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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Limbah Kelapa Sawit 

Industri kelapa sawit adalah salah satu industri yang menghasilkan limbah 

cair dalam jumlah besar, untuk menghasilkan satu ton minyak kelapa sawit, 

diperoleh dua setengah ton limbah cair pabrik kelapa sawit (Sihaloho, 2009). 

Akibat dari aplikasi limbah cair akan menimbulkan bau. Hal ini dapat dikurangi 

dengan adanya bakteri yang mengurai limbah di kolam dengan retension time 

yang cukup (Loekito, 2002). Kandungan bahan organik yang tinggi mencemari air 

tanah dan badan air. Apabila tidak diolah terlebih dahulu maka akan mencemari 

air tanah dan badan air, dan lingkungan sekitarnya (Sihaloho, 2009). Karakteristik 

limbah cair kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Karakteristik Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit  

Parameter Satuan Jumlah 

BOD mg/l 20.000-30.000 

COD mg/l 35.000-45.000 

Padatan Terlarut mg/l 28 

Padatan Total mg/l 48 

Nitrogen Total mg/l 105 

Fosfat mg/l 216 

Minyak/Lemak mg/l 1.500-2000 

pH mg/l 4 
 Sumber : Sihaloho, 2009 

 

Limbah pengolahan minyak sawit berupa air buangan yang berasal dari 

kondensat rebusan, air hidrosiklon, dan lumpur separator yang memiliki substansi 

organik yang berharga seperti senyawa gula, karbohidrat, asam amino, asam 

organik, dan sisa lemak yang menyebabkan mikroorganisme dapat tumbuh dan 

berkembang (Rengga dkk, 2010). Proses pengolahan limbah cair dapat dilakukan 

secara fisik, kimia, dan biologi. Pengolahan secara kimia dilakukan dengan proses 

koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan flotasi, tetapi cara ini kurang efektif karena 

pembelian bahan kimia yang tinggi serta menghasilkan volume sludge yang cukup 

besar (Yulian dkk, 2016). Sedangkan pengolahan secara biologis berawal dari unit 

sludge pit dan fat pit, kemudian dialirkan ke kolam limbah yang terdiri dari kolam 
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pendinginan (cooling pond), kolam anaerobik (anaerobic pond), dan kolam 

aerobik (aerobic pond) (Iswahyudi, 2016).  

 

2.1.1 Fat pit (Sludge Separator)  

Proses pengolahan air limbah pada awalnya berasal dari kolam sludge pit 

dan fat pit. Kolam sludge pit berfungsi sebagai penampung sementara limbah cair 

yang berasal dari sludge centrifuge dan tempat untuk mengutip minyak jika masih 

ada minyak yang terkandung pada sludge (Iswahyudi, 2016). Limbah dalam Fat 

pit dipanaskan dengan menggunakan steam pada temperatur 85
o
C – 95

o
C. Pada 

temperatur tersebut minyak yang masih terkandung dalam air limbah akan mudah 

lepas (Rahardjo, 2009). Bentuk Fat Pit dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

Pemanasan ini diperlukan untuk memudahkan pemisahan minyak dengan 

sludge sebab pada fat pit ini masih dimungkinkan untuk melakukan pengutipan 

minyak dengan menggunakan skimmer. Limbah dari fat pit ini kemudian dialirkan 

ke kolam cooling pond yang berguna untuk mendinginkan limbah yang telah 

dipanaskan (Rahardjo, 2006). 

 

Gambar 2.1. Fat Pit (Penampung Limbah Cair Sementara Untuk Mengutip 

 Minyak yang Masih Ada) (Wibisono, 2013) 

 

2.1.2 Kolam Pendinginan (Cooling Pond)  

Kolam pendinginan (cooling pond) merupakan kolam yang berperan untuk 

menurunkan suhu dari limbah cair kelapa sawit. Limbah cair yang berupa lumpur 

dan air di unit fat pit diturunkan suhunya terlebih dahulu, agar nantinya pada saat 

dilakukan feeding menuju kolam anaerobik, bakteri tidak mati dan dapat bekerja 

baik pada suhu optimalnya. Pada kolam  pendinginan  suhu dari limbah cair yang 

awalnya mencapai 70
o
C menjadi 40

o
C - 50

o
C (Iswahyudi, 2016). Selain untuk 
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mendinginkan limbah, cooling pond juga berfungsi untuk mengendapkan sludge 

(Rahardjo, 2006). Bentuk Cooling Pond dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 
Gambar 2.2. Kolam Pendingin (Cooling Pond) (Wibisono, 2013) 

 

2.1.3 Kolam Anaerobik (Anaerobic Pond)  

Pada kolam anaerobic ini terjadi perlakuan biologis terhadap limbah. 

