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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Lokasi Pengambilan Sampel Tanah 

Pengambilan sampel tanah penelitian ini di lakukan di Desa Sri 

Mulyo Kecamatan Air Saleh Kabupaten banyuasin terletak pada titik 

koordinat  Secara geografis terletak antara 1° 37’32.12 Sampai 3° 09’15. 

03”LS dan 104o 02’21.79” sampai 105 33’38.5”BT. dengan jenis tanah 

lumpur dan berwarna coklat kehitaman, dengan pH tanah 6 – 7,1 (normal) 

Luas wilayah pengambilan sampel sepanjang 1000 meter dan lebar 100 

meter dari pesisir sungai, dan dibagi menjadi 3 titik pengambilan sampel 

tanah dari wilayah tersebut.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang ekplorasi 

mikroba fiksasi nitrogen non simbiosisi dari tanah kawasan mangrove desa 

Sri Mulyo, Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin.  

Table 4. Uji Pendugaan Mikroba Fiksasi Nitrogen Non Simbiosis dengn 
metode MPN Modifikasi 

 

No Sampel/Spesimen 
MPN Modifikasi Nilai MPN 

(Sel/g Tanah) 10-1 10-2 10-3 

1 
Tanah Kawasan Mangrov Desa Sri 

Mulyo Kecamatan Air Saleh kabupaten 
Banyuasin 

+ - - 23 x 10-2 

 
Keterangan:  
10-1 = 5 mL Media + 10 mL Sampel  
10-2 = 5 mL Media + 1 mL Sampel  
10-3 = 5 mL Media + 0,1 mL Sampel  
+  = Positif 
- = Negatif   
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Tabel 5. Isolasi Mikroba Fiksasi Nitrogen Non Simbiosis dari Tanah Kawasan 
Mangrove Desa Srimulyo 

 

No Sample/Spesiemen Kede Isolat Keterangan 

1 

 
Tanah Kawasan Mangrov Desa Sri Mulyo  

Kecamatan Air Saleh kabupaten Banyuasin. 

NFB1 1 isloat 

NFB2 1 isolat 

NFB3 1 isloat 

NA1 1 isloat 

NA2 1 Isolat 

NA3 1 Isolat 

NA4 1 Isolat 

 
Tabel 6. Karakteristik Makroskopis dan Mikroskopis Mikroba Fiksasi Nitrogen 

Non Simbiosis dari Tanah Kawasan Mangrove Desa Srimulyo 

  
 
B. Pembahasan  

1. Uji Pendugaan Mikroba Fiksasi Nitrogen Non Simbiosis dengan 

Metode MPN Modifikasi.  

Dari hasil uji mengunakan metode MPN Modifikasi dengan 3 seri 

tabung pada tanah kawasan mangerove Desa Sri Mulyo Kecamatan Air 

Saleh Kabupaten Banyuasin diperoleh hasil positif pada media tabung 

dengan 10-1 dapat dilihat dengan adanya perubahan warna pada media 

No 

K
od

e 
Is

ol
at

 
B

ak
te

ri
 Karakter Makroskopis Karakter Mikroskopis 

Bentuk 
koloni 

Warna 
koloni Tepi Elevasi Pewarnaan 

Gram Bentuk Sel 

1. NFB1 Bulat Kuning Tidak rata convex Gram Negatif Ovoid 

2. NFB2 Bulat Kuning Rata convex Gram Negatif Vibrio 

3. NFB3 Bulat Kuning Rata convex Gram Negatif Vibrio 

4. NA1 Bulat Kuning Tidak rata convex Gram Negatif Ovoid 

5. NA2 Bulat Kuning Tidak rata convex Gram Negatif Ovoid 

6. NA3 Bulat Kuning Tidak rata convex Gram Negatif Ovoid 

7. NA4 Bulat Kuning Tidak rata convex Gram Negatif Ovoid 
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NFB semi solid setelah masa inkubasi selama 7 hari. Hasil dari metode 

MPN Modifikasi ini selanjutnya dicocokan dengan tabel MPN (Lampiran 

2). Dari hasil tabel MPN maka diperoleh nilai MPN sebanyak 23 x 10-1 

sel/gram tanah pada tanah kawasan mangrove Desa Srimulyo Kecamatan 

Air Saleh Kabupaten Banyuasin. 

