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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Umum Pertanian Cabai 

 Tanaman cabai merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang 

memiliki kandungan gizi cukup tinggi dan memiliki nilai ekonomis. Tanaman 

cabai masih menjadi prioritas utama petani dalam bercocok tanam dan sangat 

penting untuk dibudayakan secara komersial, karena cabai banyak digunakan 

untuk konsumsi baik dalam lingkup rumah tangga maupun keperluan industri 

makanan (Nurlenawati, Jannah, & Nimih, 2010).  

 Tanaman cabai merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh di berbagai 

iklim dan dapat menyebar luas di berbagai daerah, karena memiliki tingkat 

adaptasi yang tinggi. Tanaman cabai memiliki kriteria tertentu untuk tumbuh 

secara maksimal, salah satu kriterianya yaitu curah hujan. Curah hujan yang 

dianggap sesuai untuk pertumbuhan cabai sekitar 600 sampai 1.250 mm pertahun 

atau 50 sampai 105 mm perbulan. Curah hujan masih bisa melebihi batas tersebut 

asalkan hujan turun secara merata dan tidak terlalu deras (Setiadi, 2011). 

 Hujan yang turun terlalu deras mengakibatkan bunga cabai rontok, karena 

serangga penyerbuk tidak dapat melakukan aktivitas penyerbukan. Curah hujan 

tinggi juga dapat meningkatkan kelembaban udara yang mengakibatkan 

peningkatan intesitas bakteri Pseudomonas solanacearum sebagai penyebab 

penyakit layu akar, dan cendawan atau jamur Gloeosporium sp yang
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menyebabkan penyakit antrak atau antraknosa. Rendahnya kelembaban udara 

yang biasa terjadi diawal musim kemarau mengakibatkan serangan kutu pada 

pucuk tanaman atau daun muda tanaman cabai (Setiadi, 2011). Berdasarkan hal 

tersebut, dalam bertani cabai tidak hanya untuk memenuhi syarat tumbuh tanaman 

ataupun merawat dengan pemberian pupuk saja, melainkan juga perlu adanya 

pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman (OPT) 

yang umumnya dilakukan dengan pemberian pestisida. 

 

2.2 Tinjauan Umum Pestisida 

2.2.1 Pengertian Umum Pestisida 

 Pengertian pestisida sangatlah luas, mencangkup produk-produk yang 

digunakan dalam berbagai bidang seperti pengelolaan tanaman (pertanian, 

perkebunan, kehutanan); peternakan; kesehatan hewan; perikanan; kesehatan 

masyarakat; bangunan; pestisida rumah tangga; fumigasi; dan pestisida industri. 

Pestisida yang digunakan pada bidang pengelolaan tanaman disebut sebagai 

produk perlingungan tanaman atau pestisida pertanian, yang meliputi semua zat 

kimia, campuran zat kimia, atau bahan lain baik berupa ekstrak tumbuhan, 

mikroba, dan hasil fermentasi yang digunakan untuk mengendalikan atau 

membunuh organisme pengganggu tanaman (OPT) dan juga dapat mengatur 

pertumbuhan tanaman seperti merangsang atau menghambat pertumbuhan dan 

mengeringkan tanaman (Djojosumarto, 2008). 

 Sembel (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis pengelompokan 

pestisida berdasarkan sasaran penggunaannya, yaitu: 
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a. Insektisida merupakan racun yang digunakan untuk mengendalikan hama 

serangga, seperti hama wereng, belalang. 

b. Fungisida merupakan racun yang digunakan untuk mengendalikan penyakit 

yang disebabkan oleh jamur, seperti penyakit busuk akar yang disebabkan 

oleh Phytium sp. 

c. Bakterisida merupakan racun yang digunakan untuk membunuh penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri, seperti penyakit kresek pada tanaman padi yang 

disebabkan oleh Xanthomonas sp. 

d. Virusida merupakan racun yang digunakan untuk mengendalikan penyakit 

yang disebabkan oleh virus, misalnya tungro. 

e. Akarisida merupakan racun yang digunakan untuk mengendalikan hama yang 

disebabkan oleh tungau atau caplak. 

f. Nematosida merupakan racun yang digunakan untuk mengendalikan hama 

yang disebabkan oleh cacing nematoda, seperti Meloidogyne sp. 

g. Rodentisia merupakan racun yang digunakan untuk mengendalikan hama 

tikus. 

h. Herbisida merupakan racun yang digunakan untuk mengendalikan gulma. 

 Pestisida sering digunakan sebagai pilihan utama yang berperan penting 

dalam membantu mengatasi dan memberantas permasalahan terhadap organisme 

pengganggu tanaman karena memiliki daya bunuh yang tinggi, penggunaannya 

mudah dan hasilnya lebih efektif. Sementara itu, dalam pengaplikasian pestisida 

yang kurang bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif dan sangat berbahaya 

pada pengguna, hama sasaran, maupun lingkungan (Wudianto, 2007). 
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2.2.2 Insektisida 

 Secara umum, insektisida merupakan bahan kimia mengandung racun 

yang dipergunakan untuk pengendalian serangan hama. Insektisida merupakan 

alat yang paling kuat, efektif, fleksibel, mudah dan murah dalam membunuh 

hama. Dampak dari kemudahan tersebut mengakibatkan penyalahgunaan 

insektisida yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, bahkan pada manusia 

(Sembel, 2012). 