Unsur organik yang terdapat dalam limbah cair digunakan bakteri sebagai 

makanan dalam proses mengubahnya menjadi bahan yang tidak berbahaya bagi 

lingkungan (Rahardjo, 2005). Limbah cair yang masuk ke dalam bak anaerobik 

ini adalah limbah Kualitas BOD sekitar 3000 ppm dengan pH antara 5 – 6 

(Rahardjo, 2009).  

Suhu pada limbah cair yang di kolam anaerobik ini sudah berada pada 

kisaran 40
o
C-50

o
C. Kolam anaerobik (anaerobic pond) ini terbagi menjadi dua 

yaitu kolam anaerobik (anaerobic pond) primer dan kolam anaerobik (anaerobic 

pond) sekunder. Kolam anaerobik primer maksudnya ialah kolam anaerobik yang 

pertama kali berperan dalam perombakan pertama yang dilakukan oleh bakteri 

meshopil, lalu kolam anaerobik sekunder menerima umpan dari kolam anaerobik 

primer. Setiap kolam anaerobik terdapat bakteri meshophil yang berkembang biak 

dan bekerja merombak limbah cair (Iswahyudi, 2016). Penanganan limbah cair 

secara anaerobik akan mengurangi beban lingkungan dan akan menghasilkan 

berbagai gas diantaranya metana, karbondioksida, dan hidrogen sulfida (Sihaloho, 

2009). 

 

 



6 
 

2.1.4 Kolam Aerobik (Aerobic Pond)  

Proses pada kolam aerobik (aerobic pond) bertujuan untuk mengurangi 

jumlah kandungan bahan aktif yang tersuspensi dan mengubahnya menjadi bentuk 

padatan yang diendapkan oleh flokulasi mikroorganisme. Pada kolam ini 

penguraian terjadi secara aerob yaitu proses yang berlangsung dengan 

membutuhkan oksigen melalui udara. Oksigen ini diperlukan untuk pertumbuhan 

maupun untuk respirasi (Sihaloho, 2009).  

Pada kolam ini telah tumbuh ganggang dan mikroba heterotrop yang 

membentuk flok. Hal ini merupakan proses penyediaan oksigen yang dibutuhkan 

oleh mikroba dalam kolam. Pada kolam aerobik ini, dilakukan kegiatan feeding 

(pemberian umpan) dari satu kolam aerobik ke kolam aerobik lainnya. Pemberian 

umpan ini tujuannya sama seperti pada kolam pendinginan dan kolam anaerobik, 

untuk mengalirkan limbah cair ke kolam berikutnya (Iswahyudi, 2016).  

Setelah melalui proses pengolahan, limbah cair pada kolam akhir (final 

pond) di buang ke sungai melalui outlet yang sudah dibuat dekat dengan kolam 

akhir (final pond) (Iswahyudi, 2016). Keuntungan proses pencernaan aerobik 

antar lain hasil pencernaan aerobik tidak berbau, bersifat seperti humus, mudah 

dikeringkan (Sihaloho, 2009). Proses pengolahan air limbah dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3. Diagram Alir Proses Pengolahan Limbah PKS PTP-N V  

  

Unsur-unsur yang terkandung di dalam limbah dapat menyuburkan tanah. 

Unsur-unsur tersebut adalah Nitrogen, Phosphor dan Kalium. Jumlah Nitrogen 

dan Kalium dalam limbah cair pabrik kelapa sawit sangat besar, sehingga dapat 

bertindak sebagai nutrisi untuk tumbuh-tumbuhan (Rahardjo, 2009). 
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2.2.  Bakteri  

 Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokariotik (tidak 

mempunyai selubung inti). Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki 

informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus 

(nukleus) dan tidak ada membran inti. Bentuk DNA bakteri adalah sirkuler, 

panjang dan biasa disebut nukleoid. Pada DNA bakteri tidak mempunyai intron 

dan hanya tersusun atas ekson saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstra 

kromosomal yang tergabung menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler 

(Jawetz, 2004). 