Berdasarkan penelitian yag dilakukan Metasari (2010) nilai 

tertinggi MPN sebanyak ≥ 2,4 x 103 sel/g tanah ada pada sampling ke-3 

pada rhizosfer Hibiscus tiliaceus dan rhizosfer Avicenia officinalis 

mendapatkan nilai MPN sebesar ≥ 2,4 x 103 sel/g tanah. Sedangkan nilai 

terendah sebanyak 0,3 x 101 sel/g tanah pada sampling pertama pada 

rhizosfer Avicennia germinans, Excoecaria agallocha, dan A`vicennia 

officinalis, dan pada sampling ke-2 ditemukan pada rhizosfer Excoecaria 

agallocha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2011), 

keanekaragaman jumlah mikroba fungsional di perakaran tebu transgenik 

IPB 1 cukup tinggi sampai  dengan 209,3 x 104 sel/g tanah. 

Dari penilitian yang dilakukan oleh Metasari (2010) dan Pramitha 

(2011) hal ini dikarenakan jumlah distribusi bakteri penambat nitrogen 

non sismbiosis berbeda-beda pada tiap rhizosfer. Selain itu faktor fisik dan 

kimia tanah juga mempengaruhi banyaknya jumlah bakteri penambat 

nitrogen non simbiosis. 

Uji MPN positif pada sampel tanah dari tanah kawasan mangrove 

Desa Sri mulyo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini:  
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Gambar 4. Uji MPN positif pada sampel tanah dari tanah kawasan mangrove desa 

sri mulyo, Kecamatan air saleh, Kabupaten Banyuasin dengan mengunakan 
metode MPN (Most Probabale Number) Modifikasi  

(Sumber: Doc Pribadi 2015) 
 

Menurut Widayati (1998), perubahan warna media Nitrogen 

Fixation Bacteria (NFB) menjadi biru merupakan ciri-ciri pertumbuhan 

dan aktivitas nitrogenase bakteri penambat nitrogen (N) non simbiotik. 

Menurut  Harran dan Ansori, (1992), perubahan warna media NFB 

terjadi karena sifat indikator bromothymolblue yang berubah menjadi biru 

pada pH yang lebih tingggi, sebagai konsekwensi dari adanya aktivitas 

nitrogenase. Begitu juga Menurut Caceres (1982) “dalam” Nurosid et al. 

(2008)  media NFB semi solid juga mampu menyediakan nutrisi yang 

dibutuhkan oleh bakteri penambat nitrogen non simbiosis, perubahan 

warna biru menunjukkan bahwa ada aktivitas nitrogenase bakteri 

penambat nitrogen (N) non simbiosis pada media NFB semi solid. Hal ini 

membuktikan bahwa dalam sampel tanah kawasan mangrove desa Sri 

Mulyo Kecamatan Air saleh, kabupaten banyuasin ini  memiliki potensi 

mikroba fiksasi nitrogen non simbiosis yang ikut berperan dalam 

pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur 

tanpa melalui pemupukan. Hal ini dapat kita lihat dari hasil MPN 
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modifikasi yang memperoleh hasil 23 x 10-1 sel/g tanah dari sampel pada 

tanah kwasan mangrove Desa Srimulyo. 

2. Isolasi Mikroba Fiksasi Nitrogen Non Simbiosis Dari Tanah Kawasan 

Mangrove Desa Srimulyo. 

Telah kita ketahui bahwa vegetasi mangrove mempunyai peranan 

penting dalam lingkungannya yaitu sebagai perangkap sedimen, penahan 

ombak, penahan angin, pengendali angin, pengendali banjir, penetrasi 

pencemaran dan penahan intrusi air asin. Sedangkan peranan dalam 

lingkungan biotik adalah sebagai tempat berkembang biaknya berbagai 

biota air dan jasad renik di dalamnya. Kesuburan tanah mangrove 

tergantung dari endapan yang dibawa oleh air sungai, yang umumnya kaya 

akan bahan organik dan mempunyai nilai nitrogen tinggi. Kehadiran 

bahan-bahan organik yang dibawa air sungai tersebut sangat menentukan 

tekstur tanah pada tempat dimana bahan-bahan tersebut diendapkan. 

Berdasarkan karakteristik tanah kawasan mangrove di Desa Srimulyo 

Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin dengan merupakan tanah 

sedikit berlumpur yang di jadikan sampel penelitian dalam isolasi mikroba 

fiksasi nitrogen non simbiosis.  

