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PERATURAN DAN TATA TERTIB PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI 

Tata Tertib Praktikum 

1. Praktikum harus dihadiri seluruhnya. Jika berhalangan, praktikan harus memberikan 

keterangan tertulis, sebagai pertimbangan untuk mengikuti praktikum susulan (jika 
diadakan) 

2. Pada waktu memasuki laboratorium untuk praktikum, sepatu harap diletakkan 

diluar laboratorium. Tas dan barang-barang lain yang tidak diperlukan, diletakkan pada 
tempat yang tersedia (locker) / lantai. Tidak diperkenankan meletakkan diatas meja 
praktikum. 

3. Diwajibkan memakai Jas Laboratorium. 

4. Tidak diperkenankan merokok, makan dan mengganggu praktikum / percobaan orang 
lain.  

Kebersihan dalam Laboratorium 

1. Kebersihan laboratorium menjadi tanggung jawab bersama seluruh mahasiswa. 

2. Setiap kelompok praktikum diwajibkan membawa lap bersih, dan praktikan 
diwajibkan membersihkan meja laboratorium sesudah selesai praktikum. 

3. Tidak diperkenankan meletakkan kapas beralkohol  d i meja kerja,  tanpa 

dialas i kertas/plastik. Dan bila bahan kimia tumpah ke meja kerja, segera dibersihkan. 

4. Bila biakan (media berisi mikroba) tercecer dimeja / lantai. Tuangkan desinfektan ke atas 

biakan dan segera bersihkan. 

5. Sampah (media agar) harus dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan jangan 

dibuang ke bak cucian. Yang boleh dibuang ke bak cucian hanyalah zat yang bersifat cair 
dan reaktif. 

6. Perlengkapan praktikum yang sudah selesai dipakai harus dibersihkan dan 

dikeringkan, kemudian disusun rapi pads tempatnya. 

7. Bagi yang bertugas piket, harap membersihkan lantai dengan 

sapu. 

Ketenangan di dalam Laboratorium 

1. Ketenangan di dalam laboratorium harus dijaga, dan hindari kegaduhan yang 

dapat mengganggu jalannya praktikum. 

2. Diskusi antara anggota kelompok praktikum dianjurkan, dengan mengingat batas -

batas tertentu. 

Alat-alat Laboratorium 

1. Sebelum melakukan praktikum, setiap kelompok praktikum harus mengecek kelengkapan 

dan keutuhan alat. Bila ada kerusakan dan kekurangan alat, praktikan diharap 
melaporkan pads asisten. 

2. Selesai praktikum alat-alat (cawan petri, tabung reaksi, erlenmeyer) harus dicuci bersih 

dan dikeringkan untuk disterilisasikan kembali pads akhir minggu (atau sebelum 

praktikum berikutnya dilaksanakan). Setelah steril peralatan disimpan pads tempatnya. 

3. Alat-alat pipet, corong, gelas pengadung, dll, yang sudah dibersihkan dan masih diperlukan 

lagi (lebih dari satu kali), jangan diletakkan diatas meja, letakkan diatas penyangga / baki. 

4. Bila ada kerusakan alat atau hilangnya alat-alat akibat kesalahan praktikan, maka 

praktikan (kelompok praktikum) diwajibkan menggantinya berupa alat / uang dalam waktu 
satu bulan sesudahnya. 

5. Pada alat-alat geglas setiap percobaan, harus dituliskan tanggal praktikum, dan 
nama anggota kelompok praktikum dan angkatan mahasiswa. 
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Nilai Praktikum 

1. Nilai praktikum diambil dari : 
- Ketekunan dan kerapihan dalam praktikum. 
- Laporan praktikum 

- Ujian Semester 

2. Bagi praktikan yang tidak mengumpuikan laporan, akan diberikan nilai 0 untuk 

praktikum yang bersangkutan. 

3. Bagi praktikan yang tidak mengikuti praktikum sebanyak 3 kali, tidak diperbolehkan 

mengikuti ujian praktikum. Jika sudah terlanjur mengikuti, maka hasil ujiannya batal. 

Laporan 

1. Setiap satu judul percobaan dilaporkan dalam satu laporan. 

2. Setiap kelompok membuat satu laporan 

3. Laporan ditulis tangan pads kertas ukuran A4 atau kwarto. Halaman terdepan ditulis 
judul percobaan, nomor kelompok, nama anggota kelompok. 

4. Isi laporan praktikum berupa 

 Judul Percobaan 

 Tanggal Percobaan 

 Tujuan Percobaan 

 Pendahuluan, yang merupakan tinjauan pustaka yang berkaitan percobaan 

yang dilakukan. 

 Bahan dan Metode, mencakup : Alat dan Bahan dan Cara Kerja. 

 Hasil Pengamatan, dapat berupa: tabel, dengan membuat judul tabel dan 

satuan pengukuran. 

 Pembahasan, menghubungkan hasil percobaan dengan teori dan jurnal terkini. 

 Kesimpulan, dari hasil percobaan yang dilakukan, serta dihubungkan dengan 
tujuan percobaan. 

 Daftar Pustaka, daftar buku atau jurnal yang dipergunakan dalam membuat laporan. 
5. Laporan diserahkan langsung kepada dosen / asisten mahasiswa, 2 minggu setelah praktikum 

dilaksanakan. 
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1. STERILISASI DAN TEHNIK ASEPTIS 

Sterilisasi adalah suatu usaha atau tindakan untuk membebaskan alat atau media dari 
mikroba. Hal ini diperlukan agar mikroba yang ingin diamati terbebas dari mikroba lain.  
Sterilisasi terdiri dari beberapa cara. Pemilihan cara sterilisasi ditentukan berdasarkan sifat alat atau 

bahan yang akan disterilisasi dan tujuan sterilisasi. Secara umum sterilisasi dapat dilakukan dengan 
cara : 

1. Mekanik : dengan filtrasi atau penyaringan 

2. Fisika : dengan pemanasan dan pemberian tekanan 

3. Kimia : dengan pemberian desinfektan 

1. Sterilisasi Secara Mekanik  

Sterilisasi ini dilakukan terhadap bahan-bahan cair yang sangat peka terhadap pemanasan. 
Dilakukan dengan menggunakan filter (penyaring) bakteri. Terdapat beberapa jenis filter  antara 

lain : 

a. Berkefeld filter 
Elemen penyaringan yang terbuat dari tanah diatomae dengan porositas V (viel = kasar), 

N(normal) dan W (wenig = halus). Untuk tujuan sterilisasi ini pada umumnya digunakan 
porositas N dan W. 

b. Chamberland filter 

Elemen penyaring berupa porselin tanpa email. Porositas filter L1,L2, L3. Porositas yang 
digunakan untuk menyaring bakteri adalah L3 yang setara dengan tipe N pada Bakerfeld 
filter. 

c. Seitz filter 
Alat penyaring dari stainless steel dengan filter asbes-selulosa. 

 

Gambar 1 

Gambar 1. Prosedur sterilisasi jarum ose 
2. Sterilisasi Secara Fisika 

Cara ini digunakan  untuk mensterilkan alat/bahan yang tahan panas, tekanan atau radiasi. 
Sterilisasi ini dapat dilakukan dengan cara : 

a. Pemanasan kering 

Sterilisasi menggunakan lampu spiritus atau bunsen, untuk alat alat seperti pinset jarum ose, 
ujung pipet, bibir tabung reaksi/erlenmeyer/cawan petri. Cara lain menggunakan oven suhu 
175oC selama 1,5-2 jam untuk alat-alat seperti cawan petri, botol  atau bahan seperti tepung, 

talk dan sebagainya. 

b. Pemanasan basah 
Cara ini dapat dilakukan dengan perebusan, penggunaan uap air panas, penggunaan uap 
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panas bertekanan (menggunakan autoclave) atau pasteurisasi. 

c. Radiasi 

Menggunakan  sinar UV,  sinar   dan sebagainya untuk sterilisasi ruangan laboratorium, 

entkas atau alat-alat gelas. 

d. Senyawa kimia 

Senyawa kimia yang dapat digunakan untuk sterilisasi antara lain alkohol 70%, fenol, 
formalin 4%, deterjen maupun karbol. 

 

Gambar 2. Prosedur pemindahan isolat bakteri 
 Bekerja dengan mikroorganisme membutuhkan tehnik aseptis untuk mencegah ataupun 

mengurangi kontaminasi yang tidak diinginkan. Karena setiap benda yang digunakan maupun pekerja 
di laboratorium dapat menjadi sumber kontaminasi.  Prosedur umum dalam tehnik aseptis meliputi 
antara lain : 

a. Disinfeksi area kerja.  Meja yang akan digunakan  terlebih dahulu diberi disinfektan untuk 
membunuh mikroorganisme yang ada. 

b. Jarum ose (loop). Pemindahan mikroorganisme dari kultur cair maupun padat ke medium lain 

membutuhkan jarum ose (loop). Sterilisasi dapat dilakukan dengan membakar  jarum 
tersebut pada api bunsen sehingga berwarna merah. Sterilisasi ini dilakukan sebelum maupun 

setelah jarum digunakan. 
c. Mulut tabung.  Sterilisasi mulut tabung reaksi atau erlenmeyer dapat dilakukan dengan 

membakar mulut tabung stelah tutup kapas dibuka dan sesaat sebelum menutupnya kembali. 

d. Cawan petri. Sebelum cawan petri dibuka untuk melakukan inokulasi maupun setelah ditutup, 
tepi cawan petri  dilalukan di api bunsen. Selama inokulasi,  bagian cawan petri yang terbuka, 
didekatkan ke api bunsen untuk mencegah kontaminasi karena udara. 