 Kelompok insektisida golongan neonikotinoid merupakan insektisida 

sistemik yang dapat diserap oleh jaringan tanaman dan ditranslokasikan secara 

akropetal. Mode of Action dari golongan neonikotinoid adalah menyerang sistem 

syaraf secara spesifik dalam mematikan hama atau penyakit berdasarkan sifat, 

bahan kimia dan menurut cara masuknya bahan beracun ke jasad hama atau 

penyakit sasaran. Hal tersebut yang akan menyebabkan hipereksitasi pada syaraf 

serangga (IRAC, 2009). Insektisida yang termasuk dalam golongan neonikotinoid, 

yaitu: 

a. Insektisida Asetamiprid 

Insektisida dengan bahan aktif asetamiprid termasuk kedalam golongan 

neonikotinoid. Berdasarkan cara masuknya, asetamiprid merupakan insektisida 

golongan racun perut dan racun kontak. Racun perut dapat merusak sistem 

pencernaan jika bahan beracun pestisida tertelan oleh serangga, sedangkan racun 

kontak dapat membunuh atau mengganggu perkembangbiakan serangga, jika 

bahan beracun tersebut mengenai tubuh serangga (Hudayya & Jayanti, 2012).  
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b. Insektisida Imidakloprid 

Insektisida dengan bahan aktif imidakloprid termasuk kedalam golongan 

neonikotinoid. Insektisida ini memiliki sifat transmilar yang kuat, merupakan 

racun kontak dan racun perut, serta bekerja sebagai antagonis dari reseptor 

nikotinik asetilkolin di susunan saraf serangga. Bahan aktif imidakloprid sering 

digunakan untuk mengendalikan hama wereng, aphids, dan thrips (Djojosumarto, 

2008). 

2.2.3 Fungisida 

 Fungisida merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia beracun 

yang digunakan untuk memberantas dan mencegah pertumbuhan jamur 

(Wudianto, 2007). Fungisida dapat didefinisikan sebagai suatu senyawa yang 

dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan cendawan atau fungi. Umumnya 

fungisida digunakan untuk mengadakan proteksi, imunisasi dan terapi terhadap 

tanaman. Proteksi dan imunisasi ini merupakan suatu usaha menghalangi 

masuknya patogen kedalam tubuh tumbuhan dan terapi merupakan tindakan 

perawatan atau pengobatan terhadap tanaman yang sudah sakit (Djafarudin, 

2008). 

2.2.4 Pencemaran Pestisida 

 Penanggulangan masalah hama dan penyakit pada tanaman yang tidak 

sesuai dapat mengakibatkan dampak negatif, khususnya dampak pada lingkungan. 

Dampak negatif penggunaan pestisida berakibat pada pencemaran lingkungan 

hidup, termasuk pencemaran pada air, tanah dan udara. Pengaplikasian pestisida 

yang terlalu banyak juga dapat meninggalkan residu dalam tanaman dan produk 
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pertanian, bahkan residual effect dapat terjadi pada tanah lahan pertanian 

(Djafarudin, 2008). 

 Tingkat kejenuhan karena tingginya kandungan pestisida persatuan 

volume tanah, menyebabkan gangguan pada tanah akibat dari adanya residu 

pestisida. Pengendapan residu pestisida yang lama pada tanah disebabkan oleh 

sifat persisten pada pestisida, sehingga menyebabkan terjadinya degradasi tanah. 

Pestisida pada dasarnya bersifat racun yang berbahaya, sehingga penggunaan 

pestisida dengan tidak bijaksana dapat menimbulkan efek negatif bagi 

keselamatan pengguna, bagi konsumen, bagi kelestarian lingkungan baik 

lingkungan secara umum maupun lingkungan pertanian, dan juga berdampak pada 

sosial ekonomi (Djojosumarto, 2008). 

 Dampak penggunaan pestisida terhadap tanah pertanian yang 

terkontaminasi atau tercemar pestisida berakibat pada penumpukan bahan 

berbahaya dan beracun banyak dilaporkan dalam berbagai penelitian. Dampak 

tersebut dapat berupa ketidak seimbangan ekosistem, adanya residu pada hasil 

panen atau pada bahan olahannya, pencemaran lingkungan dan dapat 

menyebabkan keracunan bahkan kematian terhadap makhluk hidup, termasuk 

manusia (Wahyuni, 2010).  

 

2.3 Tinjauan  Umum Bakteri Tanah 

 Tanah mengandung beragam jenis organisme dengan berbagai fungsi 

dalam menjalankan proses penting bagi kehidupan terestrial, sehingga dapat 

membentuk suatu sistem kehidupan yang kompleks. Mikroba bersama dengan 
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fauna tanah melaksanakan berbagai aktivitas biologi tanah, seperti proses 

metabolisme yang berperan penting dalam perombakan bahan organik dan siklus 

hara (Husein, Saraswati, & Simanungkalit, 2007). Hal tersebut, menjadikan 

organisme tanah sebagai faktor utama dalam memelihara produktivitas dan 

kesuburan tanah. 

