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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Isolasi Bakteri dari Suatu Campuran 

Isolasi adalah suatu cara untuk memisahkan mikroorganisme sehingga 

didapatkan biakan murni yang ditanam pada medium yang steril dan nutrisi 

yang cukup  untuk pertumbuhannya (Ingraham, 2000).). Isolasi dilakukan 

untuk memperoleh biakan murni dari suatu campuran. Isolasi membutuhkan 

perawatan dan teknik yang steril, bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kantaminasi  kultur murni dari organisme lain (Wilson & Walker, 2005). 

Menurut Hadioetomo (1993) untuk memperoleh biakan murni dari suatu 

biakan campuran dapat dilakukan dengan dua teknik yaitu: 

1. Metode cawan gores 

Metode cawan gores dilakukan dengan menggoreskann jarum inokulum 

yang mengandung bakteri pada permukaan agar nutrien di dalam cawan petri. 

Metode cawan gores mempunyai dua keuntungan, yaitu menghemat bahan 

dan waktu, namun untuk memperoleh hasil yang baik diperlukan ketrampilan 

yang lumayan yang bisa diperoleh dari pengalaman. Metode cawan gores 

yang dilaksanakan dengan baik kebanyakan dan menyebabkan terisolasinya 

mikroorganisme seperti yang diinginkan. 

2. Metode cawan tuang 

Metode cawan tuang dilakukan dengan mengencarkan spesimen dalam 

medium agar yang telah dicairkan dan didinginkan (50
o
C) yang kemudian 
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dicawankan. Metode ini menghasilkan koloni-koloni terpisah di atas 

permukaan atau pun didalam agar. 

2.2.Identifikasi Bakteri 

Identifikasi bakteri dilakukan jika telah mendapatkan biakan murni. 

Biakan murni didapatkan setelah melakukan teknik isolasi bakteri. Kultur 

murni digunakan untuk mengetahui jenis bakteri dengan melihat morfologi, 

sifat dan kemampuan biokimiawinya. 

Menurut Irianto (2012) dalam mengidentifikasi suatu bakteri dapat 

dilakukan degan mengamati karakteristik makroskopis, mikroskopis, dan uji 

biokimia bakteri tersebut. Menurut Dwijoseputro (2010) pengamatan 

makrokopis bakteri meliputi bentuk koloni, ukuran koloni, elevasi atau sudut 

kemiringan koloni, pigmentasi atau warna koloni, margin atau tepi koloninya, 

permukaan koloni, serta halus-kasarnya permukaan. Menurut Pelczar dan 

Chan (2010) pengamatan mikroskopis bakteri meliputi pewarnaan gram dan 

pengukuran sel bakteri. Pewarnaan yang digunakan yaitu pewarnaan gram. 

Uji biokimia dilakukan untuk mempermudah mengidentifikasi bakteri, 

karena dapat mengetahui karakteristik dan spesifik bakteri dengan melihat 

enzimatiknya. Beberapa uji biokimia yang diterapkan antara lain uji katalase, 

uji fermentasi karbohidrat, uji produksi indol, uji methyl red, dan uji voges 

proskauver (Cappucino & Sherman, 1987). 

2.3.Bakteri 

Menurut Ingraham (2000) bakteri adalah sel prokariot, uniseluler (sel 

tunggal), mempunyai ukuran yang kecil dan tidak mengandung struktur yang 
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membatasi membran di dalam sitoplasmanya. Menurut Ngalih (2012) dahulu 

bakteri terbagi menjadi Bacteria dan Archaeabacteria, namun sekarang 

Archaebacteria memiliki domain sendiri yang disebut Archae. Bakteri 

berkembang biak dengan membelah diri, dan karena begitu kecil maka hanya 

dapat dilihat menggunakan mikroskop. 

2.3.1. Ukuran Bakteri 

Menurut Dwidjoseputro, (2010) umumnya bakteri itu kecil sekali, 

sehingga kita memerlukan mikroskop untuk dapat mengamatinya. Ada juga 

bakteri yang besar dan dapat kita lihat dengan tidak menggunakan mikroskop. 

