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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan komoditas perkebunan 

yang penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi komoditas andalan 

ekspor sebagai penghasil devisa negara dan dapat menciptakan lapangan kerja 

(Sari dkk., 2015). Luasan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1986 hanya 106 

000 ha dengan produksi 168.000 ton minyak sawit (CPO) dan pada tahun 2012 

mencapai 7.480.750 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; 1.149.780 

hektar diantaranya lahan gambut dan PMK sebagai akibat semakin menipisnya 

lahan potensial (Istina, 2014). Sesuai dengan kebijakan pemerintah (Deptan, 

2002) pengembangan perkebunan kelapa sawit diarahkan ke kawasan timur 

Indonesia yang beriklim lebih kering, bulan kering lebih panjang dan curah hujan 

lebih rendah. Badan Pusat Statistik Riau (2013) mencatat luas perkebunan kelapa 

sawit pada tahun 2010 mencapai 2.103.174 hektar dengan produksi sebesar 

6.293.542 ton, pada tahun 2011 mencapai 2.258.553 hektar dengan produksi 

sebesar 7.047.221 ton, dan pada tahun 2012 telah mencapai 2.372.402 hektar 

dengan produksi sebesar 7.340.809 ton. Berdasarkan data Dinas Perkebunan 

Provinsi Riau (2013) perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit 

meningkat secara tajam dari tahun ke tahun, yakni 966.786 ha. Provinsi Riau 

memiliki 1 .605 pabrik kelapa sawit (BPS, 2013).  

Kurangnya asupan unsur P menyebabkan tidak normalnya pertumbuhan 

dan produksi tanaman (Istina dkk., 2014). Kemasaman yang tinggi dengan pH<3 

akan menjadi kendala berat bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Tanaman 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan tanaman yang memiliki sebaran 

adaptasi cukup luas, dapat tumbuh pada berbagai agroekosistem dengan baik dan 

memberikan potensi produksi yang optimal mulai dari tanah-tanah di lahan kering 

(ultisol, inceptisol, oxisol) hingga tanah-tanah yang berkembang di agroekosistem 

rawa pasang surut (gambut, sulfat masam). Umumnya pengembangan tanaman 

kelapa sawit oleh perusahaan besar yang membuka untuk kebun inti dan plasma 

terletak di lahan kering (Firmansyah, 2014). 
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2.2. Tanah Podsolik Merah Kuning  

Tanah Podsolik Merah Kuning merupakan tanah yang mempunyai horison 

B argilik, mempunyai kejenuhan basa < 35%  dan memiliki ketebalan material 

organik tanah < 60 cm dan masih sebagian mengalami dekomposisi sehingga 

masih banyak mengandung serat sehingga agroekosistem pada tanah ini akan 

menuai banyak kendala terutama pada wilayah kering berkelerengan tinggi 

(Yuliana, 2012). PMK merupakan salah satu jenis tanah di Indonesia yang 

mempunyai sebaran luas mencapai 45.794.000 ha atau sekitar 25% dari total luas 

daratan Indonesia. Sebaran terluas terdapat di Kalimantan (21.938.000 ha), diikuti 

di Sumatera (9.469.000 ha), Maluku dan Papua (8.859.000 ha), Sulawesi 

(4.303.000 ha), Jawa (1.172.000 ha), dan Nusa Tenggara (53.000 ha). Tanah ini 

dapat dijumpai pada berbagai relief, mulai dari datar hingga bergunung (Prasetyo 

dan Suriadikarta, 2006). Di Pulau Sumatera terdapat sekitar 21 juta hektar tanah 

jenis podsolik merah-kuning yang merupakan 47% kawasan dari daratan 

Sumatera sedangkan Provinsi Riau memiliki lahan PMK seluas 2.630.713,27 ha 

dan diikuti dengan provinsi Sumatera Utara seluas 1.524.414 ha (Badan Pusat 

Statistik, 2012). 

Tanah PMK merupakan tanah yang memiliki masalah keasaman tanah, 

dengan kandungan bahan organik rendah dan nutrisi makro rendah serta memiliki 

ketersediaan P sangat rendah. Endang (2001) menyatakan bahwa tanah ultisol 

memiliki kapasitas tukar kation (KTK) sebesar < 16 cmol/kg , kejenuhan basa 

(KB) < 35%, C-organik yang rendah, dan memiliki kandungan Al yang tinggi, 

yang mengakibatkan terjadinya fiksasi P yang tinggi. pH pada tanah ultisol 

tergolong masam hingga sangat masam yaitu sekitar 3,10 - 5, hal ini diakibatkan 

oleh pencucian hara tinggi terutama basa-basa, sehingga basa-basa dalam tanah 

akan segera tercuci keluar lingkungan tanah dan yang tinggal dalam tanah menjadi 

bereaksi masam dengan kejenuhan basa rendah (Prasetyo dan Suriadikarta, 2006).  