 

Tujuan : Mengetahui berbagai cara sterilisasi alat maupun media  
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LATIHAN 1. MENYIAPKAN, MEMBERSIHKAN DAN MENSTERILKAN ALAT 

Tujuan: Untuk mengenal alat-alat yang dipergunakan pada praktikum mikrobiologi, alat  
sterilisasi dan cara penggunaannya. 

Peralatan Umum 

 Refrigerator (lemad es) untuk penyimpanan bahan kimia dan media nutrien. 

 Ent-Kast 

 Otoklaf atau pressure cooker. 

 Kompor Gas dan Lampu Spiritus. 

 Timbangan biasa dengan akurasi 0,01 gr. 

Mikroskop. 

 Rak tabung reaksi. 

 Spatula untuk pengaduk dan penimbangan bahan. 
Jarum inokulasi yang runcing dan bolong. 

Vortex. 

 Penghitung koloni bakteri. 

 Tempat penyimpanan untuk alat-alat gelas yang telah disterilkan dan media nutrien. 

 Kapas, aluminium foil, plastic wrap, kertas isap.  

 Baki, plastik, spidol, kertas label, kain lap/serbet. 

Alat-alat Gelas 

 Cawan petri 

 Tabung reaksi. 

 Gelas/labu erlenmeyer. 

 Gelas ukur. 

 Corong gelas. 

 Pipet ukur dan pipet plastik. 

 Kaca bends dan kaca penutup. 

Bahan-bahan 

 Alkohol 70 % dan 90 %, spiritus. 

 Aquades steril. 

 Desinfektan (karbol, lisol, spiritus, formalin, betadine, d1l) 

 Bermacam-macam zat warns untuk pewarnaan. - 

Bahan-bahan media pertumbuhan mikroba (agar). 

Cara Kerja 

1. Siapkan cawan petri, tabung reaksi, gelas kimia, erlenmeyer, gelas pengaduk. 

2. Bersihkan alat-alat gelas tersebut dengan sabun/detergen, kemudian keringkan. 

3. Bungkuslah dengan kertas koran, lalu diikat dengan benang kasur. 

4. Sterilisasikan alat-alat tersebut sesuai dengan jenisnya yang telah dijelaskan diatas dalam 

oven suhu 160 –180 OC selama 1-2 jam. 
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2. PEMBUATAN MEDIA 

Setiap mikroba melakukan metabolisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Hal ini 
menyangkut pengambilan nutrisi yang berasal dari lingkungan dan proses metabolisme nutrisi 
tersebut sesuai dengan kebutuhannya. 

Kebutuhan nutrisi mikroba sangat beraneka ragam, namun pada umumnya media untuk 
menumbuhkan mikroba harus menyediakan air, senyawa sebagai sumber energi dan kondisi 
lingkungan yang sesuai (pH, suhu, tekanan osmose dan sebagainya). Oleh karena itu, untuk tujuan 

isolasi , identifikasi dan pembiakan mikroba di laboratorium, maka media yang digunakan harus 
memenuhi persyaratan dalam hal komposisi nutrisi, tidak mengandung senyawa antimikroba, 
memiliki pH, kadar air,  dan tekanan osmose yang sesuai,  selain itu media juga harus steril. 

 
Klasifikasi Media 

1. Berdasarkan konsistensinya 
-  Media cair : digunakan untuk membiakkan mikroba dalam jumlah besar,  

 keperluan fermentasi dan berbagai uji. Misalnya kaldu nutrien, kaldu glukosa    dsb. 

- Media padat  :  dibuat dengan menambahkan agar pada media cair (12-15 g/l),  
  digunakan untuk membuat biakan murni, mengamati morfologi koloni, dan  
   menghitung jumlah koloni. Misalnya, agar nutrien, agar kentang   dekstrosa dsb. 

- Media  setengah padat (semi solid) : dibuat dengan menambahkan agar pada  
  media cair dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan agar untuk media   
   padat    (3-8  g/l). Umumnya digunakan untuk menguji mobilitas sel. 

  
2. Berdasarkan komposisi bahan media 

- Media sintetik : Komposisi kimia media diketahui dengan pasti dan ada dalam tingkat 

kemurnian yang tinggi. Misalnya : media Czapek’s Dox Agar 
- Media semi- sintetik ; Media terbuat dari bahan kimia yang dicampur dengan bahan alami, 

misalnya media agar kentang dekstrosa. 

- Media non sintetik : media terbuat dari bahan alami dan tidak diketahui dengan pasti 
komposisi kimianya. Misalnya : tanah, nasi, daun-daunan . 

 

 
 

3. Berdasarkan Fungsi  
- Media umum : media yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba secara umum, misalnya 

media agar nutrien untuk bakteri dan media agar kentang dekstrosa untuk jamur. 

- Media selektif, media yang mengandung senyawa tertentu  dan bersifat selektif untuk 
mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak dikehendaki. Misalnya agar Endo untuk 
Escherichia coli. 

- Media diferensial , media mengandung senyawa tertentu sehingga mikroba yang diharapkan 
dapat tumbuh dengan menunjukkan perubahan pada media secara spesifik, berbeda dengan 
mikroba lain. Misalnya agar pati, agar Eosin Biru Metilen. 

- Media pengaya atau penyubur : media digunakan untuk menumbuhkan mikroba dengan 
maksud menyuburkan mikroba tersebut. Hal ini umumnya dilakukan sebelum digunakan 
untuk uji fisiologis atau untuk starter fermentasi. 

 
Tujuan: Mengetahui jenis-jenis media dan cara pembuatannya 

 

Jenis-jenis Media 

1. Media Daging Segar Cair (Nutrient Broth /NB) 

Bahan : 
Daging sapi tanpa lemak                          500 g 
Pepton                                                        10 g 
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NaCl         5 g 
Akuades                                                1000 ml 

Cara kerja : 
Daging sapi dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil (digiling). Kemudian tambahkan akuades dan 
simpan dalam lemari es selama lebih kurang satu malam. Selanjutnya dipanaskan hingga  

mendidih dan biarkan selama 20 menit.  Kaldu yang diperoleh di disaring dengan kapas atau kain 
kasa beberapa kali hingga jernih. Tambahkan akuades hingga volumenya menjadi 1000 mL. 
Masukkan pepton dan NaCl kedalam air kaldu dan panaskan kembali hingga larut. Media yang 

telah siap dimasukkan kedalam tabung reaksi atau erlenmeyer sesuai penggunaan. Tutuplah 
tabung dan erlenmeyer tersebut dengan kapas. Kemudian bungkus dengan kertas dan diikat. 

Sterilkan dengan autoklaf pada suhu 121oC selama 15-20 menit. 
 Untuk pembuatan medium agar, dilakukan prosedur yang sama, hanya larutan kaldu ditambah 
agar 15 – 20 g/l kemudian dimasak hingga medidih dan agar larut (media tampak jernih). 

Selanjutnya disterilkan  dengan autoklaf pada suhu  
121oC selama 15-20 menit.  

2. Media Agar Nutrien (Nutrient Agar /NA Sintetis) 

Bahan : 
Nutrient Agar  15 – 20 g  

Akuades                      1000  ml 
Cara kerja : 
Timbang nutrient Agar sebanyak 15 – 20 g untuk setiap liter larutan (atau sesuai pentunjuk dalam 

kemasan). Larutkan agar dalam akuades, kemudian didihkan sambil diaduk sampai agar larut. 
Ukur pH agar tetap netral (6 -7). Sesuaikan dengan menambahkan HCl 0.1 N atau NaOH 0,1 N.  
Tempatkan dalam tabung reaksi atau erlenmeyer sesuai penggunaan, kemudian tutup dengan 

kapas.  
Sterilkan dengan autoklaf pada suhu 121oC selama 15-20 menit. 

Media Agar Kentang Dekstrosa (Potato Dextrose Agar / PDA) 

Bahan :    
1. Kentang  500 g 

2. Dekstrosa / Sukrosa 20  g 
3. Agar   15 - 20 g 
4. Akuades  1000 ml 

Cara kerja : 
 Kentang dikupas, dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil lalu direbus dengan akuades,volume 
dijaga agar tetap konstan dengan penambahan akuades. Ekstrak selanjutnya disaring beberapa 

kali dengan kapas hingga jernih. Filtrat  yang dihasilkan  dicampur dengan agar dan dekstrosa, 
dipanaskan hingga mendidih dan semua agar larut. Ukur pH skitar 6 -7. Masukkan dalam tabung 
reaksi atau erlenmeyer sesuai penggunaan, kemudian tutup dengan kapas.  