 Mikroba tanah yang paling dominan adalah bakteri. Bakteri merupakan 

salah satu kelompok, yang mencapai separuh dari biomassa mikroba dalam tanah. 

Terdapat sedikitnya satu juta bakteri yang terkadung dalam setiap gram tanah 

subur dan jumlah populasi bakteri akan semakin menurun dengan bertambahnya 

kedalaman tanah (Prihastuti, 2011). Hal tersebut dikarenakan, jumlah dan 

populasi bakteri ditentukan oleh kondisi tanah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tumbuhnya.  Berbagai jenis bakteri dapat ditemukan di dalam tanah, dan 

masing-masing dari bakteri tersebut memiliki peran dan manfaat tertentu bagi 

lingkungan. Salah satu manfaat utama bakteri yaitu menyediakan nutrisi tanaman. 

 Beberapa spesies bakteri melepaskan nitrogen, belerang, fosfor, serta trace 

elemen dari material organik. Selain itu, terdapat jenis bakteri yang berperan 

dalam memecah mineral tanah, melepaskan kalium, fosfor, magnesium, kalsium 

dan besi. Spesies lain juga berperan dalam membuat serta melepaskan hormon 

pertumbuhan tanaman dan untuk merangsang pertumbuhan akar (Schloss & 

Handelsman, 2006). Selain itu, manfaat bakteri untuk tanaman yang lainnya 

adalah meningkatkan kelarutan nutrisi, memperbaiki struktur tanah, melawan 

penyakit akar dan menetralkan racun tanah (Prihastuti, 2011). 
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2.4 Tinjauan Umum Bakteri Toleran  

2.4.1 Definisi Bakteri Toleran 

 Mikroba merupakan organisme yang memiliki niche yang sangat sempit 

sehingga sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Kerentanan tersebut 

memacu mikroba bermutasi untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak 

sesuai, sehingga di dalam ekosistem tersebut mikroba harus beradaptasi dengan 

lingkungan yang baru atau akan punah. Bakteri toleran merupakan bakteri yang 

mampu bertahan dalam suatu lingkungan tertentu yang di dalamnya terdapat zat-

zat yang membantu dalam kehidupannya (Nurbaeti, 2014).  

 Lingkungan ekstrim akibat adanya kontaminasi polutan mengharuskan 

bakteri untuk beradaptasi. Perkembangan populasi bakteri pada tanah yang 

mengandung pestisida menandakan adanya proses degradasi pestisida melalui 

proses mineralisasi, yang hasilnya secara utuh dimanfaatkan oleh sel-sel bakteri. 

Sebagian besar bakteri secara langsung mampu berinteraksi dengan polutan di 

lingkungan yang terkontaminasi, dengan adanya adaptasi. Adaptasi tersebut 

menjadikan bakteri bersifat toleran dan mampu menyesuaikan hidup pada tanah 

yang mengandung pestisida. Bakteri yang tetap bertahan hidup di lingkungan 

yang mengandung pestisida merupakan ekspresi bakteri yang mampu hidup dan 

dapat mendegradasi pestisida (Rahmansyah & Sulistinah, 2009). 

2.4.2 Mekanisme Toleransi Bakteri  

 Pestisida sebagai komponen asing pada lingkungan tanah dapat 

menimbulkan instabilitas terhadap aktivitas enzim. Beberapa spesies bakteri 

mampu mendegradasi dan mengubah senyawa polutan menjadi sumber energi 
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bagi mikroba, atau menghasilkan enzim tertentu yang dapat merombak toksin 

menjadi substansi yang tidak berbahaya (Pratiwi, 2008). Bakteri tanah memiliki 

fosfatase dan esterase sebagai enzim hidrolisa yang dapat memutus susunan kimia 

pestisida dengan susunan rantai labil seperti pada carbamate, pyrethroids, 

diazinon, dicamba, dichloropicolinic acid, dimethoate, phenylalkanoic ester, 

phenylalkanoic pyrazon, atrazine, linuron, propanil, chlorpyrifos, dan 2,4-D 

(Rahmansyah & Sulistinah, 2009). Mineralisasi senyawa pencemar dapat terjadi 

yang hasilnya secara utuh akan dimanfaatan langsung oleh sel-sel bakteri, karena 

adanya enzim fungsional yang memfasilitasi proses degradasi tersebut. 

 Saat terjadinya proses degradasi, enzim-enzim yang diproduksi oleh 

mikroba dapat memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur 

kimianya, yang disebut dengan peristiwa biotransformasi. Biotransformasi ini 

yang akan berujung pada proses biodegradasi, dimana struktuir polutan yang 

beracun akan terdegradasi menjadi tidak kompleks sehingga menjadi metabolit 

yang tidak berbahaya dan tidak beracun (Lumbanraja, 2014). 