 Berdasarkan Struktur dinding selnya, bakteri dibagi menjadi kelompok 

bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Membran permukaan sel memiliki 

sifat permeabel terhadap sebagian glukosa, asam amino, dan gliserol. terdiri dari 

membran plasma tipis yang menyelubungi sitoplasma. Sebagian besar makhluk 

hidup prokariotik bersel tunggal dan sebagian lagi membentuk filamen, atau 

bentuk-bentuk kelompok lainnya. prokariotik uniseluler bergabung membentuk 

koloni yang dapat dilihat (Siregar dkk, 2008).  

Sel-sel prokariotik berkelompok membentuk rantai, filamen atau koloni. 

masing-masing merupakan individu yang berdiri sendiri. Sel ini mampu 

memperbanyak diri dengan cara aseksual yaitu dengan membelah diri. 

mengklasifikasikan mereka. Secara tradisional, prokariotik dikelompokkan 

berdasarkan karakter fisiologi, komposisi molekuler, dan reaksinya terhadap 

pewarnaan gram, yang dibandingkan berdasarkan hubungannya secara evolusi. 

Berdasarkan perbandingan rangkaian RNA ribosomnya, para ahli membagi 

makhluk hidup prokariotik menjadi dua kingdom, yaitu kingdom Eubacteria dan 

kingdom Archaebacteria. (Siregar dkk, 2008). 

Bakteri dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu: a) organisme 

autokton (penghuni asli) selalu beragam dan konstan dalam tanah karena 

nutrisinya berasal dari bahan organik tanah aslinya, contoh Arthrobacter dan 

Nocardia, b) organisme zimogen atau fermentatif membutuhkan sumber energi 

dari luar dan populasi normalnya dalam tanah sangat rendah, contoh 

Pseudomonas, dan Bacillus (Rao, 1994).  
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Semua organisme hidup membutuhkan sumber energi, karbon, nitrogen, 

belerang (sulfur), dan fosfor; beberapa unsur logam (natrium, kalsium, kalium, 

magnesium, mangan, besi, seng, tembaga, dan kobalt, vitamin dan senyawa-

senyawa, serta air untuk fungsi-fungsi metabolik dan pertumbuhannya 

(Hajoeningtijas, 2012). Tipe-tipe nutrisi utama bakteri dpat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Tipe-Tipe Nutrisi Utama Bakteri  

TIPE 

SUMBER 

ENERGI UNTUK 

PERTUMBUHAN 

SUMBER 

KARBON 

UNTUK 

PERTUMBUHAN  

CONTOH GENUS 

Fototrof 

Autotrof Cahaya CO2 Chromatium 

Heterotrof Cahaya Senyawa organik Rhodopseudomonas 

Kemotrof 

Autotrof 
Oksidasi Senyawa 

organik 
CO2 Thiobacillus 

Heterotrof 
Oksidasi senyawa 

organik 
Senyawa organik Escherichis 

Sumber : Hajoeningtijas, 2012 

 

 Setiap spesies bakteri tumbuh pada suatu kisaran suhu tertentu atas dasar 

ini bakteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a) psikrolofil, yang tumbuh pada 

0
o 

sampai 30
o
C. b) mesofil, yang tumbuh pada 25

o
C - 45

o
C. c) termofil, yang 

tumbuh pada suhu 50
o
 atau lebih (Hajoeningtijas, 2012). 

2.3. Struktur Bakteri 

 Struktur tubuh bakteri tersusun dari materi genetik, ribosom, plasma sel, 

dinding sel, membran sel, dan cadangan makanan. Materi genetik berupa struktur 

nukleoid yang berupa molekul DNA melingkar berisi beribu-ribu gen untuk 

mengendalikan aktivitas sel bakteri tersebut. DNA mengandung seperangkat 

informasi genetik. Ribosom bakteri berfungsi untuk sintesis protein dan tersusun 

atas protein dan RNA. Kumpulan ribosom disebut polisom atau poliribosom. 

Bakteri memiliki dinding sel, berfungsi memberikan bentuk kaku tubuh bakteri. 

Dinding sel yang kaku berfungsi mencegah sel membengkak dan pecah akibat 

tekanan osmosis, jika diletakkan pada larutan yang lebih rendah konsentrasinya 

(hipotonik). Dapat dilihat pada Gambar 2.4 (Siregar dkk., 2008) 
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Gambar 2.4. Struktur Tubuh Satu Bakteri (Siregar dkk, 2008) 

 

Bakteri memiliki struktur tambahan, misalnya flagel pada Salmonella 

typhosa, membran fotosintesis pada Rhodobacter dan Rhodospirillum, serta pilus 

yang digunakan saat konjugasi pada bakteri Escherichia coli. Kapsul dan lapisan 

lendir merupakan struktur tambahan pada bakteri. Kapsul memiliki struktur lebih 

tebal dan padat dibandingkan lapisan lendir. Kapsul dan lapisan lendir 

memberikan perlindungan tambahan pada bakteri, misalnya pada Streptococcus 

pneumoniae (penyebab radang paru-paru) (Siregar dkk, 2008).  

