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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari organisme yang berukuran 

sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang melainkan harus 

menggunakan bantuan mikroskop. Organisme yang sangat kecil ini disebut 

sebagai mikroorganisme, atau sering disebut  mikroba ataupun jasad renik. Saat 

ini, mikrobiologi sangat berkembang luas pada berbagai bidang ilmu 

pengetahuan, misalnya pertanian, industri, kesehatan, lingkungan hidup, bidang 

pangan, bahkan bidang antariksa (Waluyo, 2009). 

Dalam mikrobiologi, dibutuhkan suatu teknik khusus untuk mempelajari 

mikroorganisme. Di laboratorium mikrobiologi dan bakteriologi untuk 

menumbuhkan dan mempelajari sifat-sifat  mikroorganisme seperti bakteri 

diperlukan suatu media sebagai tempat pertumbuhan mikroorganisme (Collyn 

and Lyne, 1987). Pengembangan media kultur bakteri memegang peranan yang 

sangat penting di bidang mikrobiologi. Dengan mengisolasi suatu bakteri dan 

menumbuhkanya dengan media buatan kita dapat mengidentifikasi, dan 

mempelajari sifat suatu bakteri.  

Media pertumbuhan harus memenuhi persyaratan nutrisi yang dibutuhkan 

oleh suatu  mikroorganisme (Atlas, 2004). Nutrisi yang dibutuhkan 

mikroorganisme untuk pertumbuhannya meliputi karbon, nitrogen, unsur non 

logam seperti sulfur dan fosfor, unsur logam seperti Ca, Zn, Na, K, Cu, Mn, Mg, 

dan Fe, vitamin, air, dan energi (Radji, 2011). Media tersebut dapat berbentuk 

cair, padat, dan semipadat, tergantung mikroorganisme yang akan ditumbuhkan.  

Media yang umum  digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme di 

laboratorium seperti bakteri adalah media Nutrient agar sedangkan media untuk 

menumbuhkan jamur adalah saboroud agar, oatmeal agar dan PDA (Potato 
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Dextrose Agar). Media NA, saboroud agar, oatmeal agar merupakan media 

instant sedangkan media PDA merupakan media racikan dari ekstrak kentang 

meskipun tersedia juga dalam bentuk instant.  

Harga media instant yang mencapai Rp 500.000,- hingga Rp 1.500.000,- 

setiap 500 g serta melimpahnya sumber  alam yang dapat digunakan sebagai 

media pertumbuhan mikroorganisme mendorong para peneliti untuk menemukan 

media alternatif dari bahan-bahan yang mudah didapat dan tidak memerlukan 

biaya yang mahal serta untuk memberikan alternatif media pertumbuhan 

mikroorganisme dari bahan-bahan tertentu selain kentang. Kentang dapaat 

digunakan sebagai media pertumbuhan mikroorganisme karena kentang memiliki 

kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Menurut Radji (2011) Karbohidrat 

sangat dibutuhkan oleh bakteri karena karbohidrat merupakan substrat utama 

untuk metabolime bakteri. Hampir  setengah berat kering suatu bakteri adalah 

unsur karbon. Karbon dapat ditemukan dalam senyawa karbohidrat, sehingga 

karbohidrat sangat berperan penting untuk mendukung pertumbuhan bakteri. 

Bahan-bahan lain yang dapat digunakan sebagai media pertumbuhan bakteri 

adalah bahan yang mampu menyedianakn nutrisi yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan bakteri seperti dari bahan-bahan yang kaya akan karbohidrat dan 

protein.  

Berbagai sumber protein berhasil digunakan sebagai media alternatif 

pertumbuhan mikroorganisme. Seperti yang dilakukan oleh Arulananthan (2012) 

yang menggunakan beberapa biji dari suku Leguminoseae yaitu kacang tunggak, 

kacang hijau, kacang kedelai hitam, dan kedelai untuk pertumbuhan berbagai 

macam bakteri seperti Escherichia coli, Bacillus sp., Staphyllococcus sp., 

Klebsiella sp. dan Pseudomonas sp. Selain bakteri, bahan-bahan tersebut juga 

dapat digunakan sebagai media pertumbuhan jamur (Ravimannan, 2014). 

Media pertumbuhan bakteri juga dapat dibuat dari buah dan sayuran. 

Deivanayaki (2012) melakukan penelitian tentang media pertumbuhan bakteri 

dari sayur-sayuran seperti wortel, tomat, kubis, dan labu. Sayuran-sayuran 
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tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik terhadap pertumbuhan bakteri baik 

itu pada medium cair maupun padat. Beberapa buah juga digunakan untuk 

medium pertumbuhan bakteri, seperti buah avokad (Famurewa, 2008) dan buah 

bit (Al-Azzauy, 2011). 

Selain dari biji-bijian, sayuran, maupun buah, media pertumbuhan bakteri 

juga dapat dibuat dari berbagai jenis umbi-umbian yang kaya akan karbohidrat. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang media pertumbuhan bakteri 

dari berbagai sumber karbohidrat seperti seperti singkong (Kwoseh, 2012), 

kentang (Martyniuk, 2011),  umbi palmirah dan sagu (Tharmila, 2011).  

Sumber karbohidrat lain yang dapat ditemui dengan mudah adalah dari 

jenis umbi-umbian seperti ganyong, gembili, dan garut. Umbi-umbi tersebut 

memiliki kadar karbohidrat yang cukup banyak serta mengandung protein dan 

berbagai mineral yang cukup sehingga memungkinkan untuk  digunakan sebagai 

media pertumbuhan bakteri. Selain mudah didapat, bahan-bahan tersebut 

memiliki harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan penggunaan media 

instant, sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai media alternatif untuk 

penelitian-penelitian di laboratorium. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud mengkaji berbagai 

macam media alternatif untuk pertumbuhan bakteri gram positif yaitu 

Staphylococcus aureus maupun bakteri gram negatif yaitu Escherichia coli 

menggunakan berbagai sumber karbohidrat yang berbeda yaitu umbi ganyong, 

umbi gembili, dan umbi garut. 

B. Pembatasan Masalah 

Subyek   : Media alternatif untuk pertumbuhan bakteri dari umbi ganyong,   

                    umbi gembili, dan umbi garut. 

Obyek  : Pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus         

                    pada media alternatif dari umbi ganyong, umbi gembili, dan umbi  

  garut. 

Parameter : Pertumbuhan koloni bakteri yang meliputi jumlah populasi bakteri 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi 

inti penelitian ini adalah “Bagaimanakah pertumbuhan bakteri pada media 

alternatif menggunakan sumber karbohidrat yang berbeda?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan bakteri 

pada media alternatif menggunakan sumber karbohidrat yang berbeda. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk: 

1. Bidang ilmu pendidikan, terutama pendidikan biologi dapat digunakan 

sebagai bahan pembelajaran laboratorium, terutama pembelajaran 

mikrobiologi. 

2. Peneliti, dapat digunakan sebagai latihan dalam menyusun karya ilmiah 

lainnya. 

3. Ilmu pengetahuan, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya 

4. Masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahan-bahan 

yang mudah ditumbuhi oleh bakteri. 