Dari sampel yang didapat pada tanah kawasan mangrove desa 

Srimulyo di isloasi dengan dengan menggunakan 1 mL sampel tanah 

suspensi dari pengenceran 10-1 yang dimasukan kedalam cawan petri 

streril dan kemudaian media NFB semi solid dimasukan dan 

dihomogenkan dalam cawan petri, begitu juga dengan media NA (Natrium 

Agar), selanjutnya di inkubasi selama 7 hari pada suhu ruang diperoleh 
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sebanyak 7 isolat mikroba dengan kode isolat NFB1, NFB2, NFB3, NA1, 

NA2, NA3 dan NA4.  

3. Indetifikasi Isolat Mikroba Fiksasi Nitrogen Non Simbiosis di Tanah 

Kawasan Mangrove desa Srimulyo 

Identifikasi merupakan proses untuk mengetahui, menentukan dan 

menempatkan suatu organisme ke dalam tingkatan taksa tertentu dengan 

membandingkan karakter yang dimilikinya dengan organisme lain yang 

telah diketahui. Identifikasi bakteri didasarkan pada berbagai macam sifat 

bakteri seperti, morfologi koloni dan morfologi selnya (Lay, 1994). Yang 

dapat kita bedakan berdasarakan karakteristik mkaroskopis dan 

karakteristik mikroskopis dari suatu mikroba yang kita amati. 

a. Makroskopis. 

Pada isolasi mikroba fiksasi nitrogen non simbiosis dengan 

menggunakan 1 mL sampel tanah suspensi dari pengenceran 10-1 yang 

dimasukan kedalam cawan petri streril dan kemudaian media NFB dan 

NA dimasukan dan dihomogenkan dalam cawan petri, selanjutnya di 

inkubasi selama 7 hari pada suhu ruang, diperoleh 7 isloat mikroba 

dari media NFB dan NA pada isolasi mikroba fiksasi Nitrogen non 

simbiosis di tanah kawasan mangrove desa Sri Mulyo. Pertumbuhan 

bakteri pada media NFB dan NA dapat dilihat di gambar berikut:  
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Gambar 5. Pertumbuhan Koloni Pada Media NA 
(Sumber: Doc Pribadi 2015) 

 

 

 

Gambar 6. Pertumbuhan Koloni Pada Media NFB 
(Sumber: Doc Pribadi 2015) 

 

 

Pada  kode isolat NFB1 bentuk koloni bulat, warna kuning, tepi 

tidak rata dan elvasi konveks, NFB2 dan NFB3 bentuk koloni bulat, 

warna kuning, tepi rata dan elevasi konveks, sedangkan pada kode 

isolate NA1, NA2, NA3, dan NA4 bentuk koloni bulat, warna kuning, 

tepi rata dan elevasi convex. Setelah pengamatan dari ke 7 isolat yang 

diperoleh, hanya 2 karakter yang berbeda pada media NFB2, dan 

NFB1

NFB3

NFB2

NA3

NA2

NA1

NA4
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NFB3 dengan ciri-ciri makroskopis koloni berwarna kuning bulat 

dengan elevasi convex dan tepi rata, dari beberapa ciri yang sudah 

diamati bakteri terduga dengan ciri-ciri tersebut yang merupakan ciri 

khas dari genus Azospirillum. Sedangkan pada media NFB dengan 

kode isolat NFB1, dan pada media NA medium dengan kode isolat 

NA1, NA1, NA3, dan NA4  dengan ciri-ciri morfologi koloni bakteri 

berwarna kuning, bulat, tepi tidak rata, dan elevasi convex. 

b. Mikroskopis 

Pada tahap pengamatan karakteristik mikroskopis mikroba 

fiksasi nitrogen non simbiosis di Desa Srimulyo, setelah pengamatan 

karakterisitik makroskopis maka tahapan yang dilakukakan adalah 

pengamatan karakteristik mikrsokopis bakteri ini dapat dilihat melalui 

bentuk sel dan perwarnaan gram pada mikroba yang di tangkap pada 

tanah kawasan mangrove Desa Srimulyo. Sebelumnya bakteri yang di 

islosai pada media NFB dan NA yang dan dipindahkan pada media 

biakan miring dan diinkubasi selama 1x24 jam dan barulah 

dilakukakan tahapan pewarnaan gram dengan mengunakan metilen 

blue, getatian violet, larutan Iodum, alkohol 96% dan larutan Safranin.  