2.4.  Penggolongan Bakteri 

Penggolongan  bakteri dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, cara  

hidup, sifat gram, kebutuhan oksigen, dan apabila tidak dapat dibedakan menurut 

ketiganya maka dimasukkan ke dalam kelompok khusus. Berdasarkan cara 

hidupnya a) Heterotrof, dibedakan menjadi parasit dan saprofit. b) Autotrof, 

dibedakan menjadi fotoautotrof dan kemoautotrof (Setyaningsih dan Susilo, 

2015). 

Berdasarkan kebutuhan oksigennya a) Aerob (obligat/fakultatif) 

Organisme aerobik atau aerob adalah organisme yang melakukan metabolisme 

dengan bantuan oksigen. Aerob, dalam proses dikenal sebagai respirasi sel, 

menggunakan oksigen untuk mengoksidasi substrat (sebagai contoh gula dan 

lemak) untuk memperoleh energi. Misal: Nitrosococcus, Nitrosomonas dan 

Nitrobacter. b) Anaerob artinya “hidup tanpa udara”. Perkembangan bakteri  

anaerob ini terjadi pada tempat-tempat yang sedikit atau sama sekali tidak 

mengandung oksigen. Umumnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri 
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anaerob adalah gas gangren, tetanus dan botulisme (Setyaningsih dan Susilo, 

2015). 

Berdasarkan tempat dan jumlah flagelnya terdiri dari; Monotrik, Lopotrik, 

Ampitrik, Peritrik. a) Monotrik memiliki satu flagel yang terletak di salah satu 

ujungnya, misalnya pada Pseudomonas aeruginosa. b) Amfitrik memiliki dua 

flagel pada kedua ujungnya, misalnya pada Aquaspirillum serpens. c) Lopotrik 

memiliki banyak flagel di salah satu ujungnya, misalnya pada Pseudomonas 

tluorescens. d) Peritrik memiliki banyak flagel di seluruh tubuhnya, misalnya 

pada Salmonella typhosa. e) Atrik tidak memiliki flagel (Siregar dkk., 2008). 

 

 
Gambar 2.5. Beberapa tipe flagel pada sel (Setyaningsih dan Susilo, 2016) 

 

 
Gambar 2.6. Bakteri Lopotrik pada P. Fluorescens (Siregar dkk., 2008) 
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Gambar 2.7. Bakteri Peritik pada S. Typhosa (Siregar, 2008) 

 

Flagellum merupakan struktur tambahan yang memungkinkan bakteri 

untuk bergerak. Gerakannya menyerupai gerak alat pembuka tutup botol (gerak 

memutar). Flagellum bakteri aerob berguna untuk bergerak menuju tempat yang 

mengandung oksigen. Adapun flagellum bakteri fotosintesis berguna untuk 

bergerak menuju ke arah datangnya cahaya (Siregar dkk, 2008). Beberapa bentuk 

dasar bakteri yaitu bulat (coccus), batang atau silinder (bacillus) dan spiral yaitu 

bentuk batang melengkung atau melingkar-lingkar. 

 

2.4.1 Basil (batang) 

Bakteri berbentuk batang dibedakan menjadi monobasil, diplobasil, dan 

streptobasil (Siregar dkk, 2008). 1 ) Monobasil (batang tunggal), contoh: E. coli, 

L. casei. 2) Diplobasil (batang berkelompok dua-dua), contoh: S. typhosa. 3) 

Streptobasil (rantai batang), contoh: Azotobacter dan B. anthracis. 