Kokus ada yang berdiameter 0,5 µ, ada juga yang diameternya sampai 2,5 µ. 

Basil ada yang lebarnya antara 0,2-2,0 µ, sedangkan panjangnya ada yang 1-

15 µ. 

2.3.2. Bentuk Bakteri 

Menurut Dwidjoseputro (2010) berdasarkan bentuk morfologinya maka 

bakteri dapat dibagi atas golongan basil, golongan kokus, dan golongan 

spiral.   

1. Basil (basillus) berbentuk serupa tongkat pendek, silindris. Basi dapat 

bergandeng-gandeng panjang (streptobasil), yang bergandeng dua-

dua(diplobasil), dan yang terpisah satu sama lain. 

2. Kokus (cocus) adalah bakteri yang bentuknya serupa bola-bola kecil. 

Kokus yang bergandeng-gandeng panjang (sterptokokus), yang 

bergandeng dua-duan (diplokokus), yang berkelompok empat-empat 

(tetrakokus), dan yang berkelompok membentuk untaian (stafilakokus). 
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3. Spiral (spirilum) ialah bakteri yang bengkok atau berbengkok-bengkok 

serupa spiral. 

2.3.3. Struktur Sel Bakteri 

1. Struktur eksternal sel bakteri (Pratiwi, 2008) 

Struktur eksternal sel bakteri meliputi glikokaliks (selubung gula), 

flagela, filamen aksial, fimbria, dan pili. 

a. Glikokaliks (selubung gula) merupakan istilah bagi substansi yang 

menglilingi sel, dan digambarkan sebagai kapsul. Kapsul merupakan 

strktur yang sangat terorganisasi dan tidak mudah dihilangkan. Ketebalan 

kapsul berfariasi dan fungsinya bagi bakteri antara lain sebagai perlekatan 

bakteri pada permukaan, pelindung sel bakteri terhadap kekeringan, 

perlengkapan nutrisi, dan proteksi bakteri. 

b. Slime (lapisan lendir). Sebagian besar material kapsul dieksresikn oleh 

bakteri ke dalam media pertumbuhannya sebagai lapisan lendir (slime). 

Fungsi lapisan lendir adalah untuk melidungi bakteri dari pengaruh 

lingkungan yang membahayakan, misalnya antibiotik dan kekeringan. 

c. Flagela merupakan filamen yang mencuat dari sel bakteri danberfungsi 

sebagai pergerakan sel bakteri. Flagela berbentuk panjang dan ramping. 

Ada lima macam tipe bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, yaitu 

arikus (bakteri yang tidak memiliki flagela), monotrikus (bakteri yang 

memiliki satu flagela), lofotrikus (bakteri yang memiliki satu atau lebih 

flagela pada satu ujung sel), amfitrikus (sekelompok flagela pada masing-
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masing ujung sel), dan peritrikus (flagela terdistribusi di seluruh 

permukaan sel). 

d. Filamen aksial (endoflagela) adalah kumpulan benang yang muncul pada 

ujung sel di bawah selaput sel luar dan berplin membentuk spiral di 

sekeliling sel. 

e. Fimbria termasuk golongan protein yang disebut lektin yang dapat 

mengenali dan terikat pada residu gula khusus pada polisakarida 

permukaan sel. 

f. Pili secara morfologi sama dengan fimbria. Umumnya pili lebih panjang 

dibandingkan dengan fimbria yang berperan khusus dalam transfer 

molekul genetik (DNA) dari satu bakteri ke bakteri lainnya pada peristiwa 

konjugasi. 

g. Dinding sel. Dinding sel bakteri merupakan struktur kompleks dan 

berfungsi sebagai penentu bentuk sel, pelindung sel dari kemungkinan 

pecah ketika tekanan air di dalam sel lebih besar dibandingkan diluar sel, 

serta pelindung isi sel dari perubahan lingkungan di luar sel. 

