
t 

' .. 
I 
I 
' 

IZZI'ITT 
Seminar Nasional dan Kongres Biologi XL 

6 

" Biologi untuk kesejahteraan manusia 
dari molekular hingga lingkungan 

IIZEZIII' 
Seminar Nasional dan Kongres Biologi XL 

6 
« 

, ' • ' 
Program 

dan Abstrak 
" Biologi untuk kesejahteraan manusia 

dari molekular hingga lingkungan" 

Yogyakarta, 
16-17 September 2005 

¢ 



BUKU PANDUAN 
PROGRAM DAN ABSTRAK 

SEMINAR NASIONAL 
DAN KONGRES BIOLOGI Xlll 

YOGYAKARTA, 16-17 SEPTEMBER 2005 

DISELENGGARAKAN OLEH : 

PERHIMPUNAN BIOLOGI INDONESIA 
CABANG YOGYAKARTA 

BEKERJASAMA DENGAN ! 

FAKULTAS BIOL0GI 
UNIVERSITAS GADJAH MADA 

I 
I 
I 
I 
I 

• 
BUKU PANDUAN 

PROGRAM DAN ABSTRAK 

SEMINAR NASIONAL 
DAN KONGRES BIOLOGI XIII 

YOGYAKARTA, 16-17 SEPTEMBER 2005 

DISELENGGARAKAN OLEH : 

PERHIMPUNAN BIOLOGI INDONESIA 
CABANGYOGYAKARTA 

BEKER.JASAMA DENGAN: 

FAKULTAS BIOL0GT 
UNIVERSITAS GADJAH MADA 



l 

SAMBUTAN KETUA UMUM PANITA 
SEMINAR NASIONAL DAN KONGRES BIOL0GI XI 

alorn aha 
yr p0nb6rare hat dank.unity shin9qt $no 

dapat betrpui bona0a ddenies at. mongadareno 0gin.egitn 
rinar Na.oat Kong. Bi0log ion • ya0gl 13. Sul 6horn an bag.an 
tu mongerban tug.a pl.aka.legit.an#lrnihiri d untuk ini .mu Pi la 
bnaoannyiappal0try.jk du ta yang%a Ker a p0. ln " "wwow two ioban to amt boor mo pereruanting.roan6.nhngi0omen mn.den9 
kn pilit tn Per blolog/ dhm pbagum.an, ht mookuhr hlngg 
ling#g.Deng tna it.awibranp pruner%hini.004jg 
du sag tu.r is.rt p09al nan d.an lippy0glob#hlu. Kari brt8rap 
agar peroruarain dapt nj.jg njk boleh pa biolow lndore a 
9way#yany obagai bing 

Sobyk bid.king de1 180al.alhrp6 unk dist my%all 
64m ala poral0eb Utkg l.al..ny Pall mernbagodln4 
elomnpok y%tu.Biol0gi Fundamental, Bliolog lip8 bldg Prtao, Bi0log le0pen bl%0g 
Ke hat, den 8iolog Trap bideg Lngug idup. Deg dear kri berth.op 
al000# 40..nih y0g ya.0g#.00di4poi yagain9gin raa. Selin 

git Sina Nasional, 9a 0a09g/on9rt. Biol0g lido a yang.13 
Kone ii merup.al$.dh%.tu k.6git Pertinpuna Biol0qi lion (P8N'), %ng ante 
anal.non ngr Pu. Pl bu,0n90. Pong Pu.t yang8a 
ony pro9rank.jljy% 

Pan#i mer moat lhorat yang or.roe Pot De Ag9Die, 
pt.MSc.tbrenan hear don men per ma uni untuk seminar oiUntuk tu 
Pali meya ill as.a la. den pengha9a.any.0g$0gQyal.pad% 
Bel fa.era.a9g.07i0079p0.a1.p0 felt0Uovert G.a$ah Mader yang 
elhrnbi do4009dl%.yg$.09t be uktl.aka8y.gin 
erirahj9a.07is.pan.pi rot Dr Ynon Macia t Ureta Nagy 
6pang%%. 00yuk m600hi 0n.0gal.01ih.% me$ p01bi%0% 
irk.hkris.npall.al.ep. Prof De. Jent Situmnog a Prof Dr. Sul.ti 
Moe0porodt Fus BiologiUGM.sorta Or.lr. Syattn Kare APU dai LP'f yang 
ga be di menji pnbic. ln Seljylimn.eel.pd Del Falu 
Bio0g GM' yang olah bred mnj tun rurah da meryedit.ans.gala ta.a bag¥ 
ogitini 

tlnitarnbehn tu9a009/099l.0K009 a Sernioar Nasional dart 
PengrPust Plkpo Pong Cabong Pi Yogel.rarimn ryales bun 
yang.teen 2004Pala me0angle betook tan 2004,te.pi.en ---ezz--±±-e.- mer0k depot n egtnihii Kot»tun ahoia Tun £re 
bogi Falu. Biologi UGM, sting9 falull Biol0gi moan erk.an peryololeng9ya 
pod tahunini berawn9Lien pl Tun Bi0log UGM Deng.an den l 

SAMBU TAN KE TUA UMUM PANT TA 
SEMINAR NASIONAL DAN KONGRES BIOL0GI XN 

Sain.#a00a 
Pu syuurta pa0jaan bearaata 0ah0at daiwashing9aa sud 

dapt be.rnpubrsare alarn ken$tat.enghi de mnenrnedi ran9gain.egan 
Seminar Nasional da Kongees Biologi Indonesia ya0gk 13. Sutu kehon tar bag/ai 
untuk men9oantugas peasaaeg niahini dauntukni sea Paiia tel.ah 
berus.aha ryiapk.a1$09ala$.00a0.a$jk du. tan y%0gl.al.Kena..a1 p0.at 7 
bidang biologisln dews t.air ii fnerbl tel%%ml b..% gt 

peroranihi0en9an 0unsaniah yanglebh mend mdanus sehinga 
kni pilih ten Pen bl.log/ eden pmnbangu.an, def .rule hlgg. 
ling# ngan Deng.an tern tierebut lei berhap prf #rniah ii ala m40jag 
dis.uni da1sang tu.arieserta pengi man dala lippy0giebhlu Kari berharap 
9r peer.rrih ii dapt me0jag unjuk eboleha para biologiwan Indonesia 
dengankarye-a yya dalam btgai bidang 

Seba yak dak rang dat 180mah trp untukk ides.lo.ska eta$by%k 
64ma.ala poster al.an 0dbeberan. Uotk pelaksnannya Panila telah merbagi .dalan 4 
elo0rook yaltu Bi0log Fundamental. Biol0g raper bidang Pert.aria, Biolog Tera0pen bidang 
Ksehtat, den Biol0g erapan bdagLngungan /iidup. Degan deraniami berharap 
al.an tr0ipa..alrnih yg ya0g0oh-tsp0yang#a ingan bra0a Selan 

Seminar Nasional, jg ala be0lag89 ogres Biol0gi Indonesia ya0gk13 
ongre inimerupan sisal keg Pertinpunan Bi0log ldone (9)yant.a 
lain.al.mnernh PengurPust PB be, men9% k Pe0gurus Pus.at yang la08, $rt.a 
reyun pro9an.rja$0l0.jy% 