 Tanah PMK mempunyai lapisan permukaan yang sangat terlindi (highly 

leached) berwarna kelabu cerah sampai kekuningan di atas horizon akumulasi 

yang bertekstur relatif berat berwarna merah atau kuning dengan kedalaman satu 

hingga dua meter dengan struktur gumpal, agregat kurang stabil dan permeabilitas 

rendah. Tanah ini memiliki konsistensi yang teguh sampai gembur (makin ke 
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bawah makin teguh), permeabilitas lambat sampai sedang, struktur gumpal pada 

horizon B (makin ke bawah makin pejal), tekstur beragam dan agregat berselaput 

liat. Pada tanah ini terdapat pengendapan liat dari lapisan A (iluviasi) dan 

diendapkan di lapisan B (eluviasi), sehingga kadar liat horizon B > 1,2 kandungan 

liat horizon A yang disebut horizon argilik (Dudal dan Soepraptohardjo, 1957). 

2.2.1. Potensi Tanah Podsolik Merah Kuning 

 Berdasarkan PPT (1981) dilaporkan bahwa total agihan jenis tanah podsol 

di Indonesia adalah sebesar 38.437 ha, dengan total agihan terluas di pulau 

Sumatera sebesar 14.695 ha. Sedangkan untuk provinsi Riau memiliki luas 

sebesar 3.744 ha yang merupakan jumlah total agihan tebesar di pulau Sumatera. 

Besarmya luas geografi pada tanah ultisol mempunyai arti yang sangat penting 

bagi pembangunan pertanian Indonesia. Terbatasnya lahan subur sebagai lahan 

pertanian di Indonesia khususnya di Propinsi Riau, menyebabkan 

dimanfaatkannya tanah kurang subur dan yang bermasalah dalam hal penyediaan 

hara seperti tanah podsolik merah kuning (PMK) (Lestari dkk., 2011). 

Menurut Santoso (2006) pengembangan rosella di lahan podsolik merah 

kuning memberikan harapan yang menjanjikan, yakni dapat meningkatkan jumlah 

produksi serat kering rosella. Namun hasil produksi ini harus diimbangi dengan 

perbaikan sifat kimia pada tanah tersebut, dengan penambahan jumlah bahan 

organik serta penggunaan galur murni. Hal ini akan menjadi faktor pembatas bagi 

petani-petani kecil, karena akan memakan biaya yang besar, sehingga perlu 

dilakukan suatu inovasi baru yang lebih efisien seperti bioteknolgi tanah, dengan 

memanfaatkan mikroba pada tanah (Hasanudin dan Bambang G, 2004). Pelepasan 

fiksasi P pada tanah dapat dilakukan oleh asam-asam organik yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme pelarut fosfat, karena memiliki gugus-gugus fungsional karboksil 

(-COO−) dan hidroksil (-O−) yang bermuatan negatif sehingga memungkinkan 

untuk membentuk senyawa komplek dengan ion (kation) AlPO4.2H2O, 

FePO4.2H2O, atau Ca3(PO4)2 sehingga meningkatkan kadar fosfat-terlarut dalam 

tanah. 

Niswati (2008) melaporkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah 

populasi MPF dengan nilai pH tanah dan P-tersedia di tanah sekitar rizosfir 

tanaman jagung pada tanah ultisol, sehingga akan berdampak positif kepada upaya 
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perbaikan kondisi tanah PMK. Harkat suatu sumberdaya ditentukan oleh 

kemampuan (mutu), jumlah total yang tersedia, dan agihan geografinya 

(geographical distribution). Mengingat luas total dan agihan geografinya yang 

membentuk satuan hamparan luas, tanah ultisol mempunyai arti penting bagi 

pembangunan pertanian Indonesia, betapapun rendahnya kemampuan, tanah 

merupakan sumberdaya yang tidak boleh diabaikan (Notohadiprawiro, 2006). 