2. Struktur internal bakteri (Pelczar & Chan, 2010) 

Struktur di dalam dinding sel bakteri disebut dengan struktur internal 

bakteri yang terdiri dari: 

a. Membran sitoplasma. Membran sitoplasma terletak langsung di bawah 

dinding sel yang berfungsi mangendalikan lalu-lalangnya substansi 

kimiawi dalam larutan, masuk kedalam dan keluar dari sel. Membran 

sitoplasma juga menyediakan peralatan biokimiawi untuk memindahkan 
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ion-ion mineral, gula, asam-asam amino, elektron, serta metabbolit-

metabolit lain yang melintasi membran. 

b. Mesosom. Membran sitoplasma, dengan cara melpat kearah dalam atau 

invaginasi ke dalam sitoplasma, menghasilkan suatu struktur yang disebut 

mesosom. Mesosom berfungsi dalam sintesis dinding sel dan pembelahan 

nukleus. 

c. Protoplas dan sferoplas. Isi sitoplasma yang dikelilingi oleh membran 

sitoplasma, disebut protoplas. Bakteri gram negatif yan mempunyai 

dinding sel berlapis banyak, pembuangan lapisan peptidoglikan mungkin 

menyisihkan sebagian bahan lapisan luar tetap melekat pada membran 

sitoplasma, sel tersebut dinamakan sferoplas. 

d. Spora. Spesies-spesies tertentu bakteri menghasilkan spora, di luar sel 

vegetatif disebut eksospora dan yang di dalam sel vegetatif disebut 

endospora. 

2.3.4. Pengaruh  Faktor Lingkungan pada Pertumbuhan Bakteri 

Menurut Jokohadikusumo (2011) faktor-faktor lingkungan yang 

menguasai kehidupan bakteri antara lain sebagai berikut: 

1. Suhu  

Suhu adalah satu faktor yang terpenting yang mempengaruhi 

pertumbuhan multipikasi dan kelangsungan hidup dari semua organisme 

hidup. Suhu yang rendah umumnya memperlambat metabolisme seluler, 

sedangkan suhu yang lebih tinggi meningkatkan taraf kegiatan sel. Tetapi tiap 

organisme memiliki batas suhu terendah, batas suhu tertinggi, dan suhu 
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optimum untuk pertumbuhan dan reproduksi. Ketiga batas suhu dinamakan 

suhu kardinal (titik kardinal). 

a. Suhu pertumbuhan minimum, adalah suhu terendah organisme masih 

dapat hdup dan tumbuh. Banyak mikroorganisme dan hampir semua 

bakteri dapat hidup daalam suhu ini dalam jangka waktu berbeda-beda, 

tetapi pertumbuhan boleh diktakan berhenti. 

b. Suhu pertumbuhan optimum, adalah suhu yang diperlukan untuk 

multipikasi dalam taraf yang tercepat. Untuk kebanyakan organisme 

pertumbuhan optimum terjadi dalam suatu jangka suhu (t-range), bukan 

pada suatu suhu yang pasti dan batas tertingginya anya beberapa derajat di 

bawah suhu pertumbuhan maksimum. 

c. Suhu pertumbuhan maksimum, adalah suhu tertinggi yang masih 

memungkinkan ada pertumbuhan. Seringkali kenaikan sedikit saja di atas 

suhu ini mengakibatkan kematian mikkroorganisme, karena enzim menjadi 

non aktif. 

Berdasarkan pada perbedaan jangka suhu pertumbuhan bakteri dapat 

diklasifikasikan dalam tiga golongan menurut sifat-sifat terhadap suhu. 

a. Golongan mesofil 

Mikroorganisme dapat tumbuh pada suhu 10
0
C – 47

0
C, tetapi suhu 

optimum pertumbuhannya adalah 30
0
C-45

0
C. 

b. Golongan psikofil 

Umumnya mikroorganisme dapat tumbuh pada suhu 0
0
C. 

c. Golongan termofil 
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Mikroorganisme yang tumbuh pada suhu di atas 45
0
C-50

0
C. 

2. Bahan bentuk gas 

Jenis dan konsentrasi gas dalam lingkungan sangat mempengaruhi 

pertumbuhan mikroorganisme, oksigen dan karbondioksida sangat penting 

untuk kehidupan bakteri.  Nitrogen dan ammonia adalah ensensial untuk 

siklus nitrogen dan H2S mengambil peran utam dalam siklus sulfur. 