0 more la tkehornet yang bes.le Pro Dr.Ang9 Dini, 
pt,Me.et LPf beenan tar don men peroe raununtuk seriaoi Uotuk 
Pi menyrpal. rs erirna.ash a pgar9a.a1 ya09 0.09pg-009gi0ya.p8.% 
Bou. Parsa teiraks.h ju9kri sap0an1.p8la PRektorLloiveriaGaaha yang 
el.ah mne0roe doron9andante yang.at bera untuk ierksavary«lepta ii 
Terirnahjgaa0isa000a0#.pal rot De. Yau.oi Machia dart Uninitas Nagoya 
Jpn9al. n0yurt meeruhin9a. en peb«a07% 
era.sh.mi apail.an kepaa Prof.Dr. Jesmnant Situmorang dan Prof De Sukart 
Moelj0pro di Fella Biog UG4sea Deir Syal die AP aLPl yang 
ber oner.ii penbi utan Sel.jy.irk.hp.%la Dok Fall 
Biolog uGM yang elah bereaenjad tuan rurah damerry eals9a ta bag 
satanioi 

eluknit.nbahl.my0ingoing Sina Ni0n.a 
engrust Bio6e Penn Cab«egPt toge aim tyke.nan tun 
yan9la. yatu ta.tun 2004. Panitia me0ag tel.ah dibentuk sjak tabun 2004.et.api 
pad wal do denaayagperhan Presic nan lain sbgawry8,Pan 
0era0a dapat molal.sank.an.girl ii. Kbetulo hon iold.ale Tahon £re 
bag alult Biolog UGM.ting Falu.la 8iolog meoawan perry#en99any« 
pad taunini, bersarnan dga Lina puluh Tahun Biol0gi UGM Dengan dii al.an 

3 



E 
! 

ii 
] 

Ii 
t I 

Ju] Al 
llii; t 

l tii ii} II 

1, It i { I 
Hj '# tttfj # 

• 

i 

l • • 
J I 

il {kl I#I}I! 
ff jl!tijtt 

ik#lilliltlli] 
ll11�tlt1J f J1!•11 ii I ! f f iii! ill ii 

i ji} { 

j]: {ijtyy ti{i) i 

i 

i - l 
i 



e a - . %, .� - ' - - 

/e.be 00$ 

SAMBUTAN 
DEKAN FAKULTAS BIOL OGI UNIVERSITAS GAD.JAH MADA 

4 l.au'l wreb 
Salm. shier bag sell, 
Pad yang orb«hgt,main pan puny0rota0nAh Yang 
Mata Kos at.as la ran.at d hid.ryhty sting.lit bis.a9ha dt Serrin. 
Nu iera an Kongees 6oiogel non shat wloft don bah.a 
Portent$.y. 00pl.1.l.% ..g.08 409.. y.9an.a b.y. 
menypan.nag mi rutan8a 069pal0iKeh8an be0%k an.bu0a$00 
el.nan dapat menaoahs0nor Sina dong Bi0log 
Bapk,bu don para harin yang berbatoo 
lat0gn be yang0pan 0a0pk d.iris.is dis0gala bid0g. 400Mi. pol. d 
hulurjk th 1996.np8i $..0g .ah.9ti. fa.mi d re.. be0-a.% era yang6rain u. tupunk.tty p60.an9 p00n% an$ubr dry 
nip.arr9be rnpan.pot.an bag4yt let • Dern.jg p60 
ng#ungendn peril ray at0a an hip6runt men9gn itao09 
bthj drupe pubah. ygal.a tu bl.jut Ooh k.. #tu 
Dre#or lode Pergr Tep treetpibws.at up/ya0ghr 
• uni mg daspi tat09an0bah meningtnoarpun drys.ng 

bang 0ngan brb inu pg4an (led 0$0.00. ti. bolt lg 
boring pool.ry.n surer dyn d ten0g.j moral.n tapir9-g 
pa pongeteryanger d du.a.i oh bang.. 
Soder loan pting0y 9090-01 p0900 dln mt.le 0y$.gag. 
meke Si Pengrnbeg enc hegq lag Pang(%6r Ectucation Long Ten 
Strategy EL'S) 2003-2010 chi.eelruh pry ha sub.lo Peck. 
punt noroo.orb nyat pa pink a drys9go9y09goo 
pongetahuan0dinoogs0it boy.anal yang u. 
Poe.bahen don porno6ngiorttnymoo rng. pin Pergrn 
Tigg Peg ta pedign. el Nt ion.l, bk untuke jrjg81,$2d.a 83 .% 
le.chert.fig# p..ab.tut0tining pep.% 
Kur.turn be Korpi ni (Km0re0tun1 000100100 06ik. # owe 
en nan po pen9orb6nan.ogi4lei low7pl00%00.010000% ha0y 
beth pi jg$bag% motivator den anior beg pl.rnbe0 
int6hktuad doll mah «pi8 0rung bro ol. pad p000.pl 

7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

SAMBUTAN 
DEKAN FAKULTAS BNOLOGI UNIVERSITAS GADJAH AMADA 

fee tung de ha-in$el.y%a09$ayah0n 

Asal.art'lg wr eb 
Solan. sjahter bag$kl, 
Pad yang obohgt,mania0a pea.an pug syuur eta0anAah Yang 
Maha Kus at.s $gala rahat d hideryahtNy ti9ggalita bisaengh.at Sri 
N ierat dn Kong9res Boiogel alarm kola sehat walofat don baha 
Pertea-ta$.y 0Cpl1.l.% .g ii.0% Jog.%y.a.a b.ya 
eying.elk.ea0108001.a078b09 p%a08a0iheb8pak 1.00.a0a% 
el.a#nan dapat menarbahsrnark a Serina dano0ges Bi0log 
Bapeak,lbu dan para hadin yang berbat oi 
Tata9an beta yang0erpal.an dawnpak da1nisis disegala b#dang. e00omi, poll, dan 
hukn$elk th 199.$.an0ai.0k.a00g0ta.0gal f.aide 0..1 b00..%8 

kerjyag$.rn.akin$uk.% p6%.0gaper rah$urn.berry 
alan par 9oboe.pa.an.poanan bag may.at#ta Drnjg perubaha 
ingigeden portal ray00at $00agar 00a0a0id0a0 me09i00i%a0an9% 
ts.ebuttel.ht rnrupl pub8ah.a0y09a.10 bl.a4 Ol.hi./ 
Dekort4one Perguruan hngi tel menepnbatwas.ath$a pay ya9has 
dul uni0engaapi tanager«but ala meningitanernanpua darysang 
ban9sa00gar bert imu pengeuan (knowledge-oases0doe. 6a boeh lag 
bergantng pea ekryan90rd/a0n 0da1le0ga.0ja 00al.an1eta0i 09al 
pada ponge 'uar yang ii d dear.i oleh ban.gal. 
Seder.an penny. p00a$.801 p4gt%.14a10net1day.gb.. 
mo Ste Pengbanga Pendill Tigg Jang Perng(l.gr Eciucation Long Torm 
Strategy ELIS)20032010mngarhi.selrul uparyaN al sub«tor Peno 
Tog untk member kontrbui nyat paa peningk ta dry0sang 0an9a ya09betas 
pengehuan danknologi$0sit boy intern ya0gt 