 
Gambar 2.8. Bakteri Monobasil (Siregar dkk, 2008)  



12 
 

 
Gambar 2.9. Bentuk Bakteri Diplobasil dan Streptobasil (Siregar dkk, 2008) 

 

2.4.2 Kokus (bulat) 

Kokus adalah bakteri yang mempunyai bentuk bulat seperti bola-bola 

kecil. Kelompok ini ada yang bergerombol dan yang bergandeng-gandengan 

membentuk koloni(Siregar dkk, 2008). Berdasarkan jumlah koloni, kokus dapat 

dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu: a) Monokokus (monococcus), bila 

kokus hidup menyendiri. b) Diplokokus (diplococcus), bila kokus membentuk 

koloni terdiri dari dua kokus. c) Streptokokus (streptococcus), bila koloni 

berbentuk seperti rantai. d) Stafilokokus (staphylococcus), bila koloni bakteri 

kokus membentuk untaian seperti buah anggur. e)Tetrakokus (tetracoccus), bila 

koloni terdiri dari empat kokus. 

 
Gambar 2.10. Bakteri Kokus (Siregar dkk, 2008) 
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Gambar 2.11. Bakteri Diplokokus, Streptokokus, dan 

Stafilokokus (Siregar dkk, 2008)  

 

2.4.3 Spirilum (Spiral atau seperti huruf S) 

Bakteri berbentuk spiral terbagi atas (Siregar dkk, 2008).  1) Koma, 

contoh: Vibrio cholerae (penyebab penyakit kolera). 2) Spirokaeta (spiral dan 

berekor), contoh: S. pallidum (penyakit raja singa/ sifilis). 

 
Gambar 2.12. Bentuk Bakteri Spirilium (Siregar dkk, 2008) 

 

Gambar 2.13. Bentuk Bakteri Koma, Spirilium, dan Spirokaeta  

 (Siregar dkk, 2008) 
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2.5. Bakteri Pelarut Fosfat 

Bakteri pelarut fosfat (BPF) adalah mikroorganisme tanah yang mampu  

melarutkan P terikat dalam mineral fosfat sehingga dapat diserap oleh akar 

tanaman (Saragih, 2013). Mikroba pelarut fosfat (MPF) berperan penting dalam 

mobilisasi fosfor tanah dan selanjutnya memfasilitasi penyerapannya oleh akar 

tanaman (Fitriatin dkk, 2009). Bakteri dekomposer yang berperan dalam 

penyuburan tanah karena mampu melakukan mekanisme pelarutan fosfat dengan 

mengekskresikan sejumlah asam organik berbobot molekul rendah. Bakteri 

memanfaatkan senyawa karbon sederhana (eksudat dari akar tanaman dan sisa 

dari tanaman). Aktifitas bakteri pelarut fosfat akan tinggi pada suhu 30
o
C-40

o
C 

(Ilham, 2014). 

Unsur P adalah salah satu unsur hara penting yang berperan dalam 

metabolisme dan proses mikrobiologis tanah dan mutlak diperlukan oleh mikroba 

tanah (selain BPF) maupun kelangsungan kehidupan tanaman. Persentase 

kandungan unsur P dalam ekosistem tanah juga sangat tergantung dari adanya 

BPF dalam ekosistem tanah tersebut (Widawati dan Suliasih, 2006). 

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 kandungan fosfat dalam organik bervariasi dari 20%-80%, bahkan bisa 

kurang dari 20% tergantung tempat  (Husen, 2006). 

Keberadaan mikroorganisme pelarut fosfat dari suatu tempat ketempat 

lainnya sangat beragam. Salah satu faktor yang menyebabkan keragaman tersebut 

adalah sifat biologisnya. Bakteri mampu hidup pada berbagai kondisi seperti 

kondisi asam, netral, basa, hipofilik, mesofilik, termofilik, aerob dan anaerob, 

serta beberapa sifat lain yang bervariasi. Masing-masing mikroorganisme 

memiliki sifat-sifat khusus dan kondisi lingkungan optimal yang berbeda-beda 

mempengaruhi efektivitasnya melarutkan fosfat (Husen, 2006). 

Widawati dan Suliasih (2006) menyatakan, aktivitas bakteri pelarut P dalam 

melarutkan P tidak larut sangat tergantung pada temperatur, kelembaban, pH, 
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suplai makanan, dan kondisi lingkungan selama pertumbuhannya. Kemampuan 

isolat bakteri dalam melarutkan P dan menghasilkan asam-asam organik 

tergantung dari proses metabolisme isolat bakteri itu sediri. Proses metanbolisme 

bakteri dipengaruhi oleh aktivitas enzim. Hal ini mengindikasikan bahwa bakteri 

pelarut P belum optimal mensekresikan enzim sehingga asam-asam organik yang 

dapat meningkatkan ketersediaan P menjadi kurang tersedia. 