2.2.2. Ciri Morfologi  

Pada klasifikasi lama menurut Soepraptohardjo (1961), ultisol 

diklasifikasikan sebagai podsolik merah kuning (PMK). Warna tanah dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain bahan organik yang menyebabkan warna gelap 

atau hitam, kandungan mineral primer fraksi ringan seperti kuarsa dan plagioklas 

yang memberikan warna putih keabuan, serta oksida besi seperti goethit dan 

hematit yang memberikan warna kecoklatan hingga merah. Makin coklat warna 

tanah umumnya makin tinggi kandungan goethit, dan makin merah warna tanah 

makin tinggi kandungan hematit. Tekstur tanah ultisol bervariasi dan dipengaruhi 

oleh bahan induk tanahnya. 

Tanah ultisol dari granit yang kaya akan mineral kuarsa umumnya 

mempunyai tekstur yang kasar seperti liat berpasir (Suharta dan Prasetyo 1986), 

sedangkan tanah ultisol dari batu kapur, batuan andesit, dan tufa cenderung 

mempunyai tekstur yang halus seperti liat dan liat halus. Ultisol umumnya 

mempunyai struktur sedang hingga kuat, dengan bentuk gumpal bersudut 

(Prasetyo, 2005). Komposisi mineral pada bahan induk tanah mempengaruhi 

tekstur ultisol. Bahan induk yang didominasi mineral tahan lapuk kuarsa, seperti 

pada batuan granit dan batu pasir, cenderung mempunyai tekstur yang kasar. 

2.2.3. Sifat kimia Tanah PMK  

Sifat-sifat kimia tanah yang dianalisis meliputi: pH, kadar C dan N-

organik, P, K, Ca, dan Mg, KTK, kejenuhan basa (KB), dan kemasaman dapat 

ditukar (Al dan H). Tanah PMK umumnya mempunyai nilai kejenuhan basa < 

35%, karena batas ini merupakan salah satu syarat untuk klasifikasi tanah ultisol 

menurut Soil Taxonomy. Beberapa jenis tanah PMK mempunyai kapasitas tukar 

kation < 16 cmol/kg liat. Reaksi tanah PMK pada umumnya masam hingga sangat 

masam (pH 5−3,10), kecuali tanah PMK dari batu gamping yang mempunyai 
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reaksi netral hingga agak masam (pH 6,80−6,50). Kapasitas tukar kation pada 

tanah Ultisol dari granit, sedimen, dan tufa tergolong rendah masing-masing 

berkisar antara 2,90−7,50 cmol/kg, 6,11−13,68 cmol/kg, dan 6,10−6,80 cmol/kg, 

sedangkan yang dari bahan volkan andesitik dan batu gamping tergolong tinggi 

(>17 cmol/kg).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa tanah PMK dari bahan 

volkan, tufa berkapur, dan batu gamping mempunyai kapasitas tukar kation yang 

tinggi (Prasetyo dkk. 2005) Nilai kejenuhan Al yang tinggi terdapat pada tanah 

PMK dari bahan sedimen dan granit (> 60%), dan nilai yang rendah pada tanah 

PMK dari bahan volkan andesitik dan gamping (0%). PMK dari bahan tufa 

mempunyai kejenuhan Al yang rendah pada lapisan atas (5−8%), tetapi tinggi 

pada lapisan bawah (37−78%). Tampaknya kejenuhan Al pada tanah PMK 

berhubungan erat dengan pH tanah.  

 

2.3. Bakteri Pelarut Fosfat (BPF) 

 Bakteri pelarut fosfat merupakan bakteri dekomposer yang mengkonsumsi 

senyawa karbon sederhana, seperti eksudat akar dan sisa tanaman (Friska, dkk. 

2015). Unsur fosfat (P) adalah unsur esensial kedua setelah N yang berperan 

penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan fosfat dalam 

tanah jarang yang melebihi 0,01% dari total P. Sebagian besar bentuk fosfat 

terikat oleh koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Tanah dengan 

kandungan organik rendah seperti oksisols dan ultisols yang banyak terdapat di 

Indonesia. Pada tanah-tanah masam, fosfat akan bersenyawa dalam bentuk-bentuk 

Al-P, Fe-P, dan occluded-P, sedangkan pada tanah-tanah alkali, fosfat akan 

bersenyawa dengan kalsium (Ca) sebagai Ca-P membentuk senyawa kompleks 

yang sukar larut. 