Porubahen den per.erangnierebutetrya no pea ti Pergu 
hie&i Pergesran par dig Pei«ik Neil0rel, bk utuk jerjag$1,$2a $3art 
teacher«cent0el.nngl pa1din. b.tut«ctr8fl.ring a pp% 
Kur.lrn Berbes Kopel6i (Km0reran pen.bah8 pol pr% k 'oerboleo 
fenela nan pea p69e0be9aniogiialei datrwpin08rap.01 0d01 a hay 
member#au.h tetapi 9so9a motivator dan naiaor bag pee0began 
tear an soi mah es a etpiK8Kenderungbertit toll pad.a p00a ii 

7 



i 

I 
' ± 

I 

& 
t 
} 
4 

J 
! 
j 

- 0 b { } gy LA. £ - z '; :$,e 

ill~iFH 

l lllfl jl ij 
l [[ill l; ! . 
' #jjj{ { ± [{/] il I ] 3j 

lilt ll i 
I 

! • 00 



# 
l 
i 
4 

J 
J 
l 

• J .j}, ti#hall t j lij _; hi#l} j 

ti milt} { ;±±.d} ±tit +ti g ±.5{jjRi; iiii iii i i i 
i iltlli iii iiijiii • 

I i 

z s 

1 
} 
l 

J 
l 
f 

i 

1 - - ± 

i 



M - ¥ or... 
gy4 0...g00. ' ... g¢g Sf $tog g N gN 0. gin p4 0g hp¥ $kp 0log �- .0.. " .g4 ·- " 0 Li 09u 608484 6vu 9e9a»8 4o 9sea4 9v $$i rs 

4g£ 
$$400$ ¥ 

gN 

"'Cl - ' 
LC $N g 00 (¥$4y8a ./¥4A e $owl 0.4 $Ag . ....... -i ta'zv »0¥ �- %0% • � 0% 00$ 0c8/'0t c289 8097 $8er84 $er9v $848 iv 00tu trg 

cu4qr 
00$4004 # 0adv di .g • ylg #¥olg f$ wig0lg -- • e • t �- lg 00 0 .g 0. " 0 ' " 0%0% 10 00z $w$¥ $geog $iv$ $4ge$odd 4a90% $84$084 $v$0 00 0 ' 4 00 4$60 f 0 gi $0g 0dhg %g dug 0ad go $ g eg %r60 l 04040l04% 0. gee 40. 4pa00 dp de ·•· erg 2 " �- " 0«0 de 0 " "(I"- • l N 4 t0 40e10$ 40%er 40 

Oq l t • hr ··- A tr $. hr • 0 l ·- twp4roe oh 0.po. 

l 

; i 
f e t • 

3 ! #4 ± 
t s # - ; • • I l fi si [ t f I j l 8 # i $% ! !4 11 • , 

I % % 8 

l •• 0 /it II i !l l 
d d 

hf 8 • I ilj • s si j « S 

! 1#j l I ' !ti it, i 8 i I I $ 5 Fi { 
l' 3 ll ji! ; +' { 1 j@ 8 a f }li +l !E il E Ft rid t# " 8 g it 3Ir {l e'5 • a; 8 8 8 g :/{ « ij 8 e 8 if . -, .. g • el3'g 8 8 { al% 8 8 • = z "• + 3; els ; 

tu - 

ῶ - - • ..0 - -· s, fog $# g 0... wst .4 0.$ d $ 0640 • ῶ %. • ῶ •• 6a0u4 4vtv es ... • $9 $vet g$ e .4 
$4$4$u 4¥ -- ῶ e$ a •• 04 4¥$.8 .44 -·· $0lug 0. of • .4. 0qa'4vad • ῶ- a - ῶ « •• 0c$'0 4@ t $.0.r4. twee$we 64%%.8 $vi 00$ 4«eg 

4er 00toot+ # fer .4 d $ it $ a.o.lg .4¢ go.lg 4 -· l %00% wh op • 6a - 00t 44$% g%0q i $ 4wed u 00 • + 0004¢ f 0 $¥ ··- 4t 0g %.% $0 g  .¢ l 0.4¢6 ., .. 6 0 0 eo -ῶ • 00 $ . ..., ... " ῶ • • - ῶ 1 0¥ t0% d 0¥ - d ··- ··- 4wr ·- -- w ......... • .e l twp two. • ·-- 0 
4 __ .. _ 

j 

i 
t 
' • , 

4¥ - 



t s 

l 
E 

I I ft i 
1+ ] 

Ji llil it 
///hr//l ls/lllls l/ls /ll 

! ~l!it!!ii ,it! i 

I 
' - ± 

j 

[[fl t[lilt#liii 
& 
l 

! lilt,lg ##l illy' 
r[[+lilt[ll1ill] J 

11JI15555515533 1 ! 

i 
j - ± 

! 



'I PA. i l tgcg_s' 
lKoGcs gut 

ERHIMPUNAN [RH@iA Bou.o6 
l P8I 

VIABILITAS KULTUR CAMPURAN Azospirii 9@Pset s s #re 
DAN Bacillus sp. PADA SEKAM, DEDAK, z 

Oedjijono, D. Ryandini, B. Ariyanto 
Fakultas Biologi Unsoed Purwokerto 

Abstrak 

Formulasi agensia biofertiizer bayak diupayakan untuk mengganti 
penggunaan pupuk kimia dan karena bersifat ramah lingkungan. Telah 
dilakukan penelitan yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan campuran 
bakteni penambat Nitrogen Azospirillum Sp., bakteri penghasi senyawa 
antifungi patogen Bacillus sp, dan bakteni pelarut pospat Pseudomonas sp 
pada sekam, dedak, onggok, dan jerami, dengan kepadatan inokulum berbeda 
sehingga diketahui jenis media dan kepadatan inokulum yang paling baik dalam 
mendukung pertumbuhan campuran bakteri Penelitian dilakukan secara 
ekspenimental dengan perlakukan jenis media (sekam, dedak, 0nggok, dan 
jerami) dan kepadatan inokulum awal (10_ 10 an 10' gel/ml) selama 8 
minggu. Pengamatan dilakukan setiap minggu dengan paramater jumlah total 
bakteri, CIN ratio media, dan efektifitas bakteri. Hasi penelitian menunjukkan 
bahwa kultur campuran memiliki viabilitas yang tinggi setelah masa inkubasi 8 
minggu yang drtunjukkan oleh pertumbuhan yang baik pada berbagai media 
(2,10.10" 5,33 10° ctu/gr) dan memanfaatkannya sebagai sumber nutrisi 
yang ditunjukkan oleh menurunnya nilai C/IN ratio media Kepadatan inokulum 
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bakteni, tetapi media yang paling 
baik dalam mendukung pertumbuhan bakteri belum dapat ditentukan karena 
pertumbuhan bakteri masih terus meningkat pada semua jenis media 
Kepadatan inokulum awa 10 gel/ml diketahui efektif mempertahankan 
viabilitas carpuran bakteni (1,45 - 4.87 10' ctu/gr). Bakteri juga masih efektif 
yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung, melarutkan pospat, 
dan menghambat pertumbuhan fungi patogen 

Kata kunci .media dedak, sekam, onggok, jerami, Azospirillum Sp. 
Pseudomonas sp., Bacillus sp. 