Sterilkan dengan autoklaf pada suhu 121oC selama 15-20 menit. 
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3. ISOLASI MIKROBA DARI LINGKUNGAN 

Mikroorganisme berada di  berbagai lingkungan di sekitar kita (tanah, air, makanan, tubuh 
organisme lain dsb.). Salah satu cara untuk mendapatkan mikroba yang berasal dari lingkungan 
adalah dengan mengkontaminasi medium steril dengan hembusan nafas, jari tangan, air, maupun 

udara lingkungan. Mikroba yang melekat pada medium selanjutnya akan tumbuh dan berkembang 
biak dan dapat diamati dalam bentuk koloni.  

Mikroorganisme jarang terdapat dalam keadaan murni. Kebanyakan merupakan campuran 

berbagai spesies. Untuk mempelajari morfologi dan fisiologi spesies, maka perlu dilakukan isolasi dan 
pembuatan kultur murni di laboratorium.  Isolasi mikroorganisme adalah proses memisahkan 
mikroorganisme dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni. Pada 

umumnya terdapat dua metode yang digunakan untuk mengisolasi mikroorganisme khususnya 
bakteri :  

 
1. Streak Plate Method  (Metode Cawan Gores)  
 Cara ini pada dasarrnya dilakukan dengan menggoreskan suspensi bahan yang mengandung 

bakteri pada permukaan medium yang sesuai dalam cawan Petri. Setelah proses inkubasi, maka akan 
tumbuh koloni yang terpisah  pada bekas goresan. Koloni terpisah ini mungkin berasal dari satu sel 
sehingga dapat dimurnikan lebih lanjut.  

 
2. Pour Plate Method (Metode Cawan Tuang). 

Metode ini dilakukan dengan menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada suhu 

lebih kurang 50oC dengan suspensi bahan yang mengandung mikroorganisme dan menuangkannya 
ke dalam cawan petri steril. Setelah inkubasi akan terlihat koloni yang tersebar di permukaan agar 
yang mungkin berasal dari satu sel bakteri, sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. 

LATIHAN 1. PENGAMATAN MIKROORGANISME LINGKUNGAN 

Tujuan : Mengetahui adanya mikroorganisme yang ada di lingkungan sekitar 

Bahan : 

1. Medium Nutrient Agar steril dalam cawan petri (media lempeng) 
2.  Lidi kapas (cotton buds) steril 

Cara kerja : 

1. Bukalah salah satu tutup cawan petri yang berisi medium, hembuskan nafas ke permukaan 
medium. Tutup kembali cawan petri.  

2. Ambil cawan petri ke dua, buka tutupnya dan letakkan jari tangan perlahan-lahan di 
permukaan media. Jangan ditekan, karena akan membuat media rusak. Angkat jari tangan 
dan tutup kembali cawan petri. 

3. Ambil cawan petri ke tiga, buka tutup cawan petri, letakkan di tempat ramai beberapa saat 
dalam keadaan terbuka. Tutup kembali cawan petri. 

4. Untuk cawan ke empat, ambillah lidi kapas steril, goreskan sejenak pada lingkungan yang 

anda inginkan (mis : kulit, rambut, meja dll). Buka tutup cawan petri, goreskan lidi kapas 
yang telah terkontaminasi pada permukaan media secara aseptis. Tutup kembali cawan petri. 

5. Inkubasikan seluruh cawan petri yang telah diberi perlakuan tadi selama 24 jam pada suhu 
ruang. 

6. Amati koloni yang tumbuh : jumlah, bentuk, diameter (pergunakan penggaris dan nyatakan 

ukuran tersebut dalam mm), warna, tepian, elevasi. Gunakan literatur tentang pengamatan 
koloni bakteri. 

7. Gambar dan buat hasil pengamatan anda dalam tabel pengamatan. 

8. Tabel pengamatan  
Jumlah koloni dari ...(sebutkan sumbernya) = ............. koloni 

Ciri koloni mikroorganisme dari lingkungan (sebutkan sumbernya) 
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Ciri koloni Koloni  

(1) (2) (3) 

    

    

    

    

LATIHAN 2. ISOLASI BAKTERI DENGAN METODE CAWAN GORES 

Bahan dan alat : 

- Suspensi (bahan) yang mengandung bakteri 

- Medium Nutrient Agar  
- Jarum inokulasi, lampu spiritus, kertas pembungkus, label 

Cara kerja : 

1. Sterilisasikan meja kerja dengan alkohol 70%. 
2. Buat medium lempeng agar dengan menuangkan media agar yang tengah mencair pada 

cawan petri steril. Biarkan hingga dingin dan memadat.  
3. Sterilkan jarum inokulasi pada lampu spiritus sampai pijar, kemudian dinginkan dalam alkohol 

atau sentuhkan pada permukaan agar. 

4. Ambil suspensi bakteri dengan jarum steril tersebut secara aseptis, goreskan pada 
permukaan agar lempeng kemudian tutuplah kembali cawan petri tersebut. Beri label dan 
bungkus kembali cawan petri tersebut (pada posisi terbalik). Inkubasikan selama 24 – 48 jam 

pada suhu ruang. 
5. Amati koloni yang tumbuh dan catat dalam tabel pengamatan. 

LATIHAN 3.  ISOLASI BAKTERI DENGAN METODE CAWAN TUANG 

Bahan dan alat : 

- Suspensi bahan yang mengandung bakteri  mis, es kelapa, susu, dll. 

- Nutrient Agar 
- Cawan petri, pipet, lampu spiritus, alkohol dalam botol semprot 

Cara kerja : 

1. Siapkan suspensi bahan yang mengandung bakteri 
2. Cairkan nutrient agar dengan mendidihkannya dalam penangas air dan biarkan hingga 

suhunya sekitar 50oC 

3. Masukkan 1-2 ose suspensi bakteri secara aseptis ke dalam cawan petri steril. 
4. Tuangkan medium nutrient agar cair (40 – 50oC) ke dalam cawan petri yang telah berisi 

suspensi bakteri. 

5. Tutup kembali cawan petri dan ratakan dengan menggesernya di atas meja searah angka 
delapan. 

6. Biarkan hingga agar memadat. Bungkus cawan petri dalam keadaan terbalik. 
7. Inkubasikan pada suhu ruang selama 24 – 48 jam. 

Edisi online semester 108/2018

LAB BIOLOGI UNJ



8 
 

 

 

Gambar 3. Tehnik Cawan Tuang dan Cawan Gores 
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Gambar 4. Metode goresan untuk mendapatkan koloni terpisah 

CARA MEMBUAT GORESAN DAN MEMINDAHKAN BIAKAN 

Untuk memindahkan biakan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. BersihkanEnt-Kast dengan alkohol 70%,atau dapat juga dengan menggunakan desinfektan. 

2. Lingkungan kerja harus tenang dan bebas angin. Nafas sedapat mungkin 
dihembuskan menjauhi tabung biakan yang akan dipindahkan. 

3. Periksa kembali apakah segala sesuatunya sudah disiapkan. 

 
Gambar 2. Cara membuka tutup cawan petri selama penggoresan. Bukalah sedikit tutup cawan 

petri, namun tutup cawan tersebut harus tetap terletak di atas cawan. Dengan demikian 
medium steril dalam cawan terlindung dari bakteri yang berasal dari udara. 

 

   
Gambar 5. Berbagai Cara Membuat Goresan. 
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Gambar 6. Cara memindahkan bakteri dari medium lempeng agar 

 

 

1. Cara memegang tabung 
Peganglah tabung yang berisi biakan mikro-

organisme (a) dan tabung medium baru (b) 
ditangan kiri. Peganglah jarum inokulasi dengan 

tangan kanan. 

 

2. Membuka kapas 
Buka kedua tabung biakan dengan melepas 

sumbat kapas, dengan menggunakan tangan 
kanan. Panaskan mulut tabung dengan cars 
melewatkan diatas nyala api sebanyak 2 X. 

Hendaknya mulut tabung yang berisi medi-um 
baru dipegang dengan posisi agak condong 
terhadap meja ker ja,  untuk  mengurang i  

kontaminasi terhadap udara. 

 

 

3 .  Memanaskan Jarum Inku las i  
Panaskan jarum inoku las i sampai p ijar.  
Dinginkan dengan menyentuhkannya pada 

permukaannya 

 

4. Mengambil b iakan 
Pindahkan biakan dengan mengambil sedi-kit 

bakteri dari permukaan medium tabung (a), dan 
langsung sentuhkan ke permukaan medium 
tabung (b). Jangan menekan terlalu keras, 

karena berat jarum inokulasi sudah cukup untuk 

 

 

5. Memanaskan 
Panaskan mulut tabung seperti pada waktu 
membukanya. Tutup kembali dengan sum-bat 

kapas. Bakar jarum inokulasi sampai pijar dan 
letakkan di tempatnya. 
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4. TEKNIK PEWARNAAN BAKTERI 

Bakteri merupakan mikroba uniseluler, yang mempunyai 3 bentuk dasar yaitu, bulat 
seperti bola (coccus), batang (bacillus), silindris dan lengkung (spiral). 

Untuk melihat struktur sel bakteri dengan seksama, diperlukan suatu pewarnaan. 