 Jenis-jenis mikroorganisme yang termasuk dalam kelompok bakteri 

pelarut fosfat antara lain Pseudomonas striata, P. diminuta, P. fluorescens, P. 

cerevisia, P. aeruginosa, P. putida, P. denitrificans, P. rathonis, Bacillus 

polymyxa, B. laevolacticus, B. megatherium, Thiobacillus sp., Mycobacterium, 

Micrococcus spp, Flavobacterium spp, Escherichia freundii, Cunninghamella 

spp, Brevibacterium spp., Serratia spp., Alcaligenes spp., Achromobacter spp., 
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dan Thiobacillus sp. dan kelompok Actinomycetes yang meliputi: Actinoplanes, 

Micromonospora sp, Microbiospora, Microtetraspora, Streptosporangium, 

Nocardia sp, dan Streptomyces sp. Pada saat ini banyak penelitian yang 

difokuskan pada Actinomycetes yang diindikasikan sebagai bakteri yang mampu 

melarutkan fosfat dan menghasilkan antibiotik terbanyak.  

Kelompok bakteri pelarut fosfat yang banyak terdapat pada lahan pertanian di 

Indonesia berasal dari genus Enterobacter dan Mycobacterium (Saraswati dkk., 2007). 

Mikroba pelarut fosfat yang dapat digunakan yaitu Klebsiella terriguna, Pseudomonas 

putida, Pseudomonas flourescens, Bacillus subtilis dan Yersinia kritensenii. Mikroba-

mikroba tersebut dapat meningkatkan  efisiensi pemupukan P dam memperbaiki 

pertumbuhan tanaman. Pseudomonas putida, Pseudomonas flourescens dan Klebsiella 

terriguna mampu melarutkan Ca dan P (Premono, 1994). Banyak jamur dan bakteri 

(misalnya Aspergillus, Penicillium, Bacillus dan Pseudomonas) yang merupakan pelarut 

potensial dari fosfat yang terikat. Bakteri pelarut fosfat diketahui mereduksi pH substrat 

dengan mensekresi sejumlah asam organik seperti asam-asam format, asetat, propionat, 

laktonat, glikolat, fumatar dan suksinat (Rao, 1994).  

2.3.1. Penyebaran Bakteri Pelarut Fosfat 

Umumnya mikroorganisme pelarut fosfat secara alami berada di tanah. 

Dalam satu gram tanah terdapat jutaan mikroorganisme. Populasi mikroorganisme 

per gram tanah yang subur meliputi : bakteri (2,5 x 10
9
 CFU/g), actinomycetes (7 

x 10
5
 CFU/g), fungi (4 x10

5
 CFU/g), algae (5 x 10

4
 CFU/g) dan protozoa (3x 10

4
 

CFU/g). Sebagai mana makhluk hidup lainnya, terdapat hubungan antara 

mikroorganisme satu dengan lainnya yang hidup berdekatan dalam satu habitat. 

Populasi mikroorganisme pelarut fosfat dari kelompok bakteri jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan kelompok fungi  (Husen dkk., 2007).  

Mikroorganisme ini hidup terutama di sekitar perakaran tanaman, yaitu di 

daerah permukaan tanah sampai kedalaman 25 cm dari permukaan tanah. 

Mikroorganisme memiliki suhu minimum dan suhu maksimum yang berbeda-

beda untuk pertumbuhannya. Keberadaan mikroorganisme ini berkaitan dengan 

banyaknya jumlah bahan organik yang secara langsung mempengaruhi jumlah dan 

aktivitas hidupnya. Akar tanaman mempengaruhi kehidupan mikroorganisme dan 

secara fisiologis mikroorganisme yang berada dekat dengan daerah perakaran 

akan lebih aktif dari pada yang hidup jauh dari daerah perakaran (Saraswati dkk., 
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2007). Keberadaan mikroorganisme pelarut fosfat dari suatu tempat ke tempat 

lainnya sangat beragam. Salah satu faktor yang menyebabkan keragaman tersebut 

adalah sifat biologisnya. Ada yang hidup pada kondisi asam, dan ada pula yang 

hidup pada kondisi netral dan basa, ada yang hipofilik, mesofilik, dan termofilik, 

ada yang hidup sebagai aerob dan ada yang anaerob, dan beberapa sifat lain yang 

bervariasi. Masing-masing mikroorganisme memiliki sifat-sifat khusus dan 

kondisi lingkungan optimal yang berbeda-beda yang mempengaruhi 

efektivitasnya melarutkan fosfat. Pertumbuhan mikroorganisme pelarut fosfat 

sangat dipengaruhi oleh kemasaman tanah. Pada tanah masam, aktivitas 

mikroorganisme didominasi oleh kelompok fungi sebab pertumbuhan fungi 

optimum pada pH 5-5,5. Pertumbuhan fungi menurun bila pH meningkat 

(Saraswati dkk., 2007). 

