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BAB I
DATA PENGAMATAN

1.1 Pengujian Penanaman Terhadap Media Lengkap di Petridish

Tabel 1.1.1 Perubahan yang terjadi setelah 24 jam terhadap media lengkap

No Pukul Perubahan yang terjadi

1 08.00 Agar agar mengeras

2 12.00 Terlihatnya garis zig zag

3 16.00 Sedikit terlihat bintik bintik putih

Tabel 1.1.2 Perubahan yang terjadi setelah 48 jam terhadap media lengkap

No Suhu Perubahan yang terjadi

1 08.00 Bintik putih tampak jelas

2 12.00 Bintik putih bertambah

3 16.00 Tidak ada perubahan

Tabel 1.1.3 Perubahan yang terjadi setelah 72 jam terhadap media lengkap

No Pukul Perubahan yang terjadi

1 16.00 Bintik putih tersebar banyak

1.2 Pengujian Penanaman Terhadap Media Tidak Lengkap di Petridish

Tabel 1.2.1 Perubahan yang terjadi setelah 24 jam terhadap media tak lengkap di
petridish

No Pukul Perubahan yang terjadi

1 08.00 Masih sedikit basah

2 12.00 Sudah mulai mengeras

3 16.00 Mengeras total dan garis zigzag telah tampak



Tabel 1.2.2 Perubahan yang terjadi setelah 48 jam dengan media tidak lengkap di
petridish

No Pukul Perbahan yang terjadi

1 08.00 Bintik putih mulai Nampak

2 12.00 Bertambahnya bintik putih

3 16.00 Tidak ada perubahan

Tabel 1.2.3 Perubahan yang terjadi setelah 72 jam dengan media tidak lengkap di
petridish

No Pukul Perubahan yang terjadi

1 16.00 Bintik putih tersebar

1.3 Pengujian Penanaman Terhadap Media Lengkap di Tabung Reaksi

Tabel 1.3.1 Perubahan yang terjadi setelah 24 jam terhadap media lengkap di
tabung reaksi

No Pukul Perubahan yang terjadi

1 08.00 Agar agar mengeras , media cair tidak

2 12.00 Tidak ada perubahan

3 16.00 Tidak ada perubahan

Tabel 1.3.2 Perubahan yang terjadi setelah 48 jam terhadap media lengkap di
tabung reaksi

No Suhu Perubahan yang terjadi

1 08.00 Garis lurus mulai tampak

2 12.00 Tidak ada perubahan

3 16.00 Tidak ada perubahan

Tabel 1.3.3 Perubahan yang terjadi setelah 72 jam terhadap media lengkap di
tabung reaksi

No Pukul Perubahan yang terjadi

1 16.00 Bintik putih mulai terlihat



1.4 Pengujian Penanaman Terhadap Media Tidak Lengkap di Tabung
Reaksi

Tabel 1.4.1 Perubahan yang terjadi setelah 24 jam terhadap media tidak lengkap
Di tabung reaksi

No Pukul Perubahan yang terjadi

1 08.00 Masih kenyal dan media cair tidak mengeras

2 12.00 Tidak ada perubahan

3 16.00 Tidak ada perubahan

Tabel 1.4.2 Perubahan yang terjadi setelah 48 jam dengan media tidak lengkap di
tabung reaksi

No Pukul Perubahan yang terjadi

1 08.00 Garis lurus mulai terlihat

2 12.00 Tidak ada perubahan

3 16.00 Tidak ada perubahan

Tabel 1.4.3 Perubahan yang terjadi setelah 72 jam dengan media tidak lengkap di
tabung reaksi

No Pukul Perubahan yang terjadi

1 16.00 Bintik putih mulai terlihat



BAB II

PEMBAHASAN

Percobaan dengan judul teknik sterilisasi, pembuatan media dan

penanaman bertujuan untuk mengetahui macam-macam media serta cara

pembuatannya. Sterilisasi merupakan standar operasional dalam proses kultur

jaringan, karena hal ini sangat berguna untuk menentukan keberhasilan percobaan.

Dalam arti luas sterilisasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk

menghilangkan dan membebaskan semua alat dan media dari gangguan

organisme mikroba. Sterilisasi dibagi menjadi dua macam yaitu sterilisasi secara

kimia dan secara fisika.