2.4.3 Jenis Bakteri Toleran Pestisida 

 Beberapa jenis bakteri toleran diketahui sangat aktif dalam melakukan 

metabolisme pestisida, dan menggunakan bahan aktif pestisida tersebut sebagai 

sumber karbonnya pada kondisi lingkungan yang tercemar. Berikut ini, terdapat 

beberapa hasil penelitian mengenai bakteri toleran pestisida, yaitu: 

a. Penelitian (Dewi, Darmayasa, & Sundra, 2017), berdasarkan hasil skrining 

terdapat satu jenis bakteri teridentifikasi dari lahan pertanian Baturiti Tabanan 
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Bali dengan spesies Serratia marcescens yang toleran terhadap pestisida 

dengan bahan aktif klorantraniliprol. 

b. Penelitian Azizah (2016), berdasarkan hasil penelitian terdapat 6 genus 

bakteri dari tanah pertanian tomat di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, 

Kabupaten Purbalingga yang toleran terhadap fungisida mankozeb 10% yaitu 

Erwinia, Campylobacter, Azomonas, Neisseria, Corynebacterium dan 

Micrococcus. Sedangkan, bakteri yang toleran terhadap chloryrifos berdosis 

10% hanya terdapat 4 genus yaitu Azomonas, Micrococcus, Vibrio dan 

Klebsiella. 

c. Penelitian Darmuti (2017), berdasarkan hasil penelitian terdapat 6 genus 

bakteri dari tanah sawah pertanian padi di Desa Cisalak-Cimanggu yang 

toleran terhadap fungisida tillo berdosis 1% yaitu Morganella, Klebsiella, 

Aeromicrobium, Xenorhabdus, Plesiomonas, dan Lactobacillus. Sedangkan, 

bakteri yang toleran terhadap insektisida regent berdosis 1% terdapat 7 genus 

yaitu Klebsiella, Citrobacter, Erwina,  Micrococcus, Ampibacilus, Hafnia,  

dan Vibrio. 

 

2.5 Tinjauan Umum Isolasi, Karakterisasi dan Identifikasi Bakteri 

2.5.1 Definisi Isolasi Bakteri 

 Bakteri dapat hidup di berbagai lingkungan baik itu di tanah, air, udara 

atau bahkan di dalam tubuh hewan. Bakteri merupakan organisme uniseluller 

yang hidup berkoloni secara temporer maupun permanen (Campbell et al., 2008). 

Secara umum bakteri di alam dapat tumbuh dalam populasi yang terdiri dari 
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berbagai spesies, untuk mendapatkan biakan murni yang berasal dari satu jenis 

bakteri dapat dilakukan dengan pengenceran. Pengenceran dilakukan pada sumber 

bakteri sehingga hanya akan didapatkan 100 sampai 200 bakteri yang dibiakkan 

pada medium (Pelczar & Chan, 2013). 

 Mengambil sampel mikroba dari lingkungan yang ingin diteliti kemudian 

dibiakkan menggunakan media universal maupun media selektif yang disesuaikan 

sengan tujuan tertentu merupakan suatu kegiatan pembuatan isolat dalam 

mikrobiologi. Prinsip isolasi mikroba dilakukan dengan proses pengambilan 

bakteri dari medium atau lingkungan asalnya. Proses tersebut dilakukan untuk 

memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya dengan cara 

menumbuhkannya pada media selektif. Hasil yang diperoleh dari isolasi tersebut 

merupakan biakan murni dari satu jenis mikroba dan sel-sel mikroba yang telah 

terisolasi akan membentuk koloni yang tetap pada medianya (Nur & Asnani, 

2007). 

2.5.2 Teknik Isolasi Bakteri 

 Menurut Waluyo (2010) terdapat beberapa teknik isolasi bakteri untuk 

memperoleh biakan murni dari isolat campuran, hal tersebut dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, yaitu: 

a. Pengenceran (Dilution method) 

 Pengenceran pada prinsipnya merupakan cara untuk menurunkan jumlah 

mikroba, sehingga dapat ditemukan satu jenis sel yang menghasilkan biakan 

murni. Suspensi sampel yang berupa campuran dari berbagai macam spesies 

diencerkan degan menggunakan aquades steril pada tabung, dari pengenceran 
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tersebut diambil 1 ml untuk diencerkan lagi sampai beberapa tingkat pengenceran. 

Ketika hasil pengenceran tersebut dibiakan pada medium padat akan diperoleh 

satu koloni murni. 

b. Penuangan atau Agar tuang 

 Cara penuangan pada prinsipnya sama dengan cara pengenceran. 