Penggunaan oksigen molekuler dikenal sekurang-kurangnya lima 

kelompok organisme, yaitu sebagai berikut: 

a. Obligat aerob, membutuhkan O2 yang sangat banyak sebagaiaseptor akhir 

dalam oksidasi biologis atau respirasi aerob. 

b. Obligat anaerob, mikroorganisme yang termasuk golongan obligat anaerob 

tidak membutuhkan oksigen bebas, bahkan jika kontak dengan oksigen 

akan mengakibatkan penghambatan atau mematikan organisme tersebut, 

karena tidak dapat menggunakan oksigen dalam proses metabolismenya. 

c. Fakultatif aerob atau fakultatif anaerob, dapat menggunakan O2 sebagai 

aseptor elektron. 

d. Mikroaerofil, organisme golongan tersebut mati atau terhambat 

pertumbuhannya oleh tegangan oksigen penuh. Pertumbuhan terbaik bagi 

organisme mikroaerofil adalah pada konsentrasi oksigen terbatas. 

e. Indeferen, ialah organisme yang tidak membutuhkan O2 bebas ataupun 

terhambat olehnya, kecuali dalam keadaan tertentu. 

 

 

Uji Potensi Enzimatik..., Dwi Astuti, FKIP UMP, 2014



13 

3. Tekanan osmosis 

Peristiwa terjadinya plasmolisis dan plasmotitis disebabkan karena sel 

berada dalam lingkungan dengan tekanan osmosis lebih tinggi atau lebih 

rendah dari isi sel, karena itu untuk mempertahankan kehidupan sel harus 

diciptakan tekanan osmosis yang seibang antara lingkungan dan isi sel. 

4. Pengeringan 

Banyak spesies dapat mengatasi pengeringan total untuk waktu yang 

lama, meskipun mikroorganisme dalam keadaan ini tidak tumbuh. 

5. Keadaan ekstrerm dingin 

Banyak mikroorganisme sangat tahan terhadap keadaan ekstrem 

dingin meskipun dalam bentuk vegetatif. 

6. Efek ion 

Suatu faktor yang jelas mempengaruhi semua mikroorganisme adalah 

keasaman atau kebasaan cairan yang mengelilinginya. 

7. Efek radiasi 

Pada level randah, radiasi pengionisasi ini dapat mengakibatkan 

mutasi yang mungkin mengarah pada kematian, sedangkan pada level tinggi 

pengaruh radiasi bersifat letal. 

2.4.Mikrobiologi Udara 

Pelczar & Chan (1998) udara bukanlah medium tempat 

mikroorganisme tumbuh, tetapi merupakan pembawa bahan partikulat, debu, 

dan tetesan cairan yang semuanya ini dimuati oleh mikrobe. Udara dapat 
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dibagi menjadi dua yaitu udara di dalam ruangan dan di luar ruangan 

(atmosfer): 

2.4.1. Udara di dalam ruangan 

Menurut Pelczar & Chan (1998) tingkat pencemaran udara di dalam 

ruangan oleh mikrobe dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti laju vertilisasi, 

padatnya orang, dan sifat serta taraf kegitan orang-orang yang menempati 

ruangan tersebut. Mikroorganisme terhembuskan dalam bentuk percikan dari 

hidung dan mulut selama bersin, batuk dan bahkan bercakap-cakap. Titik-titik 

air yang ukurannya jatuh dalam kisaran mikrometer yang rendah akan tinggal 

di udara sampai beberapa lama, tetapi yang berukuran besar segera jatuh 

kelantai atau permukaan benda lain. Menurut Yassin & Almouqatea (2010) 

bakteri dalam ruangan bisa berasal dari binatang peliharaan, pot bunga dan 

tempat sampah yang berada di dalam ruangan tersebut.  

