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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan carrier Bakteri Pelarut Fosfat (BPF) yang sesuai untuk 
menunjang viabilitas dan ketahanan bakteri sebagai agen pupuk hayati. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 
Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada penelitian ini digunakan metode eksperimental dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan 2 faktor yaitu faktor pertama adalah carrier yang terdiri atas 2 
aras perlakuan yaitu dedak padi dan tepung tapioka, dan faktor kedua adalah bakteri yang terdiri atas 5 aras 
perlakuan yaitu bakteri A, B, C, E, dan perlakuan kontrol sehingga terdapat 10 kombinasi perlakuan kemudian 
masing-masing kombinasi diulang sebanyak 3 kali sehingga mendapatkan 30 unit percobaan. Penelitian ini diawali 
dengan penyiapan carrier inokulum (meliputi penyaringan carrier dengan saringan 50 mesh dan pensterilan 
carrier), kemudian dilanjutkan dengan analisis karakteristik carrier. Carrier dedak padi dengan kandungan 
41,34% C-organik, 1,56% N-total, 1,198% P-total, pH- 5,98 dan tepung tapioka dengan kandungan 36,07% C-
organik, 0,035% N-total, 0.025% P-total, dan pH- 5,43), peremajaan isolat, kemudian dilanjutkan dengan preparasi 
inokulum BPF (meliputi penumbuhan dan pembiakan), dan BPF diinokulasikan pada carrier selama masa inkubasi 
2 bulan. Penelitian ini mengkaji viabilitas BPF dengan cara menghitung kerapatan populasi dari BPF secara 
periodik yaitu setelah masa inkubasi 2 minggu, 1 bulan, dan 2 bulan dengan metode Total Plate. Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa dedak padi mampu menjadi carrier yang lebih baik bagi pertumbuhan bakteri pelarut fosfat 
dibanding carrier tepung tapioka. Bakteri C memiliki kemampuan tumbuh yang lebih baik dibanding  bakteri A, B, 
dan E pada kedua carrier selama 2 bulan masa inkubasi, dan bakteri E tidak mampu tumbuh dalam carrier dedak 
padi dan tepung tapioka setelah masa inkubasi 2 bulan.          
Kata Kunci : BPF, Carrier,Viabilitas 

ABSTRACT 

The aim of this study was to obtain carrier Phosphate Solublizing Bacteria (PSB) which are appropriate to 
the viability and resilience of bacteria as agents of biofertilizer. This research was conducted at the Laboratory of 
Microbiology, Faculty of Agriculture, University of Mataram. This research was arranged in completely 
randomized design (CRD)-factorial with 2 factors, namely the first factor is a carrier consisting of two kinds 
namely rice bran and starch. The second factor is the bacteria that consists of five kinds, namely  bacteria A, B, C, 
E, and 1 control treatment. Than there were 10 combinations of treatment and then each the combination was 
repeated 3 times to get 30 experimental units. This study was begined with the preparation of the inoculum carrier 
(include filtering carrier with a sieve of 50 mesh and  carrier sterilization), then proceed with the analysis of the 
characteristics of the carrier. The rice bran carrier were as follows : content of organic C 41.34%, 1.56% N-total, 
1.198% P-total, pH- 5.98 and the starch were as follows : content of 36.07% with organic C, total-N 0.035%, 
0.025% P-total, and pH- 5.43), rejuvenation isolates , than continued with  inoculum preparation PSB (consist of 
proliferation), and PSB inoculated on the carrier during 2 months incubation period. This study examined the 
viability of the PSB by calculating the population density of PSB are periodically ie after an incubation period of 2 
weeks, 1 month, and 2 months with Total Plate method. The results showed that rice bran was be  able to become a 
better carrier for phosphate solublizing bacteria growth than the starch. Bacteria C had the ability to grow better 
than bacteria A, B, and E on the second carrier during the 2 month incubation period, and the bacteria E are not 
able to grow in the carrier rice bran and starch after 2 months incubation period.                              
Keywords : PSB, Carrier, viability 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang    
 Bakteri Pelarut Fosfat (BPF) merupakan 
mikrobia yang hidup di dalam tanah yang dapat 
dipengaruhi oleh kondisi fisik, kimia, dan biologis 
lingkungannya, seperti suhu, kelembaban, dan pH 