Penuangan dilakukan dengan mengambil sedikit sampel campuran bakteri yang 

telah diencerkan, dan sampel tersebut disebarkan dalam suatu medium. Saat 

medium mengental, akan terlihat koloni yang dapat dianggap murni dan proses 

tersebut dapat dilakukan pengulangan hingga memperoleh biakan murni yang 

lebih terjamin. 

c. Penggesekan atau Penggoresan (Strike Plate) 

 Penggoresan dalam isolasi bakteri bertujuan untuk membuat garis 

sebanyak mungkin pada permukaan media biakan dengan menggunakan jarum 

ose. Penggoresan suspensi bahan yang mengandung bakteri pada medium  secara 

sempurna dapat menghasilkan koloni yang terpisah. Terdapat beberapa teknik 

penggoresan, yaitu goresan T, goresan kuadran, goresan radian dan goresan 

sinambung. Setelah hasil penggoresan diinkubasi, akan tumbuh koloni terpisah 

pada bekas goresan yang mungkin berasal dari satu sel bakteri, sehingga dapat 

diisolasi lebih lanjut.  

d. Penyebaran (Spread Plate) 

 Pengenceran sampel pada cara ini, sama halnya dengan pengenceran 

sampel cara penuangan. Suspensi sampel dituangkan diatas permukaan media 

agar padat yang telah dipersiapkan pada cawan petri steril. Penyebaran suspensi 
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sampel dilakukan dengan menggunakan alat penyebar yang terbuat dari gelkas, 

penyebaran dilakukan dengan cara memutar pada agar lempeng.  

e. Pengucilan satu sel (Single cell isolation) 

 Isolasi bakteri dengan cara ini dilakukan dibawah mikroskop dengan 

menggunakan alat yang dapat mengambil satu bakteri dari sekian banyak bakteri, 

tanpa ikutnya bakteri lain. Alat tersebut berupa mikropipet yang ditempatkan pada 

suatu mikromanipulator. 

f. Inokulasi pada Hewan 

 Isolasi bakteri dengan cara ini berdasarkan kenyataan bahwa tidak semua 

bakteri dapat tumbuh di dalam tubuh hewan. Suspensi bakteri yang disuntikkan 

pada hewan tertentu tidak semuanya dapat bertahan hidup, sehingga hanya 

terdapat beberapa jenis atau bahkan hanya satu jenis bakteri saja yang dapat 

bertahan hidup. Bakteri yang hidup dalam tubuh hewan dapat dipindahkan ke 

dalam medium yang sesuai. Inokulasi dapat dilakukan di dalam kulit 

(intracutaneous), di bawah kulit (subcutaneous), di dalam otot (intramuscular) 

dan pada rongga tubuh lainnya.  

2.5.3 Definisi Karakterisasi Bakteri 

 Bakteri merupakan organisme uniselluler yang memiliki beragam variasi 

bentuk, tiga variasi bentuk yang paling umum adalah bulat (kokus), batang 

(basilus), dan spiral. Sel bakteri memiliki dinding sel yang berfungsi untuk 

mempertahankan bentuk sel, perlindungan fisik dan mencegah sel pecah dalam 

lingkungan hipotonik. Berdasarkan perbedaan komposisi penyusun dinding sel, 

bakteri dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu bakteri gram positif yang 
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memiliki struktur dinding sel yang lebih sederhana dan jumlah peptidoglikan yang 

relatif banyak. Bakteri gram negatif memiliki peptidoglikan lebih sedikit namun 

lebih kompleks secara struktural dan memiliki membran luar yang mengandung 

liposakarida (Campbell et al., 2008). 

 Karakterisasi bakteri merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengobservasi mikroba hasil isolasi (isolat). Karakterisasi dapat dilakukan 

berdasarkan sifat morfologi, sifat sitologi (bentuk sel, gerak atau motilitas, sifat 

gram dan endospora), dan sifat fisiologi. Uji sifat morfologi koloni mencakup 

sifat-sifat koloni yaitu ukuran, bentuk, warna dan tepian. Uji sifat fisiologi terdiri 

dari uji hidrolisis pati, hidrolisis lemak, hidrolisis protein dan uji katalase 

(Subandi, 2009).  

 Menurut Waluyo (2010), karakterisasi merupakan proses awal dari 

identifikasi bakteri, proses ini dilakukan melalui pangamatan pada morfologi 

individu secara mikroskopik dan pertumbuhan bakteri pada suatu medium. 

Mikroba yang memiliki morfologi sama belum tentu memiliki kebutuhan nutrisi 

dan persyaratan ekologi yang sama, sehingga karakterisasi tidak hanya mengacu 

pada sifat-sifat morfologinya saja, melainkan perlu dilakukan pengamatan sifat-

sifat biokimia dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. 

2.5.4 Metode Karakterisasi Bakteri 

 Karakterisasi bakteri dapat dilakukan dengan mengamati karakteristik 

mikroskopis, makroskopis dan uji biokimia. Karakteristik morfologi secara 

makroskopis dapat diamati dengan mengamati bentukan koloni, tepi koloni, 

warna koloni, permukaan atau elevasi koloni, struktur koloni serta dapat 
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dilakukan pengukuran diameter dari koloni bakteri yang tumbuh (Irianto, 2012). 

Karakteristik morfologi secara mikroskopik dapat dilihat melalui mikroskop 

berdasarkan bentuk sel, ukuran sel, pewarnaan gram maupun pewarnaan 

endospore (Putri, 2017). Uji biokimia dapat dilakukan untuk mengetahui sifat 

metabolisme bakteri dengan adanya interaksi metabolit-metabolit yang dihasilkan 

dengan reagen kimia yang digunakan (Waluyo, 2007).  