PENGANTAR 
Pengertian sempit pupuk hayati adalah inokulan mikroba (Sugito, 1995) 

Inokulan mikroba merupakan sediaan yang mengandung mikroba hidup atau 
latent dan bermacam-macam mikroba telah dipakai sebagai pupuk hayati 
Subba Rao (1982) nengemukakan bahwa ada lima kelompok mikroba yang 
mempunyai potensi sebagai pupuk hayati, yaitu Rhizobium, Azotobacter 
Azospirillum, Blue Green Algae (alga biru hijau), dan mikroorganisme pelarut 
fosfat 

Azospirillum merupakan salah satu bakteri pemfiksasi nitrogen 
nonsimbiotik yang berasosiasi dengan akar tanaman karena sebagian besar 
kebutuhan nutriennya dani eksudat akar tanaman inang dan sebaliknya 
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Abstrak 

Formulasi agensia biofertiizer bayak diupayak.an untuk mengganti 
penggunaan pupuk kimia dan karena bersifat ramah lingkungan Telah 
dilakukan penelitan yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan campuran 
baktent penambat Nitrogen Azospillum sp, bakteni penghasil senyawa 
antifungi patogen Bacillus sp, dan bakteni pelarut pospat Pseudomonas sp 
pada sekam, dedak, onggok, dan jerami, dengan epadatan inokulum berbeda 
sehingga diketahui jenis media dan kepadatan inokulum yang paling baik dalam 
mendukung pertumbuhan campuran bakteni penelitian dilakukan secara 
ekspenimental dengan perlakukan jenis media (sekam, dedak, 0nggok, dan 
jerami) dan kepadatan inokulum awal (10, 10 dan 10' gel/ml) selama 8 
minggu. Pengamatan dilakukan setiap minggu dengan paramater jumlah total 
bakteri, CIN ratio media, dan etektifitas bakteri Hasil penelitian menunjukkan 
bathwa kultur campuran memihiki viabilitas yang tinggi setelah masa inkubasi 8 
minggu yang ditunjukkan oleh pertumbuhan yang baik pada berbagai media 
(2,10.10' - 5.33 10" ctu/gr) dan memanfaatkannya sebagai sumber nutrisi 
yang dirtunjukkan oleh menorunnya ndai CAN ratio media Kepadatan inokulum 
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bakten, tetapi media yang paling 
baik dalam mendukung pertumbuhan bakteri belum dapat ditentukan karena 
pertumbuhan bakteri masih terus meningkat pada semua jenis media 
Kepadatan inokulum awal 10 gel/mi diketahui efektif mempertahank an 
viabilitas campuran bakteni (1,45 - 487 10 ctu/gr). Bakteri juga masih efektif 
yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung, melarutkan pospat, 
dan menghambat pertumbuhan fungi patogen 

Kata kunci media dedak, sekam, onggok, jerami, Azospirillum Sp. 
Pseudomonas sp, Bacillus $p 

PENGANTAR 
Pengertian sempit pupuk hayati adalah inokulan mikroba (Sugit0, 1995) 

Inokulan mikroba merupakan sediaan yang mengandung mikroba hidup atau 
latent dan bermacam-macam mikroba telah dipakai sebagai pupuk hayati 
Subba Rao (1982) engemukakan bahwa ada lima kelompok mikroba yang 
mempunyai potensi sebagai pupuk hayati, yaitu Rhizobium, Azotobacter, 
Azospirllum, Blue Green Algae (alga biru hijau), dan mikroorganisme pelarut 
fosfat 

Azospirillum merupakan salah satu bakteri pemfiksasi nitrogen 
nonsimbiotik yang berasosiasi dengan akar tanaman karena sebagian besar 
kebutuhan nutriennya dani eksudat akar tanaman inang dan sebaliknya 
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tanaman inang memanfaatkan hasil aktivitas bakteri untuk memenuhi sebagian 
kebutuhan nutriennya dan mampu menghasilkan zat tumbuh tanaman seperti 
auksin, gibberelin, indol acetic acid (AA) dan sitokin (Campbell and 
MacDonald, 1989 dalam Oedjijono et al, 1996 Subba Ra0, 1998) 
Pseudomonas dan Bacillus adalah kelompok bakteni tanah yang mempunyai 
kemampuan sebagai pelarut fosfat dan dapat menghasilkan faktor tumbuh yang 
mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman serta dapat sebagai antagonis 
tert.adap beberapa mikroba patogen. Pujiyanto (2001) melaporkan telah 
melakukan penelitian inokulasi PGPR (plant growth-promoting rhizobacteria) p 
cepacia, P aeruginosa, P. fluorescens dan P putida pada tanaman gandum 
yang bermikoniza menunjukkan mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman 

Inokulan mikroba urmumnya dikemas dalam campuran media pembawa 
(carrier) yang bertungsi sebagai biofertilizer (Goenadi, 1996). Media pembawa 
merupakan media yang digunakan untuk menyimpan kultur bakteri dalam 
jumlah besar dengan cara menurunkan aktivtas metaboliknya untuk waktu 
yang lama Fungsi media pembawa adalah sebagai tempat adsorbsi sel bakteri 
agar lebih etektif dalam pengaplikasiannya di lapang Media ini dapat 
diformulasikan dani berbagai bahan, diantaranya peat (Somasegaran, 1985) 
lempung alginat (Basnan, 1986), fy ash (Gaing dan Gaur, 2004), limbah cair 
dan sludge (Ben Rebah, 202). Rahmawati (2003) dan Parhataeni (2003) telah 
membuktikan bahwa campuran dedak, onggok. dan abu dapat bertungsi 
sebagai media pembawa dan sekahigus sebagai media pertumbuhan kultur 
campuran Azospinllum, Pseudomonas, dan Bacillus. Belum diketahui peran 
imbah pertanian (dedak, sekam, jerami) dan imbah buangan pabnk tapioka 
(0nggok) bagi inokulum campuran Azospirillum, Pseudomonas. dan Bacillus 
untuk waktu inkubasi yang sama 

Selain media pembawa. kepadatan inokulum merupakan salah satu 
faktor yang dapat menentukan viabilitas kultur, karena kepadatan inokulum 
dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan kultur dan kualitas media 
pembawa (Saraswati et al., 2003) 

TUJUAN 
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ditujukan untuk mengetahui 

Viabilitas campuran bakteni pada berbagai media pembawa dengan berbagai 
tingkat kepadatan sel awal, media yang dapat mempertahankan viabilitas 
campuran bakten paling bark, dan tingkat kepadatan sel awal etektif yang dapat 
mempertahankan viabilitas campuran bakteri 

CARA KERJA 

Materi penelitian 
Abu, dedak, on9gok tapioka, sekam, dan jerami padi, media Caceres. Kings B 
padat, Kings B cair, NB (Nutrient Broth), NA (Nutrient Agar), PYE (Peptone 
Yeast Extract), isolat Azospirillum sp, Pseudomonas sp, dan Bacillus sp, dan 
alat-alat yang digunakan adalah inkubator, autoklaf, mikroskop, pH meter, botol 
sampel, dan peralatan gelas yang lazim untuk kerja mikrobiologi 
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tanaman inang memanfaatkan hasil aktivitas bakteri untuk memenuhi sebagian 
kebutuhan nutriennya dan mampu menghasilkan zat tumbuh tanaman seperti 
auksin, gibberelin, indot acetic acid (AA) dan sitokin (Campbell and 
MacDonald, 1989 dalam Oedjijono et al., 1996, Subba Rao, 1998) 
Pseudomonas an Bacillus adalah kelompok bakteni tanah yang mempunyai 
emampuan sebagar pelarut tosfat dan dapat menghasilk.an faktor tumbuh yang 
mampu meningkatan pertumbuhan tanaman serta dapat sebagai antagonis 
tertadap beberapa mikroba patogen Pujiyanto (2001) melaporkan telah 
melakukan penelitian inokulasi PGPR (plant growth-promoting rhizobacteria) P 
cepacia, P aeruginosa, P. fluorescens dan P putida pada tanaman gandum 
yang bermikoniza menunjukkan mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman 