Dari hasil pewarnaaan dengan mengunakan metilen blue, 

getian violet, larutan Iodum, alkohol 96% dan larutan Safranin, dan 

pengamatan bentuk sel pada isolat yang sebelumnya telah diamati 

bentuk dari karakteristik makroskopisnya didapatkan hasil pewarnaan 

gram dengan gram negatif pada 2 isolat yang berbeda dari hasil 

penngamatan karakteristik makroskopis yang sebelumnya didapatkan 
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7 isolat dengan 2 isolat yang benar-benar berbeda secara karakteristik 

makroskopisnya.  

Hasil pewarnaan dan pengamatan bentul sel bakteri dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini:  

  
Gambar 7. Hasil Pengamatan Gram negatif pada isolat NFB2 dan NFB3, 

Bentuk sel Vibrio (A) Hasil Pengamatan Gram Negatif pada isolat NA1, NA2, 
NA3, dan NA4, bentuk sel ovoid  (B). 

 

Dari hasil pengamatan dengan mengunakan metode pewarnaan 

pada 2 isolat yang diperoleh di tahap pengamatan karakteristik 

makroskopisnya, 2 isolat yang dieperoleh menjukkan jenis mikroba 

dengan gram negatif pada kedua isloat yang  diperoleh. Hal ini 

ditujukkan pada warna merah diperoleh pada pengamatan pewarnaan.  

Bentuk spiral bakteri memiliki satu atau lebih lekukan dan 

tidak dalam bentuk lurus. Bakteri berbentuk spiral ini dibedakan 

menjadi beberapa jenis. Bakteri yang berbentuk batang melengkung 

menyerupai koma disebut vibrio. Bakteri yang berpilin kaku disebut 

spirilla, sedangkan bakteri yang berpilin fleksibel disebut spirochaeta 

(Pratiwi, 2008). 

Sesuai dengan Pelczal et. all (1989) yang menyatakan bahwa 

perbedaan warna mikroba pada saat pewarnaan gram dikarenakan 

adanya perbedaan struktur dan komposisi kimiawi dinding sel antara 

A B 
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mikroba gram positif dan mikroba gram negatif. Mikroba gram negatif 

mengandung lipid, lemak atau substansi seperti lemak dalam 

persentase lebih tinggi daripada yang dikandung mikroba gram positif. 

Selama prosedur pewarnaan, perlakuan dengan alkohol terhadap 

mikroba gram negatif menyebabkan terekstrasinya lipid sehingga 

memperbesar daya rembes atau permeabilitas dinding sel. Akibatnya 

kompleks ungu kristal-Yodium (UK-Y) yang telah memasukki dinding 

sel selama proses pewarnaan dapat diekstrasi, sehingga mikroba ini 

kehilangan warna UK-Y. karena kandungan lipidnya yang rendah, 

dinding sel mikroba gram positif menjadi terdehidrasi selama 

perlakuan dengan alkohol. Ukuruan pori-pori mengencil, 

permeabilitasnya berkurang, dan kompleks UK-Y tidak dapat 

terektrasi.  

Susunan dan komposisi sel bakteri memberikan pengaruh 

terhadap ketahanan hidup sel. Bakteri gram positif relatif lebih sulit 

memilih tempat hidupnya karena banyak spesies dari mikroba ini 

memerlukan persyaratan nutrisi yang rumit dan lengkap, sementara 

persyaratn nutrisi pada mikroba gram negative lebih sederhana. Dalam 

hal ketahanan sel terhadap kondisi lingkungan, mikroba gram positif 

jauh lebih resisten daripada gram negatif, sehingga mikroba gram 

positif memiliki toleransi tinggi terhadap kokdisi lingkungan yang 

ekstrim (Stewart, 1993). 

Dari hasil pengamatan pada 2 karakteristik yang berbeda 

diperoleh 7 isolat mikroba di tanah kawasan mangrove desa Sri Mulyo 

dengan 2 dua ioslat yang berbeda secara struktur morfologinya, isolat 
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pertama diperoleh karakteristik makroskopis koloni berwarna kuning 

bulat dengan elevasi konveks, tepi rata, hasil pewarnaan gram negatif 

dengan betuk sel vibroid yang merupakan genus dari Azospirillum. 