Uji biokimia yang biasa dilakukan, yaitu: 

a. Uji Indol 

 Uji indol dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan bakteri yang 

memiliki enzim tryptophanase dalam menghidrolisis tryptophan sehingga 

menghasilkan indol, piruvat dan amonia yang digunakan sebagai pembeda antara 

anggota famili Enterobacteriaceae (Vashist, Sharma, & Gupta, 2013). 

b. Uji Fermentasi Karbohidrat 

 Uji fermentasi karbohidrat digunakan untuk mengetahui kemampuan 

bakteri dalam memfermentasi karbohidrat sehingga menghasilkan asam-asam 

organik berupa asam laktat, format, asetat guna memperoleh energi dari substrat, 

dengan disertai ada atau tidaknya pembentukan gas. Penggunaan karbohidrat 

sebagai sumber energi setiap ogranisme akan berbeda, menyesuaikan dengan 

komponen enzim yang dimiliki (McNeil & Harvey, 2008).  

c. Uji VP (Vagos Proskauer) 

 Uji VP (Vagos Proskauer) dilakukan untuk mendeteksi adanya bakteri 

penghasil asetil metil karbonil dari asam organik pada metabolisme glukosa dalam 

kultur cair bakteri, yaitu dengan cara menambahkan α-napthole sebanyak 15 tetes 
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dan 40% KOH sebanyak 10 tetes pada biakan bakteri dan dikocok selama 30 

menit untuk menghasilkan aerasi sempurna pada suspensi biakan. Adanya warna 

merah pada medium menandakan bahwa hasil uji tersebut positif, sedangkan 

warna kuning sampai coklat menunjukkan hasil negatif (Iwade et al., 2006).  

d. Uji Penggunaan Sitrat 

 Uji sitrat dilakukan untuk mendeteksi kemampuan suatu organisme dalam 

memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon dfan energi. Uji ini dilakukan dengan 

menginokulasi medium simmon sitrat miring dengan isolat bakteri yang akan diuji 

dan biakan diinkubasi selama 2-4x24 jam pada suhu 37
o
C. Adanya warna biru 

pada medium menandakan bahwa hasil uji tersebut positif (Rahayu & Gumilar, 

2017). 

e. Uji Katalase 

 Uji katalase digunakan untuk mengetahui apakah bakteri yang diuji dapat 

menghasilkan enzim katalase dan merupakan bakteri aerob, anaerob, atau anaerob 

fakultatif. Adanya gelembung gas pada koloni bakteri setelah ditetesi reagen 

     3% menandakan bahwa hasil uji tersebut positif aerob karena bakteri 

tersebut dapat memproduksi enzim katalase yang dapat menghidrolisis      

(Dewi, 2013)  

f. Uji Urease 

 Uji urease menggunakan medium cair urea broth digunakan untuk 

mengidentifikasi organisme yang memiliki enzim urease dan dapat menghidrolisis 

urea sehingga menghasilkan amonia dan karbondioksida (Brink et al., 2012). 

Adanya perubahan warna dari merah jingga ke merah ungu menandakan bahwa 
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hasil uji tersebut positif, karena amonia akan terlepas dan terjadi penurunan pH 

ketika terjadi hidrolisis urea sehingga terjadi perubahan warna pada media 

(Danish & Mishra, 2014).  

g. Uji Hydrogen Sulfida (H2S) 

 Uji     dilakukan untuk mengamati kemampuan bakteri dalam mengubah 

asam amino alanine dan      Uji ini dilakukan dengan menginokulasi isolat 

bakteri pada medium SIM agar tegak dengan menggunakan stab (tusuk ke bawah) 

dan biakan diinkubasi selama 2x24 jam pada suhu 37
o
C. Terjadinya penghitaman 

menunjukkan hasil positif, karena terjadi reaksi Fe menjadi FeS yang berwarna 

hitam karena pembentukan metal sulfide (Azizah, 2016). 

2.5.5 Definisi Identifikasi Bakteri  

 Identifikasi merupakan penentuan atau penetapan nama suatu makhluk 

hidup berdasarkan karakteristik persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh 

masing-masing makhluk hidup. Identifikasi bakteri merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang dimiliki bakteri 

untuk dapat menetapkan golongan atau jenis bakteri teridentifikasi sesuai dengan 

bakteri yang telah dikenal sebagai kunci identifikasi (Wiluyandari, 2013).  

2.5.6 Metode Identifikasi Bakteri Menggunakan Microbact 

 Salah satu cara dalam mengidentifikasi mikroorganisme yaitu dengan 

menggunakan suatu metode uji biokimia. Uji biokimia ini meliputi kemampuan 

mikroorganisme dalam menggunakan berbagai jenis sumber karbon dan senyawa 

kimia lain untuk menganalisis kemampuan metabolismenya. Uji biokimia dapat 

dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendeterminasi suatu biakan murni hasil 
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isolasi bakteri melalui sifat-sifat fisiologisnya (Rahayu & Gumilar, 2017). 