Dalam percobaan ini digunakan sterilisasi secara fisika yang menggunakan

arus uap dan tekanan yang tinggi untuk mematikan mikroorganisme. Alat yang

memakai prinsip ini adalah autoclave. Uap panas dapat mematikan

mikroorganisme karena mikroorganisme mengandung senyawa protein yang akan

mengalami degradasi jika terkena panas. Dalam proses ini juga memerlukan

tekanan sehingga arus panasnya dapat menembus kista atau dinding pelindung

mikroba.

Sebelum peralatan di masukkan ke dalam autoclave untuk proses sterilisasi,

maka terlebih dahulu peralatan tersebut bersihkan dengan cara dicuci, kemudian

alat yang sudah bersih dibungkus dengan menggunakan kertas sampul coklat dan

untuk erlenmeyer dan tabung reaksi disumbat mulutnya menggunakan kapas,

dimana tujuan dari pembungkusan dengan menggunakan kertas sampul coklat dan

penyumbatan ini adalah:

1. Untuk menghindari kontaminasi karena bagian mulut adalah bagian yang

rentan kontaminasi.

2. Agar mikroba tidak dapat masuk berdasarkan luas area kontak dengan

udara.

3. Untuk mencegah penguapan air pada bagian mengkilap karena bagian

mengkilap dapat menyerap cahaya.

4. Menjaga semua alat dan bagiannya dalam kondisi bersih dan steril dan siap

digunakan setiap waktu, dan terjaga dari kontaminan lingkungan.



5. Untuk menyerap air dari uap panas yang dikeluarkan autoclave.

(http://cyber-biology.blogspot.com)
Kemudian alat-alat yang akan disterilisasi dimasukkan ke dalam autoclave

selama 15 menit. Batas air bawah rak kukus harus diperiksa karena batas air di

dalam rak kukus harus berlebih untuk membentuk uap air yang jenuh. Suhu

autoclave dalam percobaan ini adalah 121oC dan tekanan 15 psi, dengan demikian

maka segala bentuk mikroorganisme dapat dimatikan. (Annonymous.2012)

Autoclave menggunakan uap air murni (lebih ringan dan lebih panas dari

udara) untuk sterilisasi sehingga udara yang terdapat dalam wadah harus

dikeluarkan. Pada saat sumber panas dinyalakan, air dalam autoclave lama

kelamaan akan mendidih dan uap air yang terbentuk mendesak udara yang

mengisi autoclave. Setelah semua udara dalam autoclave diganti dengan uap air,

katup uap/udara ditutup sehingga tekanan udara dalam autoclave naik. Pada saat

tercapai tekanan dan suhu yang sesuai, maka proses sterilisasi dimulai

dan timer mulai menghitung waktu mundur. Setelah proses sterilisasi selesai,

sumber panas dimatikan dan tekanan dibiarkan turun perlahan hingga sama

dengan tekanan atmosfer. Autoclave tidak boleh dibuka sebelum tekanan turun

sampai nol. Hal yang sering keliru adalah dengan menutup semua katup rapat-

rapat sebelum udara dalam wadah digantikan oleh uap air.

Adanya udara dalam wadah saat sterilisasi dapat mengakibatkan kurang

efisiennya sterilisasi. Autoclave hanya dapat mencapai suhu maksimal pada

kondisi uap air murni. Grafik berikut menggambarkan penurunan suhu jika

terdapat campuran udara pada wadah autoclave saat sterilisasi. (Hardy, S.P. 2002)

Sebagian besar media sangat terpengaruh oleh pemanasan yang berlebihan,

tetapi sterilisasi menggunakan autoclave adalah cara yang paling memuaskan

untuk sterilisasi media atau bahan yang tahan panas lebih dari 100oC. Kombinasi

waktu dan tekanan untuk sterilisasi media umumnya menggunakan suhu 115 °C

(0.69 kg/cm2) selama 20 menit atau 121 °C (1.06 kg/cm2) selama 15 menit.



Penetrasi suhu dan tekanan akan semakin menurun pada volume yang

besar. Oleh karena itu jika mensterilisasi cairan melebihi 1L disarankan untuk

melebihkan waktu sterilisasi. Wadah seperti tabung, erlenmeyer, botol sebaiknya

diberi ruang kosong (head space) antara mulut wadah dengan batas cairan.