Inokulan mikroba umumnya dikemas dalam campuran media pembawa 
(carrier) yang bertungsi sebagai biofertilizer (Goenai, 1996). Media pembawa 
merupakan media yang digunakan untuk menyimpan kultur bakteri dalam 
jumlah besar dengan cara menurunkan aktivtas metaboliknya untuk waktu 
yang lama. Fungsi media pembawa adalah sebagai tempat adsorbsi sel bakteri 
agar lebih etektif dalam pengaphikasiannya di lapang Media ini dapat 
diformulasikan dart berbagai bahan, diantaranya peat (Somasegaran, 1985) 
lempung alginat (Bashan, 1986), fy ash (Gaing dan Gaur, 2004), limbah cair 
dan sludge (Ben Rebah, 202). Rahmawati (2003) dan Parhataeni (2003) telat 
membuktikan batwa campuran dedak. onggok, dan abu dapat bertungsi 
sebagai media pembawa dan sekaligus sebagai media pertumbuhan kultur 
campuran Azospirillum, Pseudomonas, dan Bacillus Belum diketahui peran 
imbah pertanian (dedak, sekam, jerami) dan limbah buangan pabnk tapioka 
(onggok) bagi inokulum campuran Azospirillum, Pseudomonas. dan Bacillus 
untuk waktu inkubasi yang sama 

Selain media pembawa, kepadatan inokulum mnerupakan salah satu 
faktor yang dapat menentukan viabilitas kultur, karena kepadatan inokulumn 
dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan kultur dan kualitas media 
pembawa (Saraswati et at, 2003) 

TUJUAN 
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ditujukan untuk mengetahui 

Viabilitas campuran bakteni pada berbagai media pembawa dengan berbagai 
tingkat kepadatan sel awal, media yang dapat mempertahankan viabilitas 
campuran bakten paling bairk, dan tingkat kepadatan sel awal elektf yang dapat 
mempertahankan viabilitas campuran bakteri 

CARA KER.JA 

Mateti penelitian 
Abu, dedak, on9gok tapioka, sekam, dan jerami padi, media Caceres, Kings B 
padat, Kings B cair, NB (Nutrient eroth), NA (Nutrient Agar), PYE (Peptone 
Yeast Extract), isolat Azospirillum sp, Pseudomonas sp, dan Bacillus sp, dan 
alat-alat yang igunakan adalah inkubator, autoklaf, mikroskop, pH meter, botol 
sampel, dan peralatan gelas yang lazim untuk kerja mikrobiologi 



Cara kerja 
Penelitian dilakukan secara ekspenmental dengan rancangan penelitian 
Rancangan Acak Lengkap (RAL), perlakukan terdini dari jenis media (dedak, 
onggok, sekam, jerami) dan kepadatan inokutum awal (10_10° 10' gel/ml) 
serta ulangan sebanyak 3 kali. Paramater yang diukur adalah jumlah bakteri, 
CIN ratio media, dan aktivitas bakteri 

1 Persiapan Media 
Abu, dedak, sekam dan jerami dianalisis untuk mengetahui kandungan C/N 
awal. Formulasi dilakukan dengan perbandingan masing-masing 70 . 30 antara 
abu dengan onggok; abu dengan dedak; abu dengan sekam, dan abu dengan 
jerami padi dengan berat carpuran 60 gr lalu dimasukkan ke dalam botol 
Media tersebut lalu disterilisasi menggunakan autoklaf 121° C tekanan 2 
atmosfer selama 15 menit 

2 Preparasi inokulum 
lsolat Azospirillum sp. pada agar miring PYE Pseudomonas sp. pada agar 
miring Kings B, dan Bacillus sp., pada medium NA diambit 1 ose kemudian 
diinokulasikan berturut-turut pada media PYE cait, KB Broth, dan NB 10 ml, 
dinkubasi 1 x 24 jam pada suhu 30° C. Kultur masing-masing bakteri yang 
tumbuh pada medium cair 10 ml kemudian diinokulasikan pada medium caif 
200 ml sebanyak 10 % vlv, diinkubasi pada suhu 30oC dan digoyang dalam 
shaker incubator. Setelah itu dilakukan penghitungan jumlah sel setiap jam 
dengan haemocitometer sampai mencapai fase eksponential Kutur aktif 
tersebut digunakan sebagai inokutum dengan kepadatan selnya 1 10° 10" 
sel/ml 

3. Kultivasi kultur campuran pada media 
Media diinokulasi dengan kultur campuran Azospirillm sp. Pseudomonas sp 
dan Bacillus sp. dengan kepadatan sel awal 10, 10 10' gel/ml dalam setiap 
botol sebanyak 10 % v/b. Selanjutnya dinkubasi pada suhu kamar selama 8 
minggu. Setiap minggu jumlah bakteri dihitung dengan metode TPC, CIN ratio 
media diuur pada awal dan akhir inkubast, dan aktvrtas bakteni (penambatan 
N, pelarutan pospat. kemampuan antipatogen) diamati setelah masa inkubasi 
berakhir 

4 Analisis data 
Data yang diperoleh dianalisis dengan uj F pada tingkat kesalahan 90% dan 
95% 

HA SIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah inkubasi 8 minggu, viabilitas campuran bakteri dengan berbagal 

tingkat kepadatan sel pada berbagai media pembawa masih tinggi yang terfihat 
pada pertumbuhan kultur total bakten pada minggu ke-8 dalam berbagai media 
pembawa yaitu antara 2,10.10' s.d 5,33.10" cfu/gr yang terdini dari 
Azospirillum sp. 1,54.10 s.d 4,34.10" cfulgr, Pseudomonas sp. 2.20.10" s.d 
5.76.10" ctu/gr, dan Bacillus sp. Untuk Bacillus sp. tidak dilakukan 
penghitungan sendiri tetapi gambaran dinamika pertumbuhannya dapat dilihat 

Cara kerja 
Penelitan dilakukan secara ekspenmental dengan ancangan penelitian 
Rancangan Acak Lengkap (RAL), pertakukan terdii dani jenis media (deak, 
onggok, sekam, jerami) dan kepadatan inokulum awal (1 10° 10' get/mi) 
serta ulangan sebanyak 3 kali. Paramater yang diukur adalah jumlah bakteri, 
C/N ratio media, dan aktivitas bakterr 

1 Persiapan Media 
Abu, dedak, sekam dan jerami dianalisis untuk mengetahui kandungan CIN 
awal. Formulasi dilakukan dengan perbandingan masing-masing 70 30 antara 
abu dengan onggo, abu dengan dedak; abu dengan sekam, dan abu dengan 
jerami padi dengan berat campuran 60 gr lalu dimasukkan ke dalamn botol 
Media tersebut lalu disterilisasi menggunakan autoklaf 12t+ C tekanan 2 
atmosfer selama 15 merit 