Mekanisme kerja BPF sehingga mampu melarutkan P tanah dan P asal 

pupuk yang diberikan diduga didasarkan pada sistem sekresi bakteri barupa  asam 

organik, meningkatnya asam organik biasanya  diikuti dengan  pembentukan  

kelat dari Ca dengan  asam  organik  tersebut sehingga P dapat larut dan P tersedia 

tanah meningkat (Dewi, 2007). Kecepatan pelarutan P dari mineral P oleh asam 

organik ditentukan oleh: 1) Kecepatan difusi asam organik dari larutan tanah, 2) 

Waktu kontak antara asam organik dan permukaan mineral, 3) Tingkat dissosiasi 

asam organik, 4) Tipe dan letak gugus fungsi asam organik 5) Affinitas kimia 

agen pengkhelat terhadap logam dan, 6) Kadar asam organik dalam larutan tanah 

(Husen 2006). 

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 pengikat, yang menyebabkan terbentuknya struktur 

cincin yang mengelilingi logam tersebut. Mekanisme pengikatan Al3
+
 dan Fe2

+
 

oleh gugus fungsi dari komponen organik adalah karena adanya satu gugus 

karboksil dan satu gugus fenolik, atau dua gugus karboksil yang berdekatan 

bereaksi dengan ion logam (Dewi, 2007). 

 

2.5.     Identifikasi Bakteri 

 Identifikasi bakteri pelarut fosfat terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya 

pengamatan karakteristik morfologi koloni dan uji biokimia. Isolat bakteri yang 

sudah diketahui karakternya kemudian dicocokkan dengan buku panduan 

Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology untuk mengetahui genus dari 

bakteri pelarut fosfat (Hadioetomo, 1993). 
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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 

 Uji katalase digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam 

menghasilkan enzim katalase pada bakteri. Katalase merupakan enzim yang dapat 

mengkatalisis penguraian hidrogen peroksida (H2O2) menjadi air dan O2. 

Hidrogen peroksida bersifat toksis terhadap sel bakteri karena bahan ini mampu 

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

(Fauzia, 2011). 

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 Fermentasi 

 Uji fermentasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri untuk 

memfermentasikan gula-gula tertentu dengan menghasilkan asam. 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 

(Kismiyati dkk., 2009). 
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4.  Uji TSIA (Triple Sugar Iron Agar) 

 Uji TSIA merupakan rangkaian uji biokimia yang dilakukan untuk melihat 

kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasi gula yang terkandung di 

dalam media TSIA, yakni glukosa, laktosa dan sukrosa. Hasil uji ini digunakan 

untuk membedakan bakteri yang termasuk kelompok Enterobacteriaceae yang 

bersifat gram negatif dan memfermentasi glukosa kemudian membentuk asam, 

sehingga dapat dibedakan dengan bakteri gram negatif lain (Kismiyati dkk., 

2009). 

 

5. Uji SIM (Sulfida Indole Motility) 

 Uji motilitas dilakukan menggunakan media agar semisolid SIM (Sulfida 

Indole Motility) untuk menguji kemampuan pergerakan bakteri dengan hasil 

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). 

 

6.  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). 

 

c.  Alur Identifikasi Bakteri 

Setelah dilakukan identifikasi bakteri menggunakan rangkaian uji 

biokimia, kemudian hasil dari masing-masing uji disesuaikan berdasarkan alur 

identifikasi bakteri menurut buku panduan Bergey’s Manual of Determinative 

Bakteriology. Adapun alur identifikasi bakteri tersebut adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.14. Bagan Identifikasi Bakteri Gram Negatif 
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Gambar 2.15. Bagan Identifikasi Bakteri Gram Positif Kokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Bagan Identifikasi Bakteri Gram Positif Basil 

 

 

Gram Positif Kokus 

Katalase + 

Staphylococci 

(+) S. aereus 

Katalase - 

Streptococci 

Uji Koagulase 

(-) S. epidermitis 

Gram Positif Basil 

Bacillus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., 

Lactobacillus spp., Mycobacterium spp 

Pembentuk Spora 

(+) Bacillus spp., 

Clostridium spp. 

(-) Corynebacterium spp., Lactobacillus spp., 

Mycobacterium spp. 

Tahan Asam 

(-) Corynebacterium spp., 

Lactobacillus spp. 

(+) Mycobacterium spp. 

Katalase 
 

(+) Corynebacterium spp. (-) Lactobacillus spp. 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.15. Bagan Identifikasi Bakteri Gram Negatif Anaerob 
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