Setelah selesai sterilisasi sebaiknya alat dan bahan dibiarkan dingin sampai 80oC

di dalam autoklaf sebelum diangkat. (Barrow dan Feltham, 1993)

Bahan yang disterilkan adalah media padat. Media padat dan alat-alat yang

akan digunakan seperti tabung reaksi, petridish dan erlenmenyer di masukkan ke

dalam autoclave yang telah diatur suhu dan tekanannya. Media padat merupakan

tempat hidup sel bakteri. Pada media inilah bakteri akan hidup. Menurut

Biosciencetechnologi ada dua macam media, yaitu media alami dan sintetik.

Media alami adalah media yang diperoleh dari jaringan hewan. Media sintetik

adalah media buatan yang mengandung nutrisi untuk kehidupan sel. Dalam

percobaan ini media yang digunakan adalah media sintetik. Ada dua media buatan

yang dipakai dalam percobaan ini, yaitu media padat dan media cair.

Media cair yang merupakan biakan murni yang terdiri dari campuran

glukosa 0,3 gram, NaCl 0,5 gram, ragi 0,8 gram, ekstrak daging 10 mL dan

aquadest         10 mL. Komponen-komponen ini sangat diperlukan untuk

pembuatan media. Ekstrak daging adalah untuk penunjang pertumbuhan bakteri.

Glukosa merupakan bahan yang diperlukan sebagai sumber energi. Untuk itu

komposisi glukosa harus dilebihkan. Garam (NaCl) untuk menjaga kestabilan dan

sebagai katalis. Ragi merupakan sumber mikroorganisme yang akan dibiakkan, di

dalam ragi ini terdapat berberapa mikroorganisme yaitu; Amylomyces rouxii,

Mucor sp, Rhizopus sp, Saccharomycopsis fibuligera, Saccharomycopsis

malanga, Pichia burtonii, Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis,

Pediococcus sp, Bacillus sp (http://milmi.staff.ugm.ac.id).

Adapun komponen yang digunakan untuk membuat media padat terdiri

atas agar-agar 1,5 gram, glukosa 0,6 gram, NaCl 0,8 gram dan aquadest sebanyak

100 mL. Semua bahan ini dicampur dan dipanaskan di atas hot plate sampai

campuran menjadi homogen. Media padat agar ini berguna untuk menjaga sel

agar tidak berpindah tempat sehingga akan mudah dihitung dan dipisahkan

jenisnya ketika tumbuh menjadi koloni. Media padat juga menampakkan difusi



hasil metabolit bakteri sehingga memudahkan dalam pengujian suatu hasil

metabolit.

Setelah peralatan dan media padat selesai disterilisasikan dengan

menggunakan autoclave, selanjutnya proses penanaman bakteri. Terlebih dahulu

media padat yang telah homogen dituang ke dalam petridish dan tabung reaksi.

Kemudian media padat didinginkan sejenak hingga mengeras di dalam clean

bench. Pada saat didiamkan posisi tabung reaksi dimiringkan. Hal ini bertujuan

untuk memperluas bidang permukaan dari media padat didalam tabung reaksi.

Setelah media padat mengeras dituangkan media cair ke dalam petridish dan

tabung reaksi yang berisikan media padat, yang sebelumnya telah dibuat goresan

pada media padat tersebut. Dibuat goresan zigzag untuk media padat dalam

petridish dan goresan lurus pada tabung reaksi. Setelah itu dituang media cair,

kemudian disimpan dan diamkan 1x24 jam pada clean bench.

Dari hasil pengamatan setelah 1x24 jam. Terlihat perubahan pada petridish

dan tabung reaksi. Hal ini menandakan bahwa telah ada bakteri yang tumbuh pada

media tersebut.

Pertumbuhan didefinisikan sebagai penambahan jumlah sel atau biomassa

yang berurutan dan teratur seiring dengan waktu. Pertumbuhan meliputi jumlah

sel, berat kering, kandungan protein, kandungan asam nukleat, dan sebagainya.

Bakteri biasanya melakukan pembiakan secara aseksual atau vegetatif.

Pembiakan ini berlangsung cepat, jika faktor-faktor luar menguntungkan.

