan tumbuh dengan 

baik.Buah melon sangat beragam tergantung varietasnya, bila varietas berbeda maka 

ukuran, bentuk rasa, aroma, warna dan juga permukaan buah (ada tidaknya jala) juga 

berbeda. Selain ciri-ciri fisiologis yang berbeda, varietas yang berbeda juga memiliki 

waktu panen yang berbeda.( Rahmi, 2002) 

2.5. Tanaman Semangka 

Tanaman semangka (Citrullus vulgaris) adalah tanaman yang berasal dari 

Afrika.15 Tanaman ini mulai dibudidayakan sekitar 4000 tahun SM sehingga tidak 

mengherankan bila konsumsi buah semangka telah meluas ke semua belahan dunia. 

Semangka termasuk dalam keluarga buah labulabuan (Cucurbitaceae) dan memiliki 

sekitar 750 jenis.  

 

Klasifikasi tanaman semangka adalah sebagaibeikut: 
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Kingdom  : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Subkelas  : Dilleniidae 

Ordo  : Violales 

Famili  : Cucurbitaceae 

Genus : Citrullus 

Spesies  : Citrullus lanatus (Tunb) 

2.5.1. Morfologi Tanaman Semangka 

Tanaman ini merupakan tanaman semusim yang hidupnya merambat dan 

memiliki anekaragam jenis seperti semangka merah, semangka kuning, semangka biji 

dan semangka non biji. Tanaman semangka merupakan tanaman semusim, tumbuh 

merambat hingga mencapai panjang 3-5 meter.17 Batangnya lunak, bersegi, berambut 

dan panjangnya mencapai 1,5-5 meter. Daun semangka berseling, bertangkai, helaian 

daunnya lebar dan berbulu, menjari, dengan ujungnya runcing. Bunga tanaman 

semangka muncul pada ketiak tangkai daun, berwarna kuning cerah. Semangka 

memiliki tiga jenis bunga, yaitu bunga jantan (staminate), bunga betina (pistillate), dan 

bunga sempurna (hermaphrodite). Semangka mempunyai kulit buah yang tebal, 

berdaging dan licin. Daging kulit semangka ini disebut dengan albedo. Warna albedo 

semangka putih. Bagian kulit semangka memiliki banyak kandungan yang bermanfaat 

bagi kesehatan. Kulit semangka kaya akan zat sitrulin. (Sobir dkk.2011) 