Biasanya pewarna yang digunakan disebut pewarna bakteri. Fungsi pewarnaan bakteri terutama 
memberi warna pada sel atau bagian-bagiannya, sehingga menambah kontras dan tampaklebih 
jelas. Sel-sel bakteri yang tidak diwarnai pada umumnya sukar diamati dengan mikroskop cahaya 

biasa, karena sitoplasma sel mempunyai indeks bias yang hampir sama dengan indeks bias 
lingkungannya yang bersifat cair (Hadioetomo, 1990). 

Pewarna bakteri adalah senyawa organik yang terdiri dari gugusan kromofor dan gugusan 

auksokrom yang terikat dalam suatu cincin benzena. Gugusan kromofor yang memberikan warna 
pada molekul pewarna, dan gugusan auksokrom yang memberikan disosiasi elektrolit molekul 

pewarna sehingga lebih mullah bereaksi. Ada dua macam pewarna berdasarkan muatan listrik 
pewarna: Pewarna Basa dan Pewarna Asam. Pewarna basa mengandung kromofor berupa 
kation (muatan positif), seperti biru metilen dan safranin. Pewarna asam mengandung kromofor 

berupa anion (muatan negatif), seperti eosin, fukhsin, dan merah kongo. 
Mekanisme pewarnaan bakteri terdiri dari pengikatan kimia dan pengikatan fisika. 

Mekanisme pengikatan kimia berdasarkan reaksi gugusan asam pewarna dengan gugusan basa 

komponen sel, atau sebaliknya. Pengikatan fisika berdasarkan proses absorbsi pewarna pada 
komponen sel (Jutono et al. 1976). 

 
Pewarnaan bakteri diperlukan beberapa faktor, yaitu 

1. Fiksasi. 

Sebelum bakter i di warna hares di lakukan f iksasi lebih dahulu. Yaitu dengan 
cara fisik (pemanasan atau freeze drying), atau dapat juga dilakukan fiksasi dengan menggunakan 

agensia kimia. 
Fungsi fiksasi ialah : (1) Mencegah mengkerutnya globula-globula protein sel; (2) 

Mempertinggi sifat reaktif gugusan-gugusan karboksilat, amino primer, sulfihidril; (3) Meru-bah 

afinitas pewarna bakteri; (4) Mencegah terjadinya otolisis sel; (5) Dapat membunuh bakteri secara 
cepat dengan tidak menyebabkan perubahan-perubahan bentuk atau strukturnya; (6) Melekatkan 
bakteri diatas gelas benda; (7) Membuat sel-sel lebih kuat (keras). 

Cara fiksasi yang paling banyak digunakan dalam pewarnaan bakteri ialah dengan 
membuat lapisan suspensi bakteri di atas gelas benda, kemudian dikering-anginkan dan dilakukan 
beberapa kali diatas api lampu Spiritus. 

Pada pewarnaan biologi lainnya dapat digunakan agensia -agensia fiksasi kimia 
(campuran asam cuka dengan asam pikrat, alkohol dengan aseton, d1l). 

 

2. Substrat. 

Tiap pewarna bakteri basa atau pewarna bakteri asam dapat bereaksi dengan konstituen-
konstituen tertentu. Oleh sebab itu substrat organik (lipids-lipids, protein-protein, asam-asam 
nukleat dan karbohidrat) juga akan mempengaruhi pewarnaan biologi. Sehingga dapat dibedakan sel-

sel yang: (1) basofil, yaitu sel-sel yang dapat mengikat- pewarna bakteri basa; (2) asidofil atau 
oksifil, yaitu sel-sel yang dapat mengikat pewarna bakteri asam; (3) sudanolfil, yaitu sel-sel yang 
dapat mengikat pewarna bakteri-pewarna bakteri yang dapat larut dalam minyak. 

 

3. Intensifikasi Pewarnaan. 

Dapat dilakukan beberapa cara, antara lain dengan mempertinggi kadar pewarna bakteri 
atau menambah suatu mordan. 

 

4. Pelunturan pewarna bakteri (Decolorizer). 
Decolorizer digunakan terutama untuk mendapatkan kontras yang balk pada bayangan 

mikroskop. Pada umumnya sel-sel yang sukar untuk dipewarna bakteri akan lebih sukar untuk 

didekolorisa-si (misalnya pada pewamaan acid fast pada Mycobacterium). Sebaliknya sel-sel yang 
mudah di warna akan lebih mudah pula didekolorisasi. 
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Jenis-jenis peluntur pewarna bakteri antara lain : 

(1) Peluntur pewarna bakteri yang lemah (alkohol, air, minyak cengkeh, aseton dan gliserin). 

(2) Peluntur pewarna bakteri asam (HCI, H2SO4, HNO3 dan campuran asam-asam tersebut 

dengan alkohol) 

(3) Peluntur pewarna bakteri basis (KOH, NaOH, sabun dan garam-garam bass). 

(4) Garam-garam logam berat (AgNO3, CUSO4, d1l). 

(5) Garam-garam logam ringan (Na2SO4, MgSO4, d1l). 

 
Beberapa cara pewarnaan. 

Beberapa cara pewarnaan bakteri yang penting ialah pewarnaan negatif, pewarnaan 
sederhana, pewarnaan gram, pewarnaan acid fast (pewarnaan Ziehl Neelsen), dan pewarnaan 
bagian-bagian sel bakteri. 

Latihan 4.1 Pewarnaan Negatif. 
Pewarnaan negatif merupakan cara pewarnaan tidak langsung, karena yang diwarna 

bakteri adalah latar belakangnya, sedangkan bakterinya sendiri tidak mengalami pewamaan. 

Pewarna bakteri yang banyak digunakan dalam pewarnaan negatif ialah nigrosin dan tints cina. 
 

Tujuan: Untuk mempelajari cara membuat preparat bakteri dengan latar belakang gelap, 
dan mengamati bentuk serta besar sel bakteri sesungguhnya. 

 

Alat dan Bahan 

 Biakan mumi 

 Larutan pewarna bakteri 

 Alkohol 70%. 

 Object glass dan cover glass. 

 Jarum ose, batang gelas, pipet dan lampu spiritus. 

 
Cara kerja : 

1. Bersihkan object glass dengan alkohol hingga bebas lemak, kemudian panaskan sekilas di 
atas nyala api spiritus, dinginkan. 

2.  Ambillah suspensi biakan murni dengan ose secara aseptis dan letakkan di atas object glass. 

3.  Ambit larutan tints cina dengan batang gelas atau pipet, dan campurkan dengan suspensi 

bakteri yang ads pada permukaan object glass hingga merata dan merupakan lapisan 

yang tipis sekali, kemudian kering-anginkan. 

4.  Amati preparat dengan mikroskap dengan perbesaran kuat dengan minyak imersi. Sel-sel 

bakteri akan tampak transparan dengan latar belakang hitam (gelap). 

5.  Gambar preparat bakteri dengan latar belakang diarsir. 

 

LATIHAN 4. MEMPELAJARI BERBAGAI TEKNIK PEWARNAAN BAKTERI 

Latihan 4.2 Pewarnaan Sederhana 
Merupakan cara pewarnaan dengan menggunakan satu macam pewarna bakteri saja. 

Sebelum di warna suspensi di fiksasi dahulu. Pewarnaan ini dipakai untuk melihat 
bentuk-bentuk bakteri. Pewarna bakteri yang digunakan ialah methylen blue, gentians violet, basic 
fuchsin atau safranin. 

 
Tujuan: Untuk mempelajari cara pewarnaan bated dengan satu pewarna bakteri warns 

(methylen blue), dan mengamati sifat set yang kontras dengan sekelilingnya. 

 
Alat dan Bahan : 

 Biakan murni. 

 Larutan pewarna bakteri methylen blue dan alkohol 70%. 

 Object glass dan penutupnya.  

 Jarum ose dan lampu spiritus.  

 Mikroskop. 
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Cara Kerja : 
Menyiapkan pewarna bakteri.  
Larutan pewarna bakteri Loffermethylen blue 
 Larutan A methylen blue 0,3 gr 

Alkohol 95% 30 ml 
Larutan B KOH 0,01 % 100 MI 

campurkan larutan A dan B hingga homogen. 
Pewarnaan.  

1. Bersihkan objek glass dengan alkohol hingga bebas lemak, panaskan sekilas di atas nyala 

lampu spiritus. 

2. Ambil secara aseptis 1 ose suspensi bakteri, dan ratakan di atas object glass seluas 1 cm2, 

kemudian kering-anginkan preparat apusan tersebut. 

3. Setelah kering preparat lalu difiksasi dengan cara memanaskan sekilas di atas nyala api 

spiritus 6-7 kali dan dinginkan. 

4. Teteskan pada apusan larutan pewama bakteri, diamkan 1-2 menit, kemudian cuci dengan air 

mengalir sampai sisa-sisa pewama bakteri tercuci selUruhnya. 

5. Selanjutnya preparat dikering-anginkan. 

6. Amati di bawah mikroskop dengan pembesaran kuat. Sel-sel bakteri akan tampak berwarna 

biru dengan latar belakang terang. 

7. Gambar bentuk-bentuk bakteri. 

 

Latihan 4.3. Pewarnaan Gram. 
Pewarnaan ini mula-mula dikembangkan oleh ahli histologi CHRISTIAN GRAM (1884), 

yang kemudian dikembangkan oleh ahli lain. 