2 Preparasi inokulum 
lsolat Azospirillum sp. pada agar miring PYE Pseudomonas sp. pada agar 
miring Kings B, dan Bacillus sp.. pada medium NA diambit 1 ose kemudian 
diinokulasikan berturut-turut pada media PYE cait, KB Broth, dan NB 10 mi 
diinkubasi 1 x 24 jam pada suhu 30° C Kultur masing-masing bakteni yang 
tumbuh pada medium cair 10 ml kemudian diinokulasikan pada medium cair 
200 ml sebanyak 10 % v/v, diinkubasi pada suhu 300C dan digoyang dalam 
shaker incubator Setelah itu dilakukan penghitungan jumlah sel setap jam 
dengan haemocitometer sampai mencapai fase eksponential Kultur akif 
tersebut digunakan sebagai inokulum dengan kepadatan seinya 10 10° 1p' 
sel/ml 

3.Kultivasi kultur campuran pada media 
Media diinokulasi dengan kultur campuran Arospirillum sp.. Pseudomonas sp. 
dan Bacillus sp. dengan kepadatan sel awal 10 10° 10" set/ml dalamn setiap 
botol sebanyak 10 % vlb. Selanjutnya diinkubasi pada suhu kamar selama 8 
minggu. Setiap minggu jumlah bakteri dihitung dengan metoe TPC CIN ratio 
media diukur pada awal dan akhir inkubasi, dan aktivitas bakteni (penambatgn 
N, pelarutan pospat, kemampuan antipatogen) diamati setelah masa inkubasi 
berakhir 

4 Analisis data 
Data yang diperoleh dianalisis dengan uj F pada tingkat kesalahan 90% dan 
95% 

HA SIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah inkubasi 8 minggu, viabilitas campuran bakteni dengan berbagar 

tingkat kepadatan sel pada berbagai media pembawa masih tinggi yang terhihat 
pada pertumbuhan kultur total bakten pada minggu ke-8 dalam berbagai media 
pembawa yaitu antara 2,10.10' sd 5,33.10" ctulgr yang terdini dart 
Azospirillum sp. 1,54.10 s.d 4,34.10" ctu/gr, Pseudomonas sp. 2.20.10" s. 
5.76.10" ctulgr, dan Bacillus sp Untuk Bacillus sp. tidak dilakukan 
penghitungan sendiri tetapi gambaran dinamika pertumbuhannya dapat dilihat 



pada pertumbuhan kultur total bakteni campuran. Adanya peningkatan 
pertumbuhan ini menunjukkan bahwa, media pembawa yang dicobakan bersifat 
mendukung viabilitas kultur campuran Azospinillum sp,,Pseudomonas sp., dan 
Bacillus sp 

Berdasarkan analisis ujj F kepadatan sel awal campuran bakteri 
berpengaruh sangat nyata terhadap viabilitas campuran bakteni pada berbagai 
media pembawa Hal ini menunjukkan bahwa, kepadatan sel sangat berperan 
dalam proses pertumbuhan inokulan, sehingga menentukan viabilitas inokulan 
setelah inkubasi Tingkat kepadatan sel inokulan yang baik dapat memenuhi 
ebutuhan dalam proses dekomposisi selama waktu inkubasi sehingga 
menyebabkan pertumbuhan tinggi atau yang tidak tepat berpengaruh dalam 
pemecahan nutrisi yang ada sehingga menyebabkan pertumbuhan lambat 
(Saraswati et al, 2003). Selama masa inkubasi terjadi mekanisme penggunaan 
substrat atau media untuk pertumbuhan inokulan. Mekanisme penggunaan 
substrat atau media yang kompleks dapat disebabkan oleh semakin banyak 
pemecahan bahan kompleks menjadi bahan-bahan sederhana sehingga 
mendukung pertumbuhan dan viabilitas inokulan 

Berdasarkan uji BNT diketahui batwa viabilitas kultur campuran bakteri 
pada perlakuan dengan kepadatan sel awal 10 gel/mi berbeda tidak nyata 
dengan perdakuan yang men9gunakan kepadatan sel awal 10" sel/ml, 
sehingga kepadatan sel awal 10' sel/ml dianggap sebagai tingkat kepadatan 
populasi inokulum yang efektif memenuhi kebutuhan dalam proses dekomposisi 
untuk mempertahankan viabilitas kultur campuran bakteri sampai masa 
penyimpanan 8 minggu. Hal ini sesuai dengan Somasegaran dan Hoben (1994) 
dalam Saraswati et al. (2003) yang menyatakan bahwa tingkat populasi 1g 
sel/ml dianggap telah dapat memenuhi kebutuhan, terutama ketika digunakan 
pada bahan pembawa 

Pertumbuhan yang tinggi dari inokulan dengan kepadatan sel awal 10 
sel/ml ditunjukkan oleh pertumbuhan yang masih tinggi hingga akhir inkubasi, 
yaitu 1,45 10" • 4,87 10" ctu/gr terdini dan Azospirillum sp. 3,07 10°. 
1,59 10"ctulgr. Pseudomonas sp. 1,55 10.3,43.10"ctulgr, dan Bacillus sp 
Pertumbuhan ini dapat disebabkan oleh adarrya daya dukung nutrisi dani media 
dan tingkat perombakan media oleh aktrvrtas kultur carnpuran yang cukup tinggi 
yang dapat dihihat dani nilai CIN rasio media. Nilai CIN rasio pada berbagai 
media rata-rata mengalami penurunan berturut-turut pada media dedak 9,556 - 
11,013 (nilai CIN rasio awal 15,921), media 0nggok 39,126.63,777 (miai CIN 
rasio awal 92, 137), media jerami 31,108-34,794 (nilai C/N rasi0 awal 41,368 
Menurut Saraswati et al (2003) jumlah sel mikroorganise merupakan peubah 
mikrobiologi bagr pertumbuhan dan kualirtas media pembawa. Semakin tinggi 
jumlah sel bakteri dalam media pembawa maka peluang bakteri untuk dapat 
bersaing dengan bakteni lain juga tinggi. Populasi mikroba yang teralu sedikit 
mempengaruhi kecepatan pemecahan sumber nutrien yang ada, sehingga 
menpalami pertumbuhan yang lambat. Sebaliknya dengan populasi yang terlalu 
padat terjadi persaingan dalam mendapatkan nutrisi yang tersedia dan 
terjadinya penimbunan zat racun sebagai hasit akhir metabolisme dan kondisi 
lingkungan menjadi jelek. Akibatnya pertumbuhan akan terhenti dan mikroba 
memasuki fase stasioner.Pada fase stasioner pertumbuhan mikroba tetap dan 
terjadi akumulasi produk dalam sel atau media 
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pada pertumbuhan kultur total bakteri campuran. Adanya peningkatan 
pertumbuhan ini menunjukkan batwa, media pembawa yang dicobakan bersifat 
mendukung viabilirtas kultur campuran Azospirillum sp., Pseudomonas sp., dan 
Bacillus sp 

Berdasarkan analisis ujj F_kepadatan sel awal campuran bakteri 
berpengaruh sangat nyata terhadap viabilitas campuran bakteni pada berbagai 
media pembawa.Hal ini menunjukkan bahwa. kepadatan sel sangat berperan 
dalam proses pertumbuhan inokulan, sehingga menentukan viabilitas inokulan 
setelah inkubasi Tingkat kepadatan sel inokulan yang baik dapat memenuhi 
ebutuhan dalam proses dekomposisi selama waktu inkubasi sehingga 
menyebabkan pertumbuhan tinggr atau yang tidak tepat berpengaruh dalam 
pemecahan nutrisi yang ada sehingga menyebabkan pertumbuhan lambat 
(Saraswati et al., 2003). Selama masa inkubasi terjadi mekanisme penggunaan 
substrat atau media untuk pertumbuhan inokulan. Mekanise penggunaan 
substrat atau media yang kompleks dapat disebabkan oleh semakin banyak 
pemecahan bahan kompleks menjadi bahan-bahan sederhana sehingga 
mendukung pertumbuhan dan viabilitas inokulan 