Pada isolat kedua dieproleh mikroba dengan ciri-ciri morfologi koloni 

bakteri berwarna kuning, bulat, tepi tidak rata, elevasi konveks, hasil 

pewarnaan gram negatif dengan bentuk sel ovoid, genus dari 

Azotobacter. Kedua jenis mikroba yang diperoeleh dari tanah kawasan 

mangrove di Desa Srimulyo ini merupakan jenis mikroba yang 

berperan dalam proses fiksasi nitrogen non siombios, kedua jenis 

mikroba ini berperan penting dalam proses dekomposisi bahan 

organik. Aktivitas bakteri mampu meningkatkan ketersediaan unsur 

hara melalui proses mineralisasi karbon dan asimilasi nitrogen. 

Sesuai dengan buku idenetifikasi Bergey’s Manual Of 

Determinative Bacteriology (Ninth edition) “  dan  “ Bergey’s Manual 

Of Systematic Bacteriology (Secont Edition) mikroba dengan ciri 

morfologi bentuk koloni bulat berwana kuning dengan tepi tidak rata 

dan memiliki elevasi konveks dengan gram negatif, merupakan genus 

dari Azotobacter. Sedangkan karakteristik bentuk koloni bulat 

berwarna kuning dengan elevasi konveks dan tepi rata dengan gram 

negatif merupakan ciri khas dari genus Azospirillum. 

4. Peranan Azotobacter dan Azospirillum di Lingkungan 

Bakteri fiksasi N2 pada rizosfer seperti Azotobacter termasuk 

salah satu dari kelompok bakteri aerobik yang mengkolonisasi 

permukaan akar (Baldani et all. 1997). Di samping itu, Azotobacter 

merupakan bakteri fiksasi N2 yang mampu menghasilkan substansi zat 
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pemacu tumbuh giberelin, sitokinin, dan asam indol asetat, sehingga 

dapat memacu pertumbuhan akar (Alexander 1977). Populasi 

Azotobacter dalam tanah dipengaruhi oleh pemupukan dan jenis 

tanaman.  

Azospirillum adalah bakteri yang hidup di daerah perakaran 

tanaman. Bakteri ini berkembang biak terutama pada daerah 

perpanjangan akar dan pangkal bulu akar. Sumber energi yang mereka 

sukai adalah asam organik seperti malat, suksinat, laktat, dan piruvat 

(Hanafiah et al., 2009). 

Menurut Reis et al. (2011), Azospirillum adalah bakteri aerobik 

kemoorganotrop non-fermentatif, vibroid dan memproduksi 

fitohormon, terutama auksin. Mereka menggunakan beberapa sumber 

karbon terutama gula dan alkohol gula. Azospirillum sp selain mampu 

menambat nitrogen dan menghasilkan hormon pertumbuhan, juga 

mampu merombak bahan organik di dalam tanah. Bahan organik yang 

dimaksud adalah bahan organik yang berasal dari kelompok 

karbohidrat, seperti selulosa, amilosa, dan bahan organik yang 

mengandung sejumlah lemak dan protein (Anonymous, 2012).  

5. Sumbangsih Pada Pembelajaran SMA/MA 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai materi 

pengayaan pada Pembelajaran Biologi di Sekolah Menengah Atas di 

Kelas X semester ganjil pada materi Bakteri untuk pembaharuan 

pembelajaran baik teori di kelas maupun kegiatan praktikum siswa 

dengan metode eksperimen. 
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Menurut Sugiyono (2011), metode eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Menurut Wasis 

dan Karwono (1992) metode eksperimen adalah suatu penelitian yang 

paling tepat dan sunguh-sungguh dapat mengetes hipotesis mengenai 

sebab akibat dan pengaruh suatu hubunngan apabila dibandingkan 

dengan metode penelitian yang lain.  

Dari definisi beberapa ahli tersebut, dapat dipahami bahwa 

penelitian eksperimen merupakan penelitian pengaruh dari pemberian 

suatu perlakuan atau percobaan terhadap subyek penelitian. Untuk itu 

dalam hal ini peneliti memberikan sumbangsih penelitian berupa 

perangkat pembelajaran yang memungkinkan untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran khususnya dalam metode eksperimen yang 

meliputi, silabus pembelajaran, RPP, materi pengayaan dan lembar 

kerja siswa (Lampiran 4-7). 

 