Pewarnaan gram meliputi 4 tingkatan, yaitu : 

1. Pemberian pewarna bakteri utama (larutan crystal violet, yang berwarna ungu). 

2. Pengintensifan pewarna bakteri utama dengan menambahkan larutan mordan. 

3. Pencucian (dekolorisasi) dengan larutan alkohol. 

4. Pemberian pewarna bakteri penutup (pewarna bakteri lawan), dengan larutan safranin yang 
berwarna merah. 

 
Pewarnaan gram merupakan pewarnaan differensial, karena dapat membedakan bakteri yang 

bersifat gram positif dan gram negatif. 

a. Bakteri gram positif, ialah bakteri yang mengikat pewarna bakteri utama dengan kuat, 

sehingga tidak dapat dilunturkan dan tidak dapat diwarnai lagi oleh pewarna bakteri lawan. 

b. Bakteri gram negatif, ialah bateri yang kemampuan mengikat pewarna bakteri utama tidak 

kuat, sehingga dapat dilunturkan oleh peluntur, dan dapat diwarnai oleh pewarna bakteri 
lawan. Selain itu ada pula bakteri yang bersifat gram variabel. Bakteri-bakteri ini mempunyai 

sifat intermedier antara gram positif dan negatif. Sehingga kadang-kadang bersifat gram 
positif, kadang-kadang bersifat negatif. 
 

Perbedaan sifat bateri tidak mutlak tegas dan spesifik, tetapi masih tergantung beberapa 
faktor yang menyebabkan variasi dalam pewarnaan gram, yaitu : 

1. Perubahan keasaman, apabila pH turun kemungkinan bakteri gram positif dapat berubah 

menjadi gram negatif, demikian pula sebaliknya. 

2. Penyimpangan cars pewarnaan, misalnya pencucian yang terlalu lama, dapat menyebabkan 
bakteri-bakteri gram positif memberikan hasil gram negatif. 

3. Faktor medium juga mempengaruhi. Bakteri gram positif lemah apabila terlalu lama 

ditumbuhkan dalam medium yang mengandung bahan yang mudah difermentasi, dapat 
berubah menjadi gram negatif. 

4. Umur bakteri, bakteri-bakteri gram positif yang terlalu tug akan kehilangan nutrisi, sehingga 

dapat berubah menjadi gram negatif. 

5. Perlakuan khusus, bakteri gram positif yang bagian-bagian selnya (jenis-jenis lemak, 
karbohidrat, protein) dihilangkan dengan melarutkan dalam air pan gs, eter atau larutan 

ribonuklease, dapat berubah menjadi gram negatif. Bakteri gram negatif apabila ditambah 
dengan larutan pekat DNA dapat berubah menjadi gram positif, misalnya Escherichia coll. 
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Tujuan: Untuk mempelajari cara pewarnaan gram dan mengamati sifat dan bentuk bakteri 
terhadap pewarnaan gram. 

 

Alat dan Bahan : 

 Biakan Murni. 

 Larutan pewarna bakteri Gram. 

1. Gram A : Larutan pewarna bakteri Hucker's Crystal Violet 
2. Gram B : Larutan Mordan Lugol's Iodine. 
3. Gram C Larutan peluntur (Aceton-Alkohoo. 
4. Gram D Larutan pewarna bakteri safranin. 

 Alkohol 70%. 

 Object glass, lampu spiritus dan jarum ose. 

 Mikroskop. 

 
 
Cara Kerja : 

Menyiapkan pewarna bakteri.  
Gram A : Larutan Hucker's crystal violet. 

Larutan A : Crystal Violet 2 gram 

      Alkohol 95% 20 ml.  
Larutan B : Amonium Oksalat 0,8 gram. 

      Aquadest 80 ml.  

Campurkan larutan A dan B tersebut. 
Gram B : Larutan Mordan Lugol's Iodine. 

Iodine  1 gram. 
Kalium Iodine (KJ)  2 gram. 
Aquadest  300 mi. 

Campurkan Iodine dan KJ dalam mortar dan haluskan. Tambahkan aquadest sedikit 
demi sedikit sampai habis (300 mi). 

Gram C : Larutan Pencuci. 

Alkohol-Aceton : Alkohol 95%  70 ml. 
  Aceton  30 ml. 

Gram D : Larutan pewarna bakteri safranin. 

Safranin 0,5 ml. 
Alkohol 95% 100 ml. 
Aquadest 100 MI. 

Larutkan safranin dalam alkohol, tambah aquadest sampai mencapai 100 ml. 
 

Pewarnaan.  

1. Bersihkan object glas dengan alkohol 70%, ambit dengan jarum ose suspensi bakteri 

kemudian ratakan. 

2. Teteskan larutan Gram A sebanyak 2-3 tetes pada apusan bakteri, kamudian biarkan 

selama 1 menit. 

3. Cuci dengan air yang mengalir, kemudian kering-anginkan hingga kering, atau 

keringkan dengan kertas isap secara hati-hati. 

4. Teteskan dengan gram B, biarkan selama 1 menit, cuci dengan air mengalir, angin -

anginkan hingga kering. 

5. Cuci dengan Gram C (larutan peluntur) selama 30 detik, cuci dengan air mengalir, angin-

anginkan hingga kering. 

6. Teteskan larutan gram D (larutan pewarna bakteri penutup), biarkan selama 2 menit, 

kemudian cuci dengan air mengalir dan keringkan. 

7. Amati dibawah mikroskop dengan perbesaran kuat. 
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5. DETERMINASI BAKTERI 

Untuk identifikasi dan determinasi suatu biakan murni dari hasil isolasi, perlu diamati 
morfologi koloni, serta morfologi individual, sifat-sifat pewarnaan, sifat fisiologis (biokimia), 
partenogenesitas dan serologinya. Untuk bakteri-bakteri tertentu kadang-kadang ticlak dipedukan 

pengujian selengkap di atas. 
Pertumbuhan bakteri dipengaruhi jugs oleh faktor luar, antara lain: media, pH dan 

temperatur. Oleh karena itu bakteri yang memiliki morfologi yang sama, kemungkinan memiliki 

kebutuhan nutrisi dan ekologi yang berbeda. 
 

LATIHAN 5. MORFOLOGI KOLONI BAKTERI 

Tujuan : Mengenal bentuk-bentuk koloni bakteri dalam berbagai medium (medium nutrien-
agar tegak, mediun nutrien-agar miring, mediun nutrien-cair dan medium nutrien-

agar lempeng). 
 
Alat dan Bahan : 

-  Biakan murni agar miring umur 24 jam. 
- Medium nutrien-agar tegak. 
- Medium nutrien-agar miring. 

- Medium nutrien-cair. 
- Petridish steril. 
 

Cara Kerja : 

1. Inokulasi secara aseptis biakan bakteri dengan cara tusukan sampai ke dalam tabung, 

dengan jarum inokulasi pada medium nutrien-agar tegak. 

2. Inokulasi secara aseptis biakan bakteri dengan cara goresan lurus, dengan jarum inokulasi 

pada medium nutrien-agar miring. 

3. Medium nutrien-cair diinokulasi secara aseptis dengan biakan bakteri memakai ose. 

4. Buatlah biakan bakteri pada medium nutrien-agar secara taburan (lihat tehnik isolasi pada 

praktikum terdahulu). 

5. Inkubasi selaam 48 jam, atau lebih pada suhu kamar, amati dan gambar. 

6. Cara pengamatan : 
 

a. Medium nutrien-agar tegak. Gambar dan 

beri keterangan tentang 
Pertumbuhan :Merata atau ticlak; pertumbuhannya balk pada bagian permukaan, atau 

bagian dasar. 

Bentuk permukaan pada bekas tusukan. 
: Filiform, echinulate, bead, villous, rhizoid, arborescent 
 

b. Medium nutrien-agar miring. 

Gambar dan beri keterangan tentang  
Pertumbuhan : Tipis, sedang, lebat, tidak ada. 
Bentuk permukaan pada bekas goresan. 

: Filiform, echinulate, beaded, spreading, arborescent, rhizoid, plumose.  
Elevasi : Flat, effuse, raised, convex. 
Kilat (luster) : Mengkilat, tidak mengkilat, cretaceous. 

Topograft  : Licin, tidak teratur, permukaannya bergelombang, contoured, wrinkled, 
verrucose. 

Warna (chromogenesis) : 

Merah, kuning, hijau, coklat, flurerescent. 
Ciri-ciri optik : Opaque, translucent, opalescent, iridescent. 
Bau : Tidak berbau, berbau seperti   

Konsistensi : slimy, butyrous, viscid, membranous, britle. 
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Warna medium : Menjadi abu-abu, coklat, merah, biru, hijau, tidak tarjadi perubahan warna. 
 

c. Medium nutrien-cair. 

Gambar dan beri keterangan-keterangan 
Pertumbuhan dan permukaan : 

Ring, pellicle, flocullent, membranous, tidak membentuk selaput.  

Kekeruhan :Sedikit, sedang, lebat. 
Bau : Tidak berbau, berbau seperti   
Endapan : Kompak, bentuk dan ukuran tidak tertentu, granuler (butir-butir), 

flaky (berlapis-lapis), kental; banyak sekali, sedikit, tidak ada endapan. 
 

d. Medium nutrien-agar secara taburan. 