Berdasarkan uji BNT iketahui bahwa viabilitas kultur campuran bakteri 
pada perdakuan dengan kepadatan sel awal 10 gel/mi berbeda tidak nyata 
dengan pedakuan yang menggunakan kepadatan sel awat 10" set/mi 
sehingga kepadatan sel awal 10 set/ml dianggap sebagai tingkat kepadatan 
populasi inokutum yang efektif memenuhi kebutuhan dalam proses dekomposisi 
untuk mempertahankan viabilitas kultur campuran bakteri sampai masa 
penyimpanan 8 minggu. Hal ini sesuai dengan Somasegaran dan Hoben (1994) 
dalam Saraswati et al (2003) yang menyatakan bahwa tingkat populasi 10 
sel/ml dianggap telah dapat memenuhi kebutuhan, terutama ketika digunak.an 
pada bahan pembawa 

Pertumbuhan yang tinggi dari inokulan dengan kepadatan sel awal 10 
sel/ml ditunjukkan oleh pertumbuhan yang masih tinggi hingga akhir inkubasi 
yaitu 1,45 10". 4,87 10" ctugr terdint dan Azospirillum sp. 3,07 10°. 
1,59 10ctulgr. Pseudomonas sp. 1,55 10".3.43.10"ctulgr. dan Bacillus sp 
Pertumbuhan ini dapat disebabkan oleh adanya daya dukung nutrisi dani media 
dan tingkat perombakan media oleh aktrvirtas kultur campuran yang cukup Ainggr 
yang dapat difihat dari niai CIN rasio media. Nilai C/N rasio pada berbagai 
media rata-rata mengalami penurunan berturut-turut pada media dedak 9,556  
11,013 (nilai CIN rasio awal 15,921), media 00ggok 39,126-63,777 (milai CAN 
rasio awal 92, 137), media jerami 31,108-34,794 (nilai CI/N rasi0 awal 41,368 
Menurut Saraswati et al (2003) jumlah sel mikroorganisme merupakan peubah 
mikrobiologi bagr pertumbuhan dan kualitas media pembawa. Semakin tinggr 
jumlah sel bakteri dalam media pembawa maka peluang bakteri untuk dapat 
bersaing dengan bakten lain juga tinggi. Populasi mikroba yang terlalu sedikit 
mempengaruhi kecepatan pemecahan sumber nutrien yang ada, sehingga 
menpalami pertumbuhan yang lambat Sebaliknya dengan populasi yang terlalu 
padat terjadi persaingan dalam mendapatkan nutrisi yang tersedia dan 
terjadinya penimbunan zat racun sebagai hasit akhit metabolisme dan kondisi 
lingkungan menjadi jelek. Akibatnya pertumbuhan akan terhenti dan mikroba 
memasuki fase stasioner Pada fase stasioner pertumbuhan mikroba tetap dan 
terjadi akumulasi produk dalam sel atau media 



Pertumbuhan kultur campuran pada media dedak, 0nggok, sekam, dan 
jerami dapat dilihat pada gambar berikut 
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Perturmbuhan pada media sekamn Perturbuhan pada media jerami 

Jumlah bakteni mengalami penurunan dan kemudian meningkat lagi setelah 
inkubasi pada minggu ke-3. Hal ini dikarenakan pada inkubasi hani ke-3 
inokulan sudah mengalami adaptasi terhadap media dan faktor lingkungannya 
Setelah beradaptasi, mikroba memasuki fase log. dirtandai dengan set-sel 
tumbuh dan membelah dini secara eksponensial sampai mencapai jumiah 
maksimal sesuai dengan kondisi lingkungannya 

Viabilitas kultur tnggi pada media dedak, ditunjukkan oleh jumlah total 
bakteni 2,09.10'.5,13.10' ctu/gr yang mengandung Azosprilum sp. 4,24.10°. 
1,0210" ctu/gr, Pseudomonas sp.8,41,10.3,30.10"ctulgr, dan Bacillus sp 
Jumlah total inokulan menunjukkan adanya penggunaan substrat yang dapat 
dilihat dari nilai C/N ratio. Penurunan nilai CN pada media dedak adalah yang 
paling tinggi diantara media lain. Nlai CIN rasio awal pada dedak adalat 
15.921 dan setelah inkubasi 8 minggu menjadi 9,556 $.d 11,013. Pertumbuhan 
yang baik pada media dedak ini disebabkan daya dukung media dedak yang 
mengandung gula sederhana Wang (1995) menyatakan bahwa monosakarida 
dedak antara lain sukrosa, glukosa dan fruktosa yang dapat langsung 
dimanfaatkan oleh campuran bakteri. Menurut Sediaoetama (1991), dedak 
mengandung komponen 126 gr protein, 14,6 gr lemak, 54,6 gr karbohidrat, 
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Pertumbuhan kultur campuran pada media dedak. onggok. sekam, dan 
jerami dapat dilihat pada gambar berikut 
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Pertumbuhan pada media jerami 

Jumlah bakteri mengalami penurunan dan kemudian meningkat lagi setelat 
inkubasi pada minggu ke-3 Hal ini dikarenakan pada inkubasi hani ke-3 
nokulan sudah mengalami adaptasi terhadap media dan faktor lingkungannya 
Setelah beradaptasi, mikroba memasuki fase log. ditandai dengan set-sel 
tumbuh dan membelah dini secara eksponensial sampai mencapai jumlah 
maksimal sesuai dengan kondisi lingkungannya 

Viabilitas kultur tnggi pada media dedak. ditunjukkan oleh jumlah total 
bakten1 2,09.10.5,13.10' ctfu/gr yang mengandung Azosprllum sp. 4,24.10. 
1.02.10" ctu/gr. Pseudomonas sp. 8,41 10.3,30.10 ctu/gr. dan Bacillus sp 
Jumlah total inokulan menunjukkan adanya penggunaan substrat yang dapat 
dilihat dari nilai C/IN ratio. Penurunan nilai CN pada media dedak adalah yang 
paling tnggr diantara media lain. Nlai C/IN rasio awal pada dedak adalah 
15.921 dan setelah inkubasi 8 minggu menjadi 9,556 $.d 11,013. Pertumbuhan 
yang baik pada media dedak ini disebabkan daya dukung media dedak yang 
mengandung gula sederhana Wang (1995) menyatakan bathwa monosakarida 
dedak antara lain sukrosa, glukosa dan fruktosa yang dapat langsung 
dimanfaatkan oleh campuran bakteri. Menurut Sediaoetama (1991), dedak 
mengandung komponen 12.6 gr protein, 14,6 gr lemak, 54,6 gr karbohidrat 
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dan 0.82 mg vitamin B1 Kandungan protein utama dedak adalah albumin dan 
globulin, sehingga banyak mengandung asam amino lisin. Kandungan nitrogen 
dedak sebagran besar merupakan nitrogen protein yang berkisar antara 1-3% 
berdasarkan berat kening (Luh, 1980) Komponen-komponen yang terkandung 
dalam dedak sangat mendukung pertumbuhan bakten 