2.4.2. Udara di Luar (atmosfer) 

Menurut Pelczar & Chan (1998) permukaan bumi, yaitu daratan dan 

laut merupakan sumber kebanyakan mikroorganisme yang ada dalam 

atmosfer. Angin menimbulkan debu dari tanah, partikel-partikel debu tersebut 

membawa mikroorganisme yang menghuni tanah. Sejumlah besar air dalam 

bentuk titik-titik air memasuki atmosfer dari permukaan laut, teluk, dan 

kumpulan air alamiah lainnya. Di samping itu ada banyak fasilitas 

pengolahan industri, pertanian, dan kotapraja, baik lokal maupun regional 

mempunyai potensi menghasilkan aerosol berisikan mikroorganisme. 
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2.5.Enzim 

Enzim adalah satu atau beberapa gugus polpeptida (protein) yang 

berfungsi sebagai katalis (senyawa yang mempercepat reaksi tanpa habis 

bereaksi) dalam suatu reaksi kimia. Enzim bekerja dengan cara menempel 

pada permukaan zat-zat yang bereaksi dan dengan demikian mempercepat 

proses reaksi. Sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap 

jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. 

Hal ini disebabkan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap (Maton dkk. 

dalam Ginting, 2009). 

Enzim bersifat tidak stabil, aktivitasnya dapat berkurang dengan nyata 

atau hancur oleh berbagai kondisi fisik atau kimiawi. Beberapa enzim dapat 

menjadi tidak aktif oleh perubahan kecil disekitarnya, misalnya bila dibiarkan 

sebentar saja dalam suhu kamar (Pelczar & Chan, 2010). 

Menurut Ginting (2009) kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

terutama adalah substrat, suhu, keasaman, kofaktor dan inhibitor. Menurut 

Pelczar & Chan (2010) terdapat hubungan optimum antara konsentrasi enzim 

dan substra bagi aktivitas maksimum. Setiap enzim berfugsi secara optimal 

pada pH dan teperatur tertentu. Keragaman pH yang ekstrim bahkan dapat 

merusak enzim , seperti juga suhu yang tinggi. Pendidihan selama beberapa 

menit  akan mendenaturasikan (menghancurkan) kabanyakan enzim, suhu 

yang sangat rendah juga dapat menghentikan aktivitas enzim tetapi tdak 

menghancurkannya. 
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2.5.1. Enzim Protease 

Menurut Abercrombie dkk. (1993) protease merupakan enzim yang 

mencerna protein dengan hidrolisis ikatan peptida. Menurut Suharti dalam 

Retnoningsih, (2007) hidrolisis protein oleh enzim protease sangat 

memerlukan peranan mikroorganisme karena mikroorganisme mampu 

menghasilkan enzim untuk mengubah protein menjadi asam amino. 

Perubahan tersebut berlangsung dalam proses fermentasi. Enzim dari 

mikroorganisme sangat stabil dibandingkan dengan enzim dari tumbuhan 

maupun hewan. Menurut Putri (2012) contoh bakteri yang menghasilkan 

enzim protease yaitu Bacillus. 

2.5.2. Enzim Amilase 

Menutur Ginting (2009) amilase adalah nama yang diberikan pada 

enzim glikosida hidrolase yang memecah pati menjadi maltosa. Menurut 

Sechani (2006) pati mengandung 2 jenis polimer glukosa yaitu amilosa dn 

amilopektin. Pati tidak larut dalam air dingin tetapi apabila suspensi dalam air 

dipanaskan akan terjadi suatu larutan kental. Larutan koloid tersebut apabila 

diberi larutan iodium akan berwarna biru. Menurut Zusfahair (2012) contoh 

bakteri yang menghasilkan enzim amilase yaitu Azospirillum sp. 

2.5.3. Enzim Lipase 

Menurut Abercrommbie (1993) lipase merupakan enzim yang 

menghidrolisis ester asam lemak, mengubah trigliseda (lemak) menjadi asam 

lemak dan gliserol. Menurut Mokate & More (2013) contoh bakteri yang 
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menghasilkan enzim lipase yaitu Pseudomonas Moeraxella, Staphylococcus 

aureus.   
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