Gambar dan beri keterangan tentang : 

Pertumbuhan  : Pertumbuhan koloni dipermukaan atau di bawah permukaan medium 

Benyuk koloni :Punctiform, circular, filamentous, irregular, curled, amoeboid, myceloid, rhyzoid. 

Permukaannya :Licin, kasar, membentuk lingkaran-lingkaran yang konsentris, Radiate (seperti 

sisir yang radien). 
Elevasi :Flat, effuse, raised, convex, umbonate. 
Bentuk tepi :Entired, undulate, lobate, erose, filamentous, curlet. 
Bentuk struktur dalam : 

Amorf, butir-butir halus atau kasar, seperti filamen, curled, konsentris. 
 

Hasil Pengamatan: 

a. Medium nutrien-agar tegak. 
Pertumbuhan : ……………….…………………. …….. 

Bentuk permukaan pada bekas tusukan: ……………… 
 

 
b. Medium nutrien-agar miring. 

Pertumbuhan :  ............................... ………………….. 

Bentuk permukaan pada bekas goresan: ……………… 
Elevasi : …………………….....................................  
Kilat (luster): ………………………………………….. 

Topografi: ……………………………………………… 
Warna (chromogenesis) : ……………………………..  
Ciri-ciri optic: …………………………………………. 

Bau: ……………………………………………………. 
Konsistensi: ……………………………………………. 

Warns medium: ……………………………………….. 
 

 
 

 

c. Medium nutrien-cair. 

Pertumbuhan dan permukaan 
Kekeruhan: …………………………………………… 
Bau: ………………………………………………….. 

Endapan: …………………………………………….. 
 

 
d. Medium nutrien-agar lempeng 

Pertumbuhan: ……………………………………….. 
Benyuk koloni: ……………………………………… 

Permukaannya: …………………………………… 
Elevasi: ……………………………………………… 
Bentuk tepi: …………………………………………. 

Bentuk struktur dalam: ……………………………..  
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ARTI ISTILAH-ISTILAH 
 
Amoeboid seperti amoeba. 

Arborescent menyerupai pohon yang bercabang-cabang. 
Beaded seperti rantain mutiara (butir-butir) sepanjang bekas inokulasi. 
Brittle pertumbuhan yang keying dan mudah pecah (getas, rapuh) jika disentuh ose. 

Butyrous konsistensi bakteri yang menyerupai mentega. 
Chromogenesis pembentukan senyawa-senyawa yang berwarna oleh mikrobia. 
Contoured permukaan yang bergelombang seperti pets relief. 

Convex cembung. 
Crateriform pencairan medium gelatin berbentuk menyerupai piring. 
Cuneate seperti baji. 

Curled keriting, berkerut, seperti rantai sejajar yang bergelombang. 
Echinulate pertumbuhan sepanjang bekas inokulasi bergerigi atau berbintik-bintik. 

Effuse pertumbuhan tipis, biasanya merata. 
Entire rata. 
Erose seperti potongan-potongan yang tidak teratur. 

Filamentous bentuk menyerupai benang-benang. 
Filiform pertumbuhan sepanjang bekas inokulasi merata. 
Flat rata, datar. 

Flaky endapan yang terdid dari lapisan-lapisan. 
Flocculent bahan-bahan yang terapung dengan berbagai ukuran dan bentuk. 
Fluorescent berwarna jika kena sinar atau pantulan sinar. 

infundibuliform bentuk menyerupai cerobong atau kerucut terbalik. 
Lobate terdapat bentuk-bentuk seperti telinga. 
Membranous pertumbuhan tipis menyerupai membran. 

Edisi online semester 108/2018

LAB BIOLOGI UNJ



18 
 

Myceloid seperti pertumbuhan jamur dengan benang-benang radier. 
Napiform bentuk seperti bush lobak (wortel). 

Opalescent putih seperti susu, menyerupai bate opal. 
Opaque tidak dapat ditembus cahaya. 
Papillate bentuk cembung dengan tonjolan (bintil) tumpul. 

Pellicle pertumbuhan pada permukaan medium cair (selaput). 
Plumose pertumbuhan menyerupai bulu. 
Pulvinate seperti bantal. 

Punctiform kecil sekali (seperti titik) tetapi masih dapat dilihat dengan mats biasa, 
diameter kurang dari 1 mm. 

Raised pertumbuhan tebal dengan tepi yang kasar. 
Rhizoid pertumbuhan dengan cabang-cabang tidak teratur atau sepedi susunan akar. 
Ring pertumbuhan pada tepi permukaan medium-cair melekat pada gelas (spt cincin). 

Rugose berkerut, bedipat. 
Sacpewama bakterie : pencairan pada medium gelatin dengan bentuk seperti kantong panjang, 
tabung atau silinder. 

Slimy seperb lendir. 
Spreading pertumbuhan merata beberapa mm disekitar garis (bekas) inokulasi. 
Stratiform pencairan pada medium gelatin, secara horizontal dimulai dari alas dengan 

Binding terns ke bawah. 
Toruloid bentuk seperti Torula (Torula adalah jenis khamir yangtidak membentuk spora) 
Translucent meneruskan sinar meskipun bends dibawahnya tidak semua terlihat jelas. 

Trunpewama bakterie : dengan bentuk ujung persegi. 
Umbonate pertum.uhan tebal dengan tonjolan tumpul. 
Undulate bergelombang. 

Verrucose permukaan tertutup bintik-bintik (kutil-kutil). 
Villous bentuk pendek, tebal dan permukaan seperti rambut. 
Viscid suatu pedumbuhan yang jika disentuh ose akan menunjukkan gejala spt benang. 

 

 
Gambar 7. Bentuk bentuk koloni. 

 

1. Circulair. 2. Irregulair 3. Amoebid 4. Rhizoid 
5. Filamentous 6. Curled 7. Myceloid 8. Toruloid 
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Gambar 8. Bentuk elevasi, tepi dan struktur dalam koloni bakteri 

A. Elevasi 
1. Effuse 

2. Low convex 
3. Raised 

4. Convex 
5. Convex papillate 
6. Convex rugose 

7. Raised with concave 
8. Umbonate 
9. Pulvinate 

 

B. Tepi 
1. Entire 

2. Erase 
3. Crenate 

4. Undulate 
5. Lobate 
6. Ciliate 

7. Fimbriate 
8. Lacerate 
9. Ramose 

 

C. Struktur dalam 
10. Transparent 

11. Translucent 
12. Opaque 

13. Smooth 
14. Finely granular 
15. Coarsely granular 

16. Want' enterlaced beveled 
edge 

17. Filamentous 

18. Arborescent 
 

 
 1        2       3        4         

 
Gambar 9. Bentuk koloni medium nutrien-agar tegak 

1. Filiform 2. Echinulate 3. Beaded 

4. Villous 5. Rhizoid 6. Arborescent 

 
 

Gambar 10. Bentuk koloni medium nutrien-agar miring. 
1. Filiform 2. Echinulate 3. Effuse 4. Beaded 

5. Spreading 6. Plumose 7. Rhizoid       8. Arborescent 
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6. PENGARUH FAKTOR LINGKUNGAN  

TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI 

 
Aktivitas suatu mikroba dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan atau unsur-unsur 

ekologi. Perubahan yang terjadi pada faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan perubahan sifat 

morfologi dan fisiologi mikroba. Beberapa jenis mikroba dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungan baru, sehingga mikroba yang demikian mempunyai sifat sangat resisters terhadap 
lingkungan baru. 

 
Faktor – faktor lingkungan meliputi faktor abiotik dan faktor biotik 

Faktor abioti'-, ialah faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan yang bersifat fisika dan 

kimia. Diantara faktor-faktor tersebut ialah temperatur, pH, tekanan osmotik, pengeringan, sinar 
gelombang pendek, tegangan muka dan oligodinamika. Faktor biotik ialah faktor yang 
disebabkan adanya asosiasi atau kehidupan bersama mikroba, dapat dalam bentuk simbiosis, 

sinergisme, antibiosis dan sintropisme. Namun dalam praktikum di sini hanya dilakukan mengenai 
pengaruh sinar gelombang pendek. 

 
LATIHAN 6. EFEK SINAR ULTRA VIOLET TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI 
Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh sinar ultra violet terhadap penghambatan pertumbuhan 

bakteri. 
 
Alat dan bahan : 

Biakan murni dalam medium nutrien-cair umur 24 jam. 
Medium nutrien-agar tegak. 
Petridish steril. 

Kertas timah. 
 

Cara Kerja : 

1. Panaskan medium nutrien agar tegak, inokulasikan dengan 1 jarum ose biakan murni, atau 1 

ose bahan minuman yang telah terkontaminasi mikroba, kemudian gojog. 

2. Selanjutnya tuangkan ke dalam cawan petri -stedl, biarkan membeku (metode cawan tuang) 

3. Letakkan potongan kertas timah di atas medium biakan tersebut. 

4. Sinari biakan tersebut dengan sinar ultra violet se lama 3 jam dalam keadaan petddish 

terbuka, di dalam Ent-Kast. 

