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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Populasi mikroorganisme di alam memiliki jumlah yang besar dan 

beragam. Seiring perkembangan zaman banyak penelitian mikroorganisme 

menggunakan media biakan. Media biakan adalah suatu larutan yang 

mengandung nutrisi-nutrisi (Cappuccino, 2014). Faktor-faktor yang harus 

dikontrol pada media biakan meliputi nutrisi, pH, temperatur (Brooks, 2005). 

Berdasarkan konsistensinya media pertumbuhan mikroorganisme dibedakan 

menjadi 3 yaitu: media cair, media semipadat dan media padat (Cappuccino, 

2014). Menurut Radji (2011) berdasarkan kandungan nutrisinya, media 

pertumbuhan bakteri dibedakan menjadi 7 yaitu: media kompleks, media sintetik, 

media anaerob, media biakan khusus, media selektif, dan media diferensial, serta 

media pengayaan. 

Jenis-jenis media pembiakan bakteri yaitu Nutrient Agar (NA), Nutrient 

Broth, Tryptic Soya Broth (TSB), Tryptic Soya Agar (TSA), MacConkey Agar, 

media agar darah (Pratiwi, 2011). Media Nutrient Agar (NA) sering digunakan 

untuk media biakan bakteri di laboratorium. Harga media Nutrient Agar (NA) 

relatif mahal yaitu RP
 
1.223.000,- setiap 500 g. Selain itu, untuk mendapatkan 

media NA hanya dapat dibeli di toko bahan kimia atau di laboratorium 

mikrobiologi. Hal ini menjadi kendala untuk beberapa sekolah di daerah tertentu, 

sehingga mendorong peneliti untuk menemukan dari bahan yang mudah didapat, 

harganya murah, dan terdapat sumber nutrisi untuk pertumbuhan bakteri. 

Media NA dibuat dari 3 g ekstrak daging, 5 g pepton, 1000 ml air, dan 15 g 

agar-agar. Ekstrak daging dapat digantikan dengan air kaldu yang dibuat dari 1 

kg daging segar bebas lemak yang direbus dengan air  sampai diperoleh air kaldu 

2000 ml,  kemudian ditambah 0.5% natrium klorida (Irianto, 2014). Bakteri 

membutuhkan sumber-sumber makanan yang mengandung C, H, O dan N yang 

berguna untuk menyusun protoplasma (Dwidjoseputro,2005). Karbon merupakan 
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substrat utama untuk metabolisme bakteri. Sumber karbon dapat diperoleh dari 

sumber karbohidrat, protein, lemak (Radji, 2011).  

Beberapa peneliti telah berhasil membuat media pertumbuhan 

mikroorganisme dari sumber daya alam yang mudah ditemukan. Seperti 

pemanfaatan tumbuhan polong-polongan yaitu kacang tunggak, kacang hijau, 

dan kacang kedelai hitam yang digunakan sebagai media pertumbuhan 

mikroorganisme (Arulanantham et al, 2012 ; Ravimannan et al, 2014). Menurut 

penelitian Anisah (2015) bakteri dapat tumbuh pada media yang terbuat dari 

ekstrak dari gembili, umbi garut dan umbi ganyong. Bakteri yang digunakan 

yaitu bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Pertumbuhan bakteri 

sangat baik pada media dari ekstrak gembili. Selain dari ketiga jenis umbi 

tersebut, jenis umbi-umbian lain juga berpotensi sebagai subtitusi karbohidrat 

untuk media pertumbuhan bakteri. Berdasarkan penelitian Martyniuk (2011) 

menggunakan sumber bahan ekstrak kentang sebagai media pertumbuhan 

Bradyrhizobium japonicum, Rhizobium leguminosarium, Bradyrhizobium sp. dan 

Sinarhizobium meliloti. 

Jenis umbi lain yang memiliki kandungan karbohidrat cukup tinggi yaitu 

ubi jalar putih, ubi jalar kuning, dan singkong putih. Kandungan gizi dalam 100 g 

ubi jalar putih yaitu karbohidrat 35,7 g, protein 1,5 g, dan lemak 0,3 g. Pada ubi 

jalar kuning yaitu karbohidrat 26,7 g, protein 0,8 g, dan lemak 0,5 g. Pada 

singkong putih yaitu karbohidrat 36,8 g, protein 1,0 g, dan lemak 0,3 g 

(Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 1995 dalam Zulaekah, 2002). Ubi jalar dan 

singkong memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, sehingga dapat digunakan 

sebagai media pertumbuhan bakteri. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud megkaji dan membuat media 

substitusi Nutrient Agar (media instan) dengan menggunakan ubi jalar putih, ubi 

jalar kuning dan singkong sebagai media pertumbuhan bakteri gram negatif yaitu 

E.coli dan bakteri gram positif yaitu Bacillus subtilis. Media dari bahan ubi jalar 

putih, ubi jalar kuning dan singkong memiliki keuntungan yaitu sebagai media 

pertumbuhan bakteri yang bernilai ekonomis dengan harganya murah, mudah 

didapat, dan terdapat sumber nutrisi untuk pertumbuhan bakteri. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.scialert.net/asci/result.php%3Fsearchin%3DKeywords%26cat%3D%26ascicat%3DALL%26Submit%3DSearch%26keyword%3DStaphylococcus%2Baureus&usg=ALkJrhjzf4Sqok3Hj4ROgd7N7rU80n6I1g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.scialert.net/asci/result.php%3Fsearchin%3DKeywords%26cat%3D%26ascicat%3DALL%26Submit%3DSearch%26keyword%3DEscherichia%2Bcoli&usg=ALkJrhjdK3geDM0Cq66n87crX3nSfG-gfA
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B. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah untuk menghindari perluas masalah, agar 

lebih efektif dan efisien dalam melakukan penetian sesuai dengan judul sebagai 

berikut: 

1. Subjek Penelitian 

 Ubi jalar putih, ubi jalar kuning, singkong putih, kultur E.coli dan kultur  

Bacillus subtilis. 

2. Objek Penelitian  

Pertumbuhan bakteri E.coli dan Bacillus subtilis pada media substitusi 

Nutrient Agar (NA) dengan menggunakan ubi jalar putih, ubi jalar kuning, dan 

singkong putih. 

3. Parameter 

Pertumbuhan bakteri E.coli dan Bacillus subtilis berdasarkan tingkat ketebalan 

garis streak, ukuran koloni, kesuburan, kepadatan koloni pada media ubi jalar 

putih, ubi jalar kuning, dan singkong putih. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

pada penelitian, ini adalah “Bagaimanakah pertumbuhan bakteri E. coli dan 

Bacillus subtilis pada media ubi jalar putih, ubi jalar kuning, dan singkong 

putih?” 

 

D. Tujuan Peneitian 

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pertumbuhan Bacillus subtilis dan E.coli pada media 

ubi jalar putih, ubi jalar kuning, dan singkong putih. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti : 

a. Mampu membuat media ubi jalar putih, ubi jalar kuning, dan singkong 

putih untuk pertumbuhan E.coli dan Bacillus subtilis. 

b. Sebagai latihan dalam menyusun karya ilmiah. 

2. Bagi pembaca: untuk menambah wawasan tentang pembuatan media  

menggunakan ubi jalar putih, ubi jalar kuning, dan ubi singkong putih untuk 

pertumbuhan E.coli dan Bacillus subtilis. 

3. Ilmu pengetahuan: menambah pengetahuan pada bidang mikrobiologi yang 

dapat menggunakan ubi jalar putih, ubi jalar kuning, dan singkong untuk 

media pertumbuhan bakteri. 