Populasi bakteri pelarut fosfat umumnya lebih rendah pada daerah yang 

beriklim kering dibandingkan dengan daerah yang beriklim sedang. Karena 

bentuk dan jumlah fosfat dan bahan organik yang terkandung dalam tanah 

berbeda-beda, maka keefektifan tiap mikroorganisme pelarut fosfat untuk 

melarutkan fosfat berbeda pula. Penggunaan mikroorganisme pelarut fosfat masih 

menghadapi beberapa kendala seperti faktor tanah, karena setiap jenis tanah 

mempunyai bentuk fosfat yang berbeda-beda antara lain pada lahan masam 

bentuk fosfat didominasi oleh Al-P, Fe-P atau occluded P sedangkan pada lahan 

basa didominasi oleh bentuk Ca-P. Setiap lahan memerlukan inokulan pelarut 

fosfat yang berbeda (Saraswati dkk., 2007). 

2.3.2. Mekanisme Pelarutan Fosfat 

Mekanisme mikroorganisme dalam melarutkan P tanah yang terikat dan P 

yang berasal dari alam diduga karena asam-asam organic yang dihasilkan akan 

bereaksi dengan AlPO4, FePO4, dan Ca(PO4)2, dari reaksi tersebut terbentuk 

khelat organik dari Al, Fe, dan Ca sehingga P terbebaskan dan larut serta tersedia 

untuk tanaman (Rao, 1982). Menurut Dewi (2007) reaksi yang terjadi selama 

proses pelarutan P dari bentuk tidak tersedia adalah reaksi khelasi antara ion 

logam dalam mineral tanah dengan asam-asam organik. Khelasi adalah reaksi 

keseimbangan antara ion logam dengan agen pengikat, yang dicirikan dengan 

terbentuknya lebih dari satu ikatan antara logam tersebut dengan molekul agen 
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pengikat, yang menyebabkan terbentuknya struktur cincin yang mengelilingi 

logam tersebut. Mekanisme pengikatan Al
3+

 dan Fe
2+

 oleh gugus fungsi dari 

komponen organik adalah karena adanya satu gugus karboksil dan satu gugus 

fenoilk, atau dua gugus karboksil yang berdekatan bereaksi dengan ion logam.  

 

2.4. Isolasi BPF 

Kompleksnya populasi mikroorganisme dalam tanah maka untuk 

memisahkan dan mendapatkan suatu koloni tunggal/spesies mikroorganisme 

tertentu seperti bakteri, spesies tersebut harus dipisahkan dari  habitat aslinya 

dengan metoda isolasi yang tepat. Dengan menumbuhkannya pada media yang 

tepat maka akan diketahui mikroorganisme yang dapat tumbuh. Salah satu bakteri 

yang dapat diketahui adalah bakteri pelarut fosfat. Kemampuan bakteri dalam 

melarutkan fosfat dapat diuji dengan menumbuhkannya pada media Pikovskaya 

yang mengandung CaPO4. Pelarutan unsur Ca yang mengikat P pada media 

Pikovskaya dapat dilihat dari lebar zona bening yang terbentuk di sekeliling 

koloni. Semakin besar zona bening maka semakin besar kemampuannya dalam 

melarutkan fosfat. Pertambahan lebar zona bening yang lebih tinggi oleh suatu 

isolat terhadap isolat lainnya menunjukkan indikasi bahwa isolat bakteri ini 

mempunyai sifat yang lebih unggul. Pertambahan zona bening tentunya diikuti 

juga oleh pertambahan diameter koloni bakteri tersebut (Maryanti, 2006). 

Beberapa bakteri mempunyai persyaratan nutrien yang sederhana, 

sedangkan yang lain mempunyai persyaratan yang rumit. Beberapa spesies 

tumbuh pada suhu serendah 0
o
C, sedangkan yang lain tumbuh pada suhu sampai 

75
o
C. Maka kondisi lingkungan tumbuh harus disesuaikan sehingga dapat 

menguntungkan bagi kelompok bakteri tertentu. Selain menyediakan nutrien yang 

sesuai untuk biakan bakteri, juga perlu disediakan kondisi fisik yang 

memungkinkan pertumbuhan optimum. Bakteri tidak hanya bervariasi dalam 

persyaratan nutrisinya, tetapi juga menunjukkan respons yang berbeda-

bedaterhadap kondisi fisik di dalam lingkungannya. Untuk berhasilnya kultivasi 

berbagai tipe bakteri, dibutuhkan suatu kombinasi nutrien serta lingkungan fisik 

yang sesuai (Pelczar, 1986). 
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2.5. Identifikasi Bakteri 