5. Ambit potongan kertas timah secara aseptic, kemudian tutup kembali petridish tersebut. 

6. Inkubasi pada temperatur 370C selama 24 jam. 

7. Gambar dan amati pertumbuhan bakteri. 
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7. DESINFEKSI DAN DESINFEKTAN 

Desinfeksi ialah usaha memusnahkan mikroba dengan menggunakan zat -zat kimia 
tertentu. Istilah desinfeksi dahulu dipakai untuk menyatakan usaha memusnahkan kuman 
(mikroba) patogen saja (Jutono, et. al. 1973). 

Zat kimia yang dipakai untuk mendesinfeksi disebut desinfektan. Usaha desinfeksi 
dapat bersifat sterilisasi sempurna, atau menghambat mikroba, hal tersebut tergantung pada jenis 
desinfektan, kadar desinfektan, lamanya kontak desinfektan dengan mikroba yang diuji, dan 

bahan yang akan di desinfeksi. 
Cara pengujian kekuatan (days) desinfektan ada bermacam-macam, tergantung pada 

sifat dari desinfektan. 

 
LATIHAN 7. PENGARUH DESINFEKTAN TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI 

Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh zat kimia (desinfektan) terhadap pertumbuhan 
bakteri, dengan menggunakan paper disk. 

 
Alat dan Bahan : 

 Biakan bakteri dalam nutrien-cair umur 24 jam. 

 4 tabung medium nutrien-agar tegak 10 cc. 

 Larutan alkohol 60%. 

 Larutan HgC12 0,1%. 

 Larutan merkurokhrom 3%. 

 Larutan Iodine (yodium) 10%. 

 Ekstrak tanaman (daun bluntas, lengkuas, kunyit, teh, dII) 

 Cawan petri, dan kertas filter (kertas saring) yang berbentuk bulat (pepper disk) steril dengan 

diameter 0,5 inci (1,25 mm). 
 

Cara Kerja : 

1. Inokulasi 1 ose biakan bakteri ke dalam tabung reaksi berisi medium yang telah dicairkan, 

gojog, kemudian tuangkan ke dalam cawan petri steril. 

2. Setelah padat dan dingin letakkan secara aseptis 4 kertas filter yang masing -masing telah 

dicelupkan dalam larutam alkohol 60%, HgC12 0,1%, merkurokhrom 3% dan yodium 10%, 
larutan daun teh 30% di atas medium agar (jarak kertas filter paling sedikit 10 mm dari tepi 

petridish). 

3. Inkubasi pada temperatur 370 C selama 24-48 jam. 

4. Amati dan gambar hasilnya, ukur zona penghambatan (zona jemih) pada masing -masing 

biakan bakteri dan bandingkan pengaruh masing-masing desinfektan. 
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8. MORFOLOGI  KAPANG  DAN  KHAMIR 

Kapang merupakan organisme eukariot yang memiliki dinding sel terbuat dari kitin.  Sifatnya 
kuat, fleksibel, dan mengandung polisakarida.  Perbedaan fungi dengan tumbuhan adalah fungi tidak 
memiliki klorofil  dan tidak berfotosintesisHabitat kapang  adalah tempat yang memiliki kadar air 

tinggi dan lembab.  Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan generatif fungi.  Badan 
vegetatif fungi disebut talus. Kapang merupakan cendawan yang memiliki banyak sel (multiseluler) 
yang membentuk benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium  Morfologi tiap 

talus berbeda-beda sesuai dengan jenis fungi.  Khamir memiliki susunan talus yang kecil, globular, 
dan terdiri atas satu sel.  Kapang memilki talus yang panjang, besar, dan bercabang disebut juga 
hifa.  Hifa terbagi menjadi dua, yaitu septat dan aseptat (Bauman 2004: 356--357).  Sedangkan 

khamir adalah cendawan yang bersel tunggal (uniseluler). Morfologi khamir lebih sederhana  
dibandingkan kapang dan ukurannya lebih besar dari sel bakteri. Pengamatan morfologi kapang dan 

khamir secara mikroskopik diperlukan jika kita ingin mengidentifikasi mikroba tersebut.  Identifikasi 
dilakukan dengan antara lain dengan cara mengamati hifa dan organ reproduktifnya. 
Tujuan : Mengamati morfologi kapang dan khamir 

Morfologi Kapang 

Bahan dan alat :   

Biakan murni Aspergillus sp dan Rhizopus sp. 

  Larutan Lactophenol Cotton Blue 

  Jarum inokulasi 

  Alkohol 70% 

 Cara kerja :  
1. Gelas obyek dibersihkan dengan alkohol 70% hingga bebas lemak. 
2. Teteskan sedikit larutan Lactophenol Cotton Blue di atas permukaan gelas obyek. 

3. Ambil sedikit koloni dari biakan tersebut dengan jarum inokulasi. 
4. Letakkan dalam tetesan lactophenol cotton blue  dan uraikan dengan jarum preparat secara hati-

hati.  

5. Usahakan seluruh misellium basah terkena lactophenol. 
6. Tutup dengan kaca penutup, usahakan tidak ada gelembung udara dalam preparat. 
7. Bersihkan kelebihan lactophenol dengan kertas hisap. 

8. Amati dengan mikroskop, dengan perbesaran 10x, kemudian 40x. 
9. Gambar morfologi kapang tersebut. 

 
Morfologi Khamir. 
Bahan dan alat : 

           Biakan murni khamir Saccharomyces cerevisiae  
              Larutan methylen blue 

             Gelas obyek dan kaca penutup 

           Jarum ose, alkohol 70% dan pembakar spiritus. 
 
Cara kerja  : 

1. Bersihkan kaca obyek dan kaca penutup dengan alkohol hingga bebas lemak. 
2. Teteskan sedikit larutan methylen blue pada gelas obyek. 
3. Ambil sedikit biakan murni khamir dengan jarum ose. 

4. Letakkan dalam tetesan methylen blue dan ditutup dengan kaca penutup. 
5. Amati dengan mikroskop dengan perbesaran 10x  kemudian  40x 
6. Gambar morfologi khamir tersebut.  
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PENGAMATAN MORFOLOGI KAPANG SECARA HENRICPS SLIDE CULTURE 

Tujuan : Untuk mengamati morfologi kapang secara mikroskopis melalui teknik Henrici's Slide 
Culture. 

 
Bahan : 

 Biakan kapang dalam medium tauge-agar, sabourods agar, atau YMA umur 3-4 

hari. 

 Medium tauge agar ,sabourods agar, atau YMA. 

 Lilin (atau dapat menggunakan 2 buah batang korek api), dan vaselin 

 Cawan petri steril 

 Kaca objek dan kaca penutup 

 Pipet kapiler steril 

 
Cara Kerja : 

1. Bersihkan kaca penutup dengan alkohol, kemudian panggang diatas nyala lampu spiritus. 
Pada waktu masih panas kedua tepi yang berlawanan diulas dengan dengan lilin selebar 2 
mm dan tebalnya kurang lebih 1 mm. (Jika tidak ada lilin dapat menggunakan 2 buah batang 

korek api). 

3. Bersihkan kaca objek dengan alkohol, kemudian dipanggang agak lama diatas nyala lampu 

spiritus. 

4. Kaca objek tersebut dibiarkan sampai agak dingin (tetapi masih cukup panas untuk 

menyalakan lilin), kemudian kaca penutup yang telah mengandung lilin diletakkan di atas kaca 

objek, dengan bagian yang mengandung lilin diatas kaca objek (Gambar 11). 

5. Cairkan medium agar dan dinginkan sampai temperatur 400 –450C, kemudian inokulasi 

medium agar dengan spora -pora kapang yang akan diamati. 

6. Kemudian ambilah medium tersebut (pada point 5) secara aseptis dengan pipet kapiler steril, 

selanjutnya teteskan pada tepi kaca penutup sampai medium mengisi setengah bagian gelas 
penutup (Gambar 11). 

7. Untuk mencegah penguapan medium, bagian kaca penutup yang terbuka dapat diolesi 

vaselin, atau dapat pula dimasukkan ke dalam cawan petri yang telah diberi kapas yang telah 
dibasahi aquades steril. 

8. Inkubasi pada temperatur kamar 36 — 48 jam. 

9. Amati dibawah mikroskop kapang pada kaca objek tersebut dengan perbesaran lemah 

kemudian dengan perbesaran kuat. 

10. Gambar dan beri keterangan yang lengkap.  

 

Catatan: 
Jika menggunakan batang korek api, buang bagian atas (kepala) dari korek api. Kemudian 
letakkan 2 bush batang korek api tersebut pada kaca objek, kemudian letakkan kaca penutup 

tepat diatas kedua batang korek api tadi. Selanjutnya pengerjaan sama seperti point 5 s/d 10. 

 
Gambar 11. Henrici's Slide Culture 
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PENGAMATAN MAKROSKOPIK KAPANG DAN KHAMIR 
Tabel 1. Hasil pengamatan makroskopik kapang. 