tanah. BPF ada yang bersifat aerob dan anaerob 
sehingga bakteri yang satu dengan yang lain 
memiliki sifat-sifat khusus dan kondisi lingkungan 
optimal yang berbeda-beda yang dapat 
mempengaruhi efektifitasnya melarutkan fosfat 
(Simanungkalit et al., 2006). BPF merupakan agen 
pupuk hayati P yang dapat membantu proses 
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penyediaan unsur hara P bagi tanaman dan tidak 
menyebabkan pencemaran lingkungan. Bakteri yang 
termasuk dalam kelompok BPF diantaranya adalah 
Pseudomanas sp, Bacillus sp, Mycobacterium, 
Flavobacterium, Thiobacillus sp. Pseudomonas sp 
dan Bacillus sp memiliki kemampuan yang paling 
besar dalam melarutkan fosfat.  
 Dalam melakukan aplikasi BPF, dibutuhkan 
bahan pembawa (Carrier) yang akan membawa 
bakteri tersebut sehingga dapat memberikan hasil 
yang maksimal. Bahan pembawa inokulum yang 
biasa disebut sebagai carrier pada dasarnya 
merupakan bahan yang dapat digunakan sebagai 
tempat hidup inokulum pupuk hayati sebelum 
diaplikasikan, sehingga harus dapat mengaktifkan 
kegiatan mikrobia agar mampu tumbuh dan 
berkembang pada saat digunakan. Carrier yang baik 
adalah tidak bersifat toksik bagi mikrobia, 
kemampuan absorpsi tinggi, mudah disterilkan, dan 
dihaluskan, mudah menempel pada bahan tanaman 
dan tersedia secara melimpah (Burton, 1979).  
 Di alam ini terdapat banyak jenis bahan yang 
dapat digunakan sebagai carrier BPF sebagai tempat 
hidup dan berkembangnya inokulum agen pupuk 
hayati (Biofertilizer), diantaranya adalah limbah 
pertanian seperti kulit pisang, kompos, gambut, dan 
blotong. Karakter dari bahan dapat mempengaruhi 
efektivitas pelarutan P oleh BPF. Pseudomonas 
fluorescent mampu melarutkan P pada gambut yaitu 
79%, pada blotong 82%, dan pada campuran gambut 
dan blotong (1:1) 88%. Bahan lain yang  mungkin 
dapat dijadikan sebagai carrier alternatif BPF adalah 
tepung singkong dan dedak padi.    
 Tapioka merupakan salah satu hasil olahan 
dari singkong (Manihot utilisima) dan merupakan 
bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh serta 
memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi yaitu 
36,8% (Linders et al., 1997). Sedangkan dedak padi 
merupakan hasil sampingan dari olahan padi yang 
ketersediaannya melimpah, dan ekonomis dan 
memiliki kandungan karohidrat sekitar 34,1-53,2% 
(Nadiyah et al. 2005). Karbohidrat merupakan salah 
satu nutrisi utama yang dapat dimanfaatkan untuk 
proses pertumbuhan dan mendukung viabilitas 
bakteri (Nisa dkk., 2008). Berdasarkan uraian 
masalah tersebut di atas, maka dilakukan penelitian 
tentang “Uji Carrier Bakteri Pelarut Posfat Sebagai 
Agen Pupuk Hayati” dengan tujuan untuk 
mendapatkan Carrier Bakteri Pelarut Fosfat yang 
sesuai untuk menunjang viabilitas dan ketahanan 
bakteri sebagai agen pupuk hayati. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode eksperimental yang dilakukan di 
laboratorium. 

Rancangan Percobaan   
 Penelitian ini dilaksanakan dengan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
faktorial dengan 2 faktor yaitu faktor pertama adalah 
carrier yang terdiri atas 2 aras perlakuan yaitu dedak  
dan tepung tapioka, dan faktor kedua adalah bakteri 
yang terdiri atas 5 aras perlakuan yaitu kontrol, 
bakteri A, B, C dan E, sehingga terdapat 10 
kombinasi perlakuan kemudian diulang sebanyak 3 
kali sehingga mendapatkan 30 unit percobaan.  

Tempat Dan Waktu Penelitian   
 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 
Mikrobiologi  Fakultas Pertanian Universitas 
Mataram dari bulan September sampai November 
2014. 

Bahan dan Alat Penelitian  

Bahan Penelitian    
 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dedak, tepung tapioka, bakteri dengan notasi 
asal rhizosfer Tithonia (A, B, C, dan E), media 
Nutrient Broth (NB), Nutrient Agar (NA), dan 
Pikovskaya. 

Alat Penelitian     
 Alat yang digunakan untuk menunjang 
penelitian ini adalah plastik, erlenmeyer, shaker, 
laminar air flow, microwave oven, kapas, tabung 
reaksi, rak tabung, gigal sky, gelas ukur, pipet mikro, 
kompor listrik, cawan petri, botol sprey, sendok, dan 
timbangan analitik. 

Pelaksanaan Penelitian    
 Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan 
selama penelitian berlangsung adalah sebagai berikut 
: 

Penyiapan Carrier Inokulum    
 Dedak padi dan tepung singkong dikering 
anginkan kemudian masing-masing disaring dengan 
saringan 50 mesh. Masing-masing carrier diukur pH 
dan kadar airnya. Kadar air carrier (dedak padi dan 
tepung tapioka) diatur yaitu dengan menambahkan 5 
ml NB sehingga memiliki kandungan air 17-20%. 
Masing-masing carrier per sampel yaitu 25 g 
ditambah dengan 0,13 g Ca3PO4 atau setara dengan 
0,52 % dari berat carrier. Carrier disterilkan di 
dalam autoklaf pada suhu 121°C dan tekanan 1,5 
Atm  selama 15 menit. 