Viabilitas inokulan pada media onggok juga cukup tinggi yang 
ditunjukkan oleh jumlah total bakteri 2,10.10 • 5,33.10 ctulgr, dengan 
Azospirilum sp. 3,31,10. 1,19.10" ctu/gr dan Pseudomonas sp. 2,20.10"°. 
260.10"cfu/gr Adanya pertumbuhan ditunjukkan oleh turunnya nilai CI/N rasio 
arena media yang mengandung protein 1,43 %, lemak 0,17 %, pati 22,4 % 
dan glukosa 24 %. Nilai akhir C/IN rasio pada proses dekomposisi dipengaruhi 
oleh laju perubahan karbon (C) dan nitrogen (N). Selama proses dekomposisi 
1/3 sumber karbon bergabung dengan nitrogen tersedia membentuk sel baru 
sedangkan 2/3nya dilepas sebagai CO yang mudah menguap, hal ini 
menyebabkan menurunnya karbon organik setelah terjadi dekomposisi (Anas, 
1992). Peningkatan nitrogen total disebabkan protein diurai menjadi CO. H,0 
dan NH. Amoriak yang dihasilkan merupakan senyawa yang mudah larut 
dalam air atau bersenyawa dengan asam menjadi garam-garam amonium, 
sehingga kadar nitrogen dalam substrat meningkat (Airman, 2000) 

Pertumbuhan sel berlangsung bila substrat mengandung sumber nutrisi 
yang diperlukan sebagai bahan pembangunan komponen sel, bahan untuk 
perbanyakan sel, dan sumber energi (Brock and Madigan, 1994). Pertumbuhan 
berlangsung cepat bla sumber karbon sederhana tersedia dalam jumlat 
banyak. Surber karbon kompleks menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat 
karena diperlukan serangkaian pemecahan bahan kompleks oleh enzim 
sebelum tersedianya sumber karbon sederhana Jenis dan banyaknya sumber 
karbon menentukan cepat lambatnya pertumbuhan Saat persediaan nutrien 
habis juga akan menghasilkan pertumbuhan yang lambat hingga berhenti 
Pertumbuhan dalam masa penyimpanan biasanya diutamakan pada tipe 
pertumbuhan lambat dan diharapkan sel tetap viabel 

Pertumbuhan sel pada berbagai media hampir sama disebabkan oleh 
adanya pemecahan bahar-bahan baku (dedak, onggok, sekam, dan jerami) 
sebelum digunakan sehingga dapat membantu pemecahan bahan-bahan 
korpleks. Menurut Murbandono (1992) sampai batas tertentu semakin kecil 
ukuran partike! bahan, semakin cepat pula waktu dekomposisinya. Hal ini 
misalnya tarnpak pada pertumbuhan inokulum pada media jerami. Viabilitas 
campuran bakteri cukup tingg pada media jerami disebabkan karena 
digunakan jerami yang telah digiling. Penggi#ingan dapat memecah mikrofbrit 
selulosa yang dapat membantu mempercepat perombakannya tetapi jika bahan 
mentah terlalu kecil mengakibatkan berkurangnya rongga udara sehingga 
timbunan menjadi mampat dan pasokan oksigen akan semakin berkurang 
Menurut Dalzell et al. (1985) dalam Suhartatik et al. (1999) jika ukuran partikel 
terlalu besat, luas permukaan yang diserang mikroorganisme menjadi 
berkurang, sehingga reaksi dan proses perombakan berjalan lambat atau dapat 
terhienti sama sekali 

Ketersediaan nutrisi pada media pembawa merupakan salah satu faktor 
pembatas pertumbuhan Kecenderungan yang terjadi pada berbagai media 
adalah adanya kompetisi untuk mendapatkan nutrisi yang tersedia. Hal ini 
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dapat dilihat dani pertumbuhan AOspirillum sp yang mengalami pertumbuhan 
lambat dan cenderung menurun mulai minggu ke-5 dibandingkan dengan 
pertumbuhan Pseudomonas sp. dan total bakteri yang masih menunjukkan 
pertumbuhan yang cenderung naik sampai waktu penyimpanan 8 minggu. 
Pertumbuhan yang berbeda ini dapat disebabkan adanya kompetisi dalam 
memperoleh nutrisi yang tersedia Pertumbuhan tinggi yang ditunjukkan oleh 
Pseudomonas sp. disebabkan karena kemampuan adapatasi media yang lebih 
baik Pseudomonas memiliki enzim-enzim selulase, protease, amidase- 
amidase, lipase (Wang et al, 1979 Schimada et al.1994 dalam Fikinda 
2000, Hage, 2001 dan Megtwanshi et al, 2004). Selain itu, menurut Schlegel 
and Schmidt (1994) Pseudomonas sp.mudah beradaptasi terhadap lingkungan 
sehingga dalam suatu kompetisi tebin mendominasi Pseudomonas sp. dapat 
beralih dan perolehan energi dengan respirasi ke peragian yang tanpa O 
dalam kondisi kekurangan O pada media 

Hasil ujj aktivitas penambatan N dani campuran bakten menunjukkan 
bahwa, kultur Azospirillum sp. (isolat PRD2) masih etektif sebagai penambat N 
sesudah masa penyimpanan Hal ii dibuktikan secara kualitatif membentuk 
cincin putih pada media Nfb. Pada tanaman jagung setelah masa tanam 14 
hani, menunjukkan batwa kultur Azospinillum sp. masih dapat meningkatkan 
berat kenng sebesar 0,585 gr. panjang akar 13,5 cm dan tinggi tanaman 25 cm 
dibandingkan dengan tanpa inokulasi Azospirillum yang memiliki berat kering 
sebesar .27 gr. panjang tanaman 10.5 cm dan tinggi tanaman 21,5 cm 

Hasil uji aktivitas bakten pelarut tosfat Pseudomonas $p. (is0lat KT1A) 
baik sebelum dan sesudah masa penyimpanan secara kualitatif mampu 
melarutkan fosfat pada media selektif Pikovskaya. Hasil ujj secara kuantitatif 
menunjukkan kultur Psoucdomonas sp mampu melarutk.an senyawa fosfat 
dengan hasil pengukuran P terlarut awal sebesar 130 ppm dan akhir sebesar 
134 ppm 

Kultur Bacillus sp. secara valitatif setelah lama inkubasi 8 minggu 
menunjukkan bahwa kultur masih mampu enghambat fungi patogen yaitu 
R.solani, S. rolfsii dan F, oxyporum yang ditunjukkan dengan adanya zona 
hambat pada sekitar koloni bakteri uj 

KESIMP ULAN 
Dedak, onggok, sekam, dan jerami dapat digunakan sebagai media 

pertumbuhan dan pembawa kuttur campuran Azospirillum sp_,Pseudomonas 
sp. dan Bacillus sp. Viabilitas dan etektrvitas kultur campuran tenjaga dengan 
lebih bark pada media dedak dengan kepadatan sel awal 109 sel/ml. 
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hani, menunjukkan batwa kultur Azspinillum sp.masih dapat meningkatkan 
berat kenng sebesac 0,585 gr, panjang akar 13,5 cm dan tinggi tanaman 25 cm 
dibandingkan dengan tanpa iokulasi Azospirillum yang memiliki berat kering 
sebesar 27 gt. panjang tanaman 10.5 cm dan tinggi tanaman 21,5 cm 
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dengan hasil pengukuran P terlarut awal sebesar 130 ppm dan akhir sebesar 
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