Karakteristik Rhizopus oryzae Aspergillus oryzae Penicillium 
chrysogenum 

Warna    

Tekstur koloni    
Zonasi    

Radial furrow    

Exudate drop    

Reverse colony    

Growing zone    

Umur biakan    

Tabel 2. Hasil pengamatan makroskopik khamir 

Karakteristik Saccharomyces cerevisiae 
Warna  

Tekstur  

Permukaan koloni  

Profil  

Tepi koloni  

Umur biakan  

 

B.  PENGAMATAN MIKROSKOPIK KAPANG DAN KHAMIR 

 
1.  Pengamatan mikroskopik kapang 

a.  Nama biakan : .............................. 
 Umur biakan : .............................hari 
 Pewarnaan : Laktofenol 

 Perbesaran : 10 x 100 
 Keterangan : 1. 
     2.  

     3. 
     4. 
     5.   

     6.   
b.  Nama biakan : .............................. 
 Umur biakan : .............................hari 
 Pewarnaan : Laktofenol 
 Perbesaran : 10 x 100 

 Keterangan : 1. 
     2. 
     3.  

     4. 
     5.  
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c.  Nama biakan : ..................................... 
 Umur biakan : .................................. hari 
 Pewarnaan : Laktofenol  

 Perbesaran : 10 x 40 
 Keterangan : 1.  
     2. 

     3.  
     4. 

     5. 
     6.  
 2.  Pengamatan mikroskopik khamir 

Nama biakan : ....................................... 
Umur biakan : .................................hari 
Pewarnaan : Metilen blue 

Perbesaran : 10 x 100 
Keterangan : 1. 
    2. 

    3.  
 

 

 
 

Edisi online semester 108/2018

LAB BIOLOGI UNJ



26 
 

9. PENGHITUNGAN JUMLAH MIKROBA 

Jumlah mikroba yang ada di dalam suatu bahan sangat bervariasi tergantung komposisi bahan 
dan faktor lingkungan yang mempengaruhi. Penghitungan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu 
bahan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu ; 

1. Hitungan  Langsung 
Penghitungan sel mikroba secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan  ruang hitung atau  
Haemocytometer.  Metode ini cepat pada proses pengerjaannya dan tidak memerlukan banyak alat, 

tetapi memiliki kekurangan tidak dapat membedakan antara sel hidup dan sel mati, serta sulit untuk 
menghitung sel yang berukuran sangat kecil. Jumlah sel yang terhitung dalam haemacytometer 
adalah total sel yang ada dalam populasi. Ruang hitung tersebut terbagi dalam 25 kotak yang luas 

maupun volumenya telah diketahui. Dengan menghitung jumlah sel mikroba yang terdapat dalam 
kotak-kotak tersebut dan mengalikannya dengan volumenya, maka jumlah mikroba per mililiter 

contoh dapat diketahui. 
2. Hitungan Tidak Langsung 

Metode ini dapat digunakan untuk menghitung total sel baik yang hidup maupun yang mati, atau 

hanya menghitung sel yang hidup saja, tergantung metode yang digunakan.  
a. Menghitung Kekeruhan Sel 

Perhitungan sel mikroba dilakukan dengan melihat kekeruhan (turbiditas) sel dengan mengukur 

persentase cahaya yang melewati larutan yang diperiksa. Alat yang digunakan adalah 
spektrofotometer. Persentase cahaya yang lewat merupakan perbandingan langsung dari 
konsentrasi sel yang dinyatakan dengan OD (Optical Density). 

b. Menghitung Berat Kering Sel 
Suspensi sel yang akan diukur  disentrifus  pada kecepatan tertentu. Endapan yang diperoleh 
selanjutnya dikeringkan dan ditimbang. 

c. Dengan Hitungan Cawan 
Contoh yang akan diperiksa diencerkan sampai konsentrasi tertentu, kemudian diambil sejumlah 
volume tertentu dari pengenceran ini dan ditanam pada media yang sesuai. Setelah 

diinkubasikan, dihitung koloni yang tumbuh pada cawan petri yang memiliki jumlah koloni 30-
300. Jumlah mikroba per mililiter sampel dapat diperoleh dengan mengalikan jumlah koloni 
dengan jumlah contoh dan faktor pengenceran yang digunakan.   

 

 
Gambar 12. Prosedur pembuatan seri pengenceran 
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Gambar 13. Ilustrasi kerapatan pertumbuhan mikroba hasil pengenceran 
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10. UJI KUALITAS AIR SECARA MIKROBIOLOGIS  

METODE MOST PROBABLE NUMBER (MPN) 

 Metode MPN digunakan sebagai uji kualitas air berdasarkan keberadaan dan jumlah ambang 

mikroorganisme pathogen yang terdapat didalamnya. Metode ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu: 
 
a. Uji Penduga (Presumtive Test) 

Alat dan bahan : 
- Tiga tabung reaksi berisi tabung durham dan medium Lactosa Broth ganda 10 ml 
- Enam  tabung reaksi berisi tabung durham dan medium Lactosa Broth tunggal 10 ml 

- Pipet ukur 10 ml dan 1 ml steril 
- Bunsen Burner 
- Inkubator 

- Botol sampel steril 
Cara Kerja : 
1) Ambil sampel air dengan botol sampel steril secara aseptis sebanyak kurang lebih 500 ml 

2) Inokulasikan 10 ml sampel air masing-masing ke dalam 3 tabung medium Lactosa Broth ganda 
10 ml (seri I) 

3) Inokulasikan satu mililiter sampel air masing-masing ke dalam 3 tabung medium Lactosa Broth 

Tunggal 5 ml (seri II) 
4) Inokulasikan 0,1 ml sampel air masing-masing ke dalam 3 tabung medium Lactosa Broth Tunggal 

5 ml (seri III) 

5) Inkubasi semua medium yang sudah diinokulasi sampel air pada suhu 35-370C selama 24 jam  
6) Catat tabung-tabung pada setiap seri yang menunjukkan terbentuknya asam dan gas (reaksi 

positif) 
7) Tabung-tabung biakan air sampel yang menunjukkan reaksi negatif (belum terbentuk gas) 

diinkubasi lagi pada 350C selama 24 jam. 

8) Bila tabung-tabung biakan no (7) tetap negatif, maka hasilnya dianggap negatif, tetapi bila 
hasilnya positif dilanjutkan ke uji penguat (confirmed test)  
 

b. Uji Penguat (Confirmed Test) 
Alat dan Bahan : 
- Semua tabung reaksi dari uji penduga yang hasilnya positif 

- Tabung reaksi berisi tabung durham dan medium BGLB 10 ml 
- Inkubator 
- Pipet ukur 1 ml steril 

- Sejumlah cawan petri berisi medium Endo Agar 
 
Cara Kerja : 

1) Inokulasikan 0,1 ml biakan dari setiap tabung uji penduga yang positif masing-masing ke dalam 2 
medium BGLB 

2) Inkubasikan satu seri BGLB yang telah diinokulasi pada suhu 350C dan satu seri yang lain pada 
suhu 44,50C selama 24-48 jam 

3) Ambil satu ose biakan dari tabung BGLB yang menunjukkan reaksi positif, goreskan (streak) pada 

permukaan media endo agar dalam cawan petri, inkubasikan pada suhu 350C-370C selama 24-48 
jam 

4) Amati terbentuknya asam dan gas dalam media BGLB, dan catat tabung-tabung pada setiap seri 

yang menunjukkan hasil positif 
5) Amati adanya koloni bakteri yang berwarna hijau metalik (menunjukkan koloni koliform) 

 

c. Uji Pelengkap (Completed Test) 
Alat dan Bahan : 
- Medium Endo Agar yang menunjukkan adanya koloni berwarna hijau metalik (uji positif) 

- Sejumlah tabung berisi tabung durham dan medium Lactose Broth tunggal 
- Sejumlah tabung berisi medium nutrien agar miring 
- Gelas obyek dan jarum ose 
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- Cat gram  
Cara Kerja : 

1) Setiap koloni yang berwarna hijau metalik pada setiap seri diinokulasikan dalam medium Lactose 
Broth dan Nutrien Agar miring 

2) Inkubasikan biakan dalam suhu 35-370C selama 24 jam 

3) Amati adanya asam dan gas dalam medium Lactose Broth, dan catat setiap kelompok/seri tabung 
reaksi yang menunjukkan uji positif 

4) Lakukan pengecekan gram dan pengecekan endospora dari biakan dalam tabung nutrien 

endoagar. 
5) Amati bentuk sel secara mikroskopis, bakteri koliform berbentuk batang, gram negatif dan tidak 

membentuk endospora (E. coli). 
6) Cocokkan jumlah tabung yang positif dengan daftar indeks MPN. 
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Sampel Air 

0,1 ml 
10 ml 

SERI I 

LB 10 ml 

SERI II 

LB 5 ml 
SERI III 

LB 5 ml 

Inkubasi 35-370C, 24 jam 

Dihasilkan gas dan asam (Uji 

Penduga positif) 

Endo agar 
BGLB 

Inkubasi 35-370C  
Inkubasi 44,50C, 

 

Ada gas 

dan asam 

(positif) 

Selama 24 jam 

Koloni bagian tengah/sentral gelap 

dan hijau metalik (uji positif) 

LB 

inkubasi 370C, 24 jam  

Nutrien Agar 

Inkubasi 370C, 24 jam 

Ada gas dan asam                            ada E. coli 

Konfirmasi jumlah dengan daftar indeks MPN                       total MPN 

Uji 

Penduga 

Uji 

Penguat 

Uji 

Pelengkap 
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