Pelaksanaan pembiakan yaitu dengan pembelahan diri atau divisio. Jika faktor-

faktor luar menguntungkan, maka setelah terjadi pembelahan, sel-sel baru

membesar sampai masing-masing menjadi sebesar sel induk.

Bakteri yang diinokulasikan dalam medium yang sesuai dan pada keadaan

yang optimum bagi pertumbuhannya, maka terjadi kenaikan jumlah yang sangat

tinggi dalam waktu yang relatif pendek. Pada beberapa spesies, populasi (panen

sel terbanyak yang dapat diperoleh) tercapai dalam waktu 24 jam, populasinya

dapat mencapai 10 sampai 15 milyar sel bakteri per mililiter. Perbanyakan ini

disebabkan oleh pembelahan sel secara aseksual.

(http://syariffauzi.wordpress.com.2009)



Fase pertumbuhan bakteri adalah sebagai berikut :

1. Fase lag adalah fase dimana bakteri beradapatasi dengan lingkungannya

dan mulai bertambah sedikit demi sedikit.

2. Fase logaritmik adalah fase dimana pembiakan bakteri berlangsung paling

cepat. Jika ingin mengadakan piaraan yang cepat tumbuh, maka bakteri

dalam fase ini baik sekali untuk dijadikan inokulum.

3. Fase stationer adalah fase dimana jumlah bakteri yang berkembang biak

sama dengan jumlah bakteri yang mengalami kematian.

4. Fase autolisis (kematian) adalah fase dimana jumlah bakteri yang mati

semakin banyak, melebihi jumlah bakteri yang berkembang biak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, diantaranya:

1) Nutrisi

Mikroorganisme tidak hanya amat bervariasi dalam persyaratan nutrisinya,

tetapi juga menunjukkan tanggapan yang berbeda-beda terhadap kondisi fisik

di dalam lingkungannya. Untuk keberhasilan pertumbuhan berbagai tipe

bakteri, dibutuhkan satu kombinasi nutrien serta lingkungan fisik yang sesuai.

Semakin banyak nutrien yang terdapat dalam media, maka semakin banyak

bakteri yang akan tumbuh.

2) pH

Ada range pH tertentu yang dibutuhkan oleh bakteri agar bisa bertahan hidup.

Range pH yang dibutuhkan bakteri untuk hidup adalah pH dengan kadar

asam yang mencukupi. Bakteri akan tumbuh dengan baik pada range pH yang

di miliki, apabila berlebih ataupun kurang, maka pertumbuhan bakteri akan

terhambat

3) Temperatur

Suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Bakteri tidak akan hidup

pada suhu ruang. Untuk itu pada langkah kerja pananaman, bakteri yang

ditanam diletakan di dalam clean bench. Di dalam clean bench suhu telah

diatur, yaitu sekitar 45oC.



4) Konsentrasi

Semakin tinggi konsentrasi suatu media yang digunakan, maka akan semakin

banyak dan semakin cepat bakteri itu tumbuh.

5) Tingkat kesterilan

Semua media dan alat yang digunakan harus steril. Apabila tidak steril maka

akan menghambat pertumbuhan bakteri. Steril tidaknya suatu media

tergantung kepada sempurna atau tidaknya proses pensterilan.

6) Tekanan osmosis

Suatu tekanan osmose akan sangat mempengaruhi bakteri jika tekanan

osmose lingkungan lebih besar (hipertonis) sel akan mengalami plasmolisis.

Sebaliknya tekanan osmose lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel

membengkak dan juga dapat mengakibatkan rusaknya sel. Olah karena itu

dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat

tekanan osmose yang sesuai, walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi,

perbedaan tekanan osmose dengan lingkugannya tidak boleh terlalu besar.

(http://ekmon-saurus.blogspot.com.2012)



BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa

kesimpulan, yaitu:

1. Sterilisasi merupakan standar operasional dalam proses kultur jaringan, karena

hal ini sangat berguna untuk menentukan keberhasilan percobaan.

2. Sterilisasi dibagi dua, yaitu sterilisasi kimia dan fisika. Percobaan ini

menggunakan sterilisasi secara fisika (dengan uap panas dan tekanan).