Semakin banyak jenis senyawa pengujian yang digunakan dan semakin banyak uji 

biokimia yang dilakukan, maka hasil identifikasi yang didapat akan lebih spesifik 

hingga tingkat spesies.  

 Salah satu cara praktis dalam melakukan uji biokimia yaitu dengan 

menggunakan Microbact. Microbact merupakan sistem identifikasi 

Enterobacteriaceae dan bakteri gram negatif secara manual, dengan menggunakan 

substrat mikro standar yang dirancang untuk mensimulasikan substrat biokimia 

konvensional. Prinsip kerja dari Microbact yaitu dengan mereaksikan suspensi 

isolat ke dalam tes kit yang berisi sumber karbon dan senyawa-senyawa biokimia 

yang akan dimanfaatkan oleh bakteri dalam proses metabolismenya. Terjadi 

perubahan warna pada tes kit karena perubahan pH dan pemanfaatan substrat oleh 

bakteri akan menghasilkan kode oktal. Kode oktal dapat dibaca dengan paket 

identifikasi Microbact menggunakan komputer yang akan memberikan profil hasil 

identifikasi suatu organisme (Bridson, 2006).  

 Produk Microbact untuk bakteri gram negatif terdiri dari dua strip media 

tes terpisah yaitu 12A dan 12B yang terdapat 12 substrat biokimia berbeda. Strip 

12A dapat digunakan untuk identifikasi bakteri oksidase negatif, fermentasi 

glukosa, nitrat positif yang terdiri dari 15 genus dan dapat digunakan untuk 

skrining Enterobacteriaceae patogenik dari spesimen enterik dan urine atau 

identifikasi isolat umum lainnya. Strip 12B dapat digunakan bersama dengan strip 

12A untuk identifikasi bakteri oksidase positif, nitrat negatif, dan tidak 

memfermentasi glukosa dan dapat digunakan untuk skrining Enterobacteriaceae. 
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Selain itu, terdapat kombinasi substrat yang terkandung dalam strip tes 12A dan 

12B dalam bentuk lempeng padat 24E yang berisi 24 substrat biokimia (Bridson, 

2006).  

  

2.6 Tinjauan Umum Sumber Belajar Biologi 

2.6.1 Definisi Sumber Belajar 

 Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam mencapai suatu 

tujuan pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sumber daya yang diperlukan 

dalam proses pembelajaran, meliputi materi pelajaran, manusia, alat, teknik, dan 

lingkungan yang dapat digunakan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi 

dalam mencapai tujuan pembelajaran (Musfiqon, 2012). Peserta didik dalam suatu 

proses pembelajaran tidak hanya berinteraksi dengan guru atau tenaga pengajar 

yang berperan sebagai salah satu sumber belajar, melainkan interaksi siswa dapat 

terjadi dengan alam ataupun lingkungan dan semua sumber belajar yang 

memungkinkan untuk digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

 Menurut Musfiqon (2012), secara garis besar sumber belajar mempunyai 

ciri-ciri, yaitu: 

a. Sumber belajar harus mampu mendukung proses pembelajaran, sehingga 

tujuan dari pembelajaran dapat tercapai secara maksimal; 

b. Sumber belajar harus dapat mengubah dan membawa perubahan terhadap 

pengetahuan ataupun tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan 

pembelajaran; 
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c. Sumber belajar yang dimanfaatkan, mempunyai ciri-ciri tidak terorganisasi, 

tidak sistematis baik dalam bentuk maupun isi, tidak mempunyai tujuan 

pembelajaran yang eksplesit, digunakan dalam keadaan atau tujuan tertentu, 

dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran;  

d. Sumber belajar yang dirancang, mempunyai ciri-ciri yang spesifik sesuai 

dengan tersedianya media; 

e. Sumber belajar dapat digunakan secara terpisah, namun juga dapat digunaan 

secara kombinasi atau gabungan. 

 Sumber belajar dalam proses pembelajaran biologi, dapat diperoleh di 

lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Suhardi (2007), penggunaan 

sumber belajar sebagai bahan ajar pada prinsipnya dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Sumber belajar tanpa adanya penyedarhanaan dan atau modifikasi sehingga 

langsung siap digunakan dalam proses pembelajaran (by utilization); 

2) Sumber belajar yang disederhakan dan atau dimodifikasi (dikembangkan) 

terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses pembelajaran (by design). 

2.6.2 Syarat Pemanfaatan Sumber Belajar 

 Implementasi pemanfaatan sumber belajar telah tercantum dalam 

kurikulum 2013 yang berbasis pada kompetensi dan karakter yang lebih 

menekankan pada pengalaman lapang untuk proses pembelajaran, meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam ruang lingkup sumber belajar. 

