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Materi Kuliah Mikrobiologi Industri  

Rancang Media

1. Buat kisaran medium dengan nutrien 

pembatas berbeda (misal C, N, P atau O).

2. Untuk tiap tipe nutrien digunakan bentuk-

bentuk yang berbeda yang mampu 

mendukung pertumbuhan.

3. Gunakan polimer atau bentuk kompleks 

pada nutrien pembatas pertumbuhan.

Rancang Media

4. Hindarkan bentuk-bentuk yang cepat 

diasimilasi, seperti karbon (glukosa) atau 

nitrogen NH4+) yang dapat menyebabkan 

penekanan katabolisme.

5. Pastikan kofaktor yang diketahui ada 

(Co3+, Mg2+, Mn2+, Fe2+).

6. Gunakan buffer untuk meminimalkan 

perubahan pH yang terjadi.
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Pencarian Kultur Baru

• Penggunaan mikroorganisme untuk 

menghasilkan produk banyak dilakukan kalangan 

industri

• Untuk memperoleh mikroorganisme tersebut 

diperlukan mikroorganisme melalui isolasi atau 

membeli.

• Untuk mempercepat isolasi umumnya digunakan 

teknik:

– Teknik plating

– Kultur diperkaya

Teknik plating

• Metode sederhana, mencakup penebaran suatu 
seri pengenceran dari suspensi bahan pada 
permukaan medium agar

• Petri dengan koloni 100 – 300 koloni dipilih yang 
sesuai harapan. Misal penghasil amilase.

• Koloni yang baik dipilih untuk uji lanjut dan 
diseleksi.

• Uji isolat terseleksi terhadap kemampuan 
produksi enzim dalam medium cair ataupun 
padat.

Kultur Diperkaya

• Lingkungan alami spt tanah mengandung sejumlah 
besar mikroorganisme dengan berbagai aktivitas untuk 
kesetimbangan alam

• Jika dalam lingkungan tadi ditambahkan substrat baru 
maka strain-strain yang mampu menggunakannya akan 
tumbuh berlipat ganda.

• Penggunaan substrat baru akan mengakibatkan 
tumbuhnya organisme yang lain.

• Namun jika, organisme pengguna substrat baru segera 
dipindah  ke medium segar yg diperkaya substrat baru 
tsb maka akan terus tumbuh lakukan terus sampai 
dominan baru ditumbuhkan dalam cawan petri. 
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Kriteria penting untuk isolasi

• Catat kelompok mikroorganisme yang 

akan diisolasi

• Jabarkan ekosistem atau habitat darimana 

sampel akan dikumpulkan

• Kelompokkan sampel dalam beberapa tipe 

misal: tanaman dan bagian tanaman, 

tanah, air, limbah dsb

• Catat parameter lingkungan yg terukur mis 

pH, salinitas, suhu, dsb

Kriteria penting untuk isolasi

• Catat substrat apa yang ada di ekosistem 

atau dibutuhkan mis lignin, protein, khitin 

dsb

• Rancang teknik isolasi yg dibutuhkan

• Modifikasi prosedur jika dibutuhkan

• Penggunaan teknik diperkaya jika 

diperlukan

Kriteria yang penting untuk 

memilih mikroba
• Karakteristik nutrisi mikroba

• Suhu optimum mikroba

• Aksi mikroba terhadap peralatan yang 

digunakan
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Isolasi Bakteri dari Tanah 

(contoh)
• Timbang tanah 5 g campur dengan 

ekstrak tanah 99 mL dalam Erlenmeyer 

250 mL, gojog selama 25 menit pada 

kecepatan 100 – 150 rpm.

• Buat seri pengenceran.

• Plating pada media agar.

• Inkubasi

• Amati isolat dan isolasi

Pembuatan ekstrak tanah

• Ambil tanah kebun, hutan dsb yg mewakili 

ekosistem yg diharapkan.

• Keringkan tanah tersebut

• Tambah 400 g tanah dengan air 960 mL.

• Setrilkan selama 1 jam selama 121 C. 

biarkan mengendap.

• Ambil bagian yg jernih, simpan pada 

pendingin hingga digunakan

Media isolasi untuk bakteri

Tipe sampel Media yg disarankan Pengencer yg

disarankan

Lumpur Multiple extract agar, 

nutrient agar plus crystal 

violet dsb

Soil extract, phosphate 

buffer

Kompos Compost extract agar, 

cellulose aga

Distilated water, soil/plat 

extract, seawater

Tanaman atau bagian

tanaman

Plant extract agar, root 

extract agar dsb

Plant extract

Air laut atau tawar Cellulose agar, chitin 

agar, marine agar

Artificial seawater, 

filtered freshwater
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Isolasi Jamur (dari tanah)

• Ambil 1 g tanah masukkan dalam tabung 

pengenceran. Agitasi selama 15 menit

• Buat seri pengenceran

• Inokulasikan pada media agar

• Inkubasi

• Amati jamur yang tumbuh dan lakukan 

isolasi.

• Contoh media untuk isolasi jamur: PDA, 

AMEA, YMA dsb

Tugas

• Jabarkan sebuah teknik isolasi untuk 

mikroorganisme yang menghasilkan 

produk.

• Sebutkan:

– Media yang digunakan

– Produk yang diharapkan

– Teknik isolasinya