3. Alat sterilisasi yang digunakan pada percobaan ini ialah autoclave, merupakan

alat sterilisasi dengan menggunakan tekanan 15 Psi atau sekitar 1 atm dan

dengan suhu 121oC (250oF). Lama sterilisasi yang dilakukan adalah 15 menit

pada suhu 121oC. maka segala bentuk mikroorganisme dapat dimatikan.

4. Media padat merupakan tempat hidup bakteri, media cair merupakan biakan

murni.

5. Media padat berguna untuk menjaga sel tidak berpindah tempat sehingga akan

mudah dihitung dan dipisahkan jenisnya ketika tumbuh menjadi koloni.

6. Medium cair yaitu media yang tidak mengandung agar, contohnya adalah NB

(Nutrient Broth), LB (Lactose Broth). Medium cair akan memberi kesempatan

bakteri untuk menyebar dan tercampur dengan seluruh nutrisi sehingga lebih

cocok untuk mengoptimumkan pertumbuhan mikroba. Dapat juga untuk

mengetahui karakter suatu mikroba berdasarkan kebutuhan oksigen

7. Komponen penyusun media cair adalah:

a. Glukosa sebagai sumber makanan dan energy.

b. NaCl sebagai katalis dan menjaga kestabilan

c. Ragi yang merupakan sumber bakteri.

d. Ekstrak daging untuk nutrisi dan pertumbuhan bakteri



8. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yaitu nutrisi,

konsentrasi, pH, temperature , tingkat kesetrilan, dan tekanan osmosis.
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LAMPIRAN

DATA PENGAMATAN

Gambar pengamatan media lengkap setelah 0-24 jam

1. Gambar media lengkap pada t = 0 jam

Gambar 1.1 Media lengkap di petridish Gambar 1.2 Media lengkap di tabung
reaksi

2. Gambar media lengkap pada t = 14 jam

Gambar 2.1 Media lengkap di petridish Gambar 2.2 Media lengkap di tabung
reaksi



3. Gambar media lengkap pada t = 18 jam

Gambar 3.1 Media lengkap di petridish Gambar 3.2 Media lengkap di tabung
reaksi

Gambar pengamatan media lengkap setelah 24-48 jam

1. Gambar media lengkap pada t = 38 jam

Gambar 1.1 Media lengkap di petridish Gambar 1.2 Media lengkap di tabung
reaksi

2. Gambar media lengkap pada t = 42 jam

Gambar 2.1 Media lengkap di petridish Gambar 2.2 Media lengkap di tabung
reaksi



3. Gambar media lengkap pada t = 46 jam

Gambar 3.1 Media lengkap di petridish       Gambar 3.2 Media lengkap di tabung
reaksi

Gambar pengamatan media lengkap setelah 48-72 jam

1. Gambar media lengkap pada t = 58 jam

\

Gambar 1.1 Media lengkap di petridish Gambar 1.2 Media lengkap di tabung
reaksi



Gambar pengamatan media tidak lengkap setelah 0-24 jam

1. Gambar media tidak lengkap pada t = 0 jam

Gambar 1.1 Media tidak lengkap di Gambar 1.2 Media tidak lengkap di
petridish tabung reaksi

2. Gambar media tidak lengkap pada t = 14 jam

Gambar 2.1 Media tidak lengkap di Gambar 1.2 Media tidak lengkap di
petridish tabung reaksi

3. Gambar media tidak lengkap pada t = 18 jam

Gambar 2.1 Media tidak lengkap di Gambar 1.2 Media tidak lengkap di
petridish tabung reaksi



Gambar pengamatan media tidak lengkap setelah 24-48 jam

1. Gambar media tidak lengkap pada t = 38 jam

Gambar 1.1 Media tidak lengkap di Gambar 1.2 Media tidak lengkap di
petridish tabung reaksi

2. Gambar media tidak lengkap pada t = 42 jam

Gambar 1.1 Media tidak lengkap di Gambar 1.2 Media tidak lengkap di
petridish tabung reaksi

3. Gambar media tidak lengkap pada t = 46 jam

Gambar 1.1 Media tidak lengkap di Gambar 1.2 Media tidak lengkap di
petridish tabung reaksi



Gambar pengamatan media tidak lengkap setelah 48-72 jam

2. Gambar media tidak lengkap pada t = 58 jam

Gambar 1.1 Media tidak lengkap di Gambar 1.2 Media tidak lengkap di
petridish tabung