Sumber belajar yang terencana mempunyai manfaat sangat besar, karena hal 

tersebut dapat menjadikan kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Seorang guru harus 
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memahami kualifikasi atau kriteria dalam pemilihan sumber belajar, sebelum 

memanfaatkan sumber belajar secara luas. Kriteria dalam pemilihan sumber 

belajar berdasarkan tujuan menurut Rusman (2008), yaitu: 

a. Sumber belajar hendaknya memotivasi siswa, terutama bagi siswa yang 

kurang memiliki semangat belajar; 

b. Sumber belajar untuk pembelajaran, hendaknya mendukung kegiatan belajar 

mengajar; 

c. Sumber belajar untuk penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, 

dianalisis, dicatat dengan teliti dan sebagainya; 

d. Sumber belajar dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalaan dalam 

proses pembelajaran; 

e. Sumber belajar untuk presentasi dengan menggunakan alat, pendekatan atau 

metode, serta strategi  pembelajaran yang tepat. 

 Sumber belajar idealnya dapat memberikan pengalaman belajar sehingga 

dapat meningkatkankan kemampuan berpikir siswa. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan menerapkan pembelajaran kontekstual, dengan cara menghadirkan sumber 

belajar konkrit dan autentik yang dekat dengan siswa melalui pemanfaatan sumber 

belajar berbasis keunggulan lokal (Eurika & Hapsari, 2017). Selain itu, pemilihan 

sumber belajar dapat disesuaikan dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh 

Djohar (Suratsih, 2010) yaitu kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, 

kejelasan sasaran, kejelasan informasi yang dapat diungkap, kejelasan pedoman 

penelitian, dan kejelasan perolehan yang diharapkan. Menurut Munajah & Susilo, 

(2015) uraian keenam syarat tersebut adalah sebagai berikut. 



30 
 

 

1. Kejelasan potensi, adanya suatu objek dan gejalanya yang dapat diangkat 

sebagai sumber belajar terhadap permasalahan biologi. 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar, hasil penelitian sesuai dengan Kompetensi 

Dasar (KD) yang tercantum berdasarkan Kurikulum 2013. 

3. Kejelasan sasaran, sasaran yang dimaksud dalam penelitian yaitu objek dan 

subjek penelitian. 

4. Kejelasan informasi yang dapat diungkap, dilihat dari dua aspek yaitu proses 

dan produk. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi, dengan adanya prosedur kerja dalam penelitian 

meliputi alat, bahan, cara kerja. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan, adanya kejelasan hasil berupa proses 

dan produk penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar. 

2.6.3 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar  

 Berbagai permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitar dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar, dengan cara mengangkat persoalan tersebut 

dalam sebuah penelitian ilmiah. Menurut Suhardi (2007), sumber belajar dari hasil 

penelitian dapat digunakan melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Identifikasi proses dan produk penelitian. 

 Sebelum melakukan pengkajian terhadap proses dan produk, pengkajian 

hasil penelitian berdasarkan kurikulum pendidikan biologi yang berlaku perlu 

dilakukan. Berdasarkan pengkajian tersebut dapat dilihat kejelasan potensi, 

ketersediaan objek dan permasalahan yang diangkat, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, sasaran materi, informasi yang akan diungkap, pedoman eksplorasi 
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dan perolehan yang akan dicapai. Pengkajian dari segi proses diuraikan dalam 

langkah-langkah kerja ilmiah, yaitu identifikasi dan perumusan masalah, 

perumusan tujuan penelitian, perumusan hipotesis, penyusunan prosedur 

penelitian, pelaksanaan kegiatan, pengumpulan dan analisis data, pembahasan 

hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan. Pengkajian dari segi produk penelitian 

dapat dilakukan dengan menggeneralisasi fakta hasil penelitian menjadi konsep 

dan prinsip.  

b. Seleksi dan modifikasi hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi 

 Hasil penelitian yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber 

belajar diseleksi dan dimodifikasi dengan menyesuaikan prosedur kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan, seperti menyediakan objek atau 

media dan melaksanakan penelitian bagi peserta didik baik di dalam laboratorium 

maupun di lapangan. Produk penelitian yang berupa fakta, konsep dan prinsip 

disesuaikan dengan konsep atau sub konsep kurikulum biologi yang sedang 

berlaku. 

c. Penerapan dan pengembangan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi. 

 Penerapan hasil penelitian dapat diwujudkan dalam rancangan proses 

pembelajaran (RPP) dengan komponen-komponen, yaitu konsep, sub konsep, 

Standar kompetensi (SK), Kompetensi dasar (KD), tujuan pembelajaran, uraian 

materi, sasaran, jenis kegiatan, waktu, metode, sarana dan prasarana, bentuk 

belajar, sistem interaksi, alat evaluasi dan pemilihan suatu sumber belajar yang 

dikaitkan dengan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Sumber 
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belajar dapat dipilih dan digunakan sesuai dengan tujuan yang dicapai dalam 

suatu proses pembelajaran. 

 

2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

   

 

 

Keterangan: 
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2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka di atas dapat dirumuskan 

hipotesis yaitu terdapat beberapa spesies bakteri dari tanah pertanian cabai Desa 

Jabung Kabupaten Blitar yang toleran terhadap pestisida. 