Identifikasi bakteri pelarut fosfat terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya 

pengamatan karakteristik morfologi koloni dan uji biokimia (Hadioetomo, 1993). 

a. Pewarnaan Gram Bakteri 

 Pewarnaan  gram  bertujuan  untuk membedakan  bakteri  menjadi  dua 

kelompok yakni,  bakteri  gram  positif  dan  bakteri  gram negatif.  Gram positif 

merupakan organisme yang dapat menahan kompleks pewarnaan primer ungu 

kristal iodium sampai pada akhir prosedur (sel- sel tampak biru gelap atau ungu), 

sedangkan gram negatif adalah organisme yang kehilangan kompleks warna ungu 

kristal pada waktu pembilasan dengan alkohol namun kemudian terwarnai oleh 

perwarna tandingan, safranin (sel- sel tampak merah muda) (Hadioetomo, 1993). 

b. Uji Biokimia 

1. Uji Katalase 

Menurut Lay (1994), uji katalase digunakan untuk mengetahui adanya 

enzim katalase pada isolat bakteri. Katalase merupakan enzim yang dapat 

mengkatalisis penguraian hidrogen peroksida (H2O2) menjadiair dan O2. Hidrogen 

peroksida bersifat toksik terhadap sel bakteri karena bahan ini mampu 

menonaktifkan enzim dalam sel dan sangat berbahaya bagi sel bakteri itu sendiri. 

Uji ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui sifat dari suatu bakteri 

terhadap kebutuhan oksigen. 

2. Uji Oksidase 

Tujuan uji oksidase adalah untuk mengetahui ada tidaknya enzim oksidase 

pada bakteri dengan menggunakan paper oksidase yang dapat dilihat perubahan 

warna yang terjadi pada paper oksidase (Kismiyati dkk., 2009). 

3. Uji Triple Sugar Iron Agar (TSIA) 

Uji TSIA bertujuan untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan 

kemampuan memecahkan dextrose, laktosa, sukrosa dan pembebasan sulfida. 

Selain itu uji TSIA berfungsi untuk mengetahui apakah bakteri tersebut 

menghasilkan gas H2S atau tidak (Kismiyati dkk., 2009). 

4. Uji SIM (Sulfida Indole Motility) 

 Uji motilitas dilakukan menggunakan media agar semisolid SIM (Sulfida 

Indole Motility) untuk menguji kemampuan pergerakan bakteri dengan hasil 
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positif ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan bakteri pada bekas tusukan jarum 

ose, dan hasil negatif jika tidak terdapat pertumbuhan bakteri, pada media ini juga 

menunjukkan hasil terhadap uji indol yang menunjukkan kemampuan bakteri 

dalam menghasilkan enzim tryptophase yang dapat menghidrolisis tryptophan, 

yang dilakukan dengan meneteskan cairan opac pada isolat tersebut kemudian 

mengamati perubahan warna yang terjadi, hasil positif ditunjukkan dengan 

terbentuknya cicin merah pada permukaan bakteri, hasil negatif ditunjukkan 

apabila tidak terdapat cicin merah (Kismiyati dkk., 2009). 

5. Uji SCA (Simmonts Citrat Agar) 

 Uji SCA merupakan uji yang dilakukan untuk menguji kemampuan bakteri 

dalam memfermentasi sitrat sebagai sumber karbon yang terkandung pada media, 

dengan bantuan enzim citrate permease sehingga menyebarnya citrate ke dalam 

sel, yang ditandai dengan terbentuknya perubahan warna pada media (Kismiyati 

dkk., 2009). 

6. Uji Fermentasi 

Uji fermentasi glukosa digunakan untuk mengetahui apakah isolat bakteri 

tersebut dapat melakukan fermentasi glukosa. Perubahan warna yang terjadi pada 

media menunjukkan adanya asam sebagai hasil dari proses fermentasi glukosa. 

Pada saat fermentasi, hanya bakteri yang bersifat aerob fakultatif yang dapat 

melakukan fermentasi glukosa sedangkan bakteri yang bersifat aerob obligat tidak 

dapat melakukan proses fermentasi glukosa ini (Pratita dkk., 2012). 

 