Analisis Karakteristik Carrier   
 Analisis karakteristik carrier dilakukan di 
Laboratorium Analitik Progam Studi Fisika Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
mataram.  
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Peremajaan Isolat     
 Masing- masing isolat murni bakteri pelarut 
fosfat ditumbuhkan pada medium NA dengan metode 
streaking plate (goresan agar). Kemudian isolate 
yang tumbuh, sebagian dilakukan penyimpanan 
ulang pada agar miring (slant agar) sebagai kultur 
stok kedua dan sebagian yang lain sebagai kultur 
kerja. Kultur stok pertama dan kedua disimpan 
kembali pada lemari pendingin dengan suhu 4°C. 

Penyiapan Inokulum    
 Masing-masing isolate murni (kultur kerja) 
ditumbuhkan pada media Nutrient Broth (NB), 
kemudian suspense isolat dibiakkan pada mesin 
shaker dengan kecepatan 120 rpm selama 2 x 24 jam 
pada suhu ruangan. Setelah tumbuh, biakan siap 
untuk diinokulasikan ke carrier yang telah disiapkan 
sesuai dengan formulasi yang diujikan. Sebelum 
diinokulasikan ke dalam carrier, masing-masing BPF 
dihitung kerapatannya dengan metode Total Plate. 

Penumbuhan Inokulum ke Dalam Carrier
 Penumbuhan inokulum ke dalam carrier 
dedak dan tepung dengan lama penyimpanan 2 
minggu, 1 bulan, dan 2 bulan dilakukan dengan cara 
disemprotkan secara merata sebanyak 5 ml cairan 
media NB dengan intensitas 1011 cfu/ml bakteri. Pada 
saat penyemprotan, dilakukan di dalam laminar air 
flow agar tidak terjadi kontaminasi oleh 
mikroorganisme lain. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Carrier    
 Jumlah koloni Bakteri Pelarut Fosfat selama 
penyimpanan ditentukan oleh bahan pembawa 
(carrier) bakteri tersebut. Karakteristik suatu bahan 
dapat digunakan sebagai carrier adalah dapat 
mempertahankan jumlah inokulum atau koloni 
mikrobia dalam jangka waktu yang lama (Subba-rao, 
1982). Dalam penelitian ini dilakukan penghitungan 
jumlah koloni bakteri untuk mengetahui baik atau 
tidaknya carrier yang digunakan. Pertumbuhan BPF 
pada suatu carrier, dalam penelitian ini digunakan 
dua jenis carrier yang memiliki karakteristik bahan 
yang berbeda yaitu dedak padi dan tepung tapioka. 
Karakteristik kedua jenis carrier tersebut 
ditunjukkan pada tabel 4.1 sebagai berikut.          
Tabel 4.1.     Karakteristik  carrier  

No Parameter satuan 
Carrier 

Dedak Tepung 
Tapioka 

1 pH-  5,98 5,43 
2 C-Organik % 41,34 36,07 
3 N Total % 1,65 0,035 
4 P Total % 1,198 0,025 

Tabel 4.1 menunjukkan karakteristik carrier 
bakteri pelarut fosfat yaitu dedak padi dan tepung 
tapioka. Kedua jenis carrier tersebut memiliki pH 
yang relatif sama, tetapi mengandung C-organik, N 
total, dan P total yang berbeda.  Dedak padi 
mengandung C-organik, N total, dan P total yang 
lebih tinggi dibanding tepung tapioka. Perbedaan 
karakteristik ini diduga berpengaruh terhadap 
kemampuan carrier dalam mempertahankan 
kelangsungan hidup bakteri pelarut fosfat.  
 Dari kandungan nutrisi antara dedak padi dan 
tepung tapioka diharapkan dapat menjadi carrier 
yang baik bagi pertumbuhan, perkembangan, serta 
kelangsungan hidup bakteri pelarut fosfat. Dengan 
kandungan nutrisi dedak padi yang lebih tinggi 
dibanding tepung tapioka, diperkirakan bahwa 
bakteri pelarut fosfat akan mampu tumbuh dan 
berkembang dengan baik pada carrier dedak padi  
dibanding pada carrier tepung tapioka. Kandungan 
C-organik, N total, dan P total sangat mempengaruhi 
pertumbuhan BPF karena C organik dan P total 
digunakan mikrobia sebagai sumber energi dan 
nutrisi untuk pertumbuhan dan aktivitasnya (Black, 
1999). 

Viabilitas BPF di Dalam Carrier  
 Dedak Padi Data viabilitas bakteri pelarut 
fosfat pada carrier dedak padi ditunjukkan pada 
gambar 4.2 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.2. Grafik viabilitas bakteri pelarut fosfat di 
dalam carrier dedak padi menggunakan 
perhitungan log pada periode 
pengamatan 2 minggu, 1 bulan, dan 2 
bulan. 

Gambar 4.2 menunjukkan perlakuan kontrol 
pada masa inkubasi 2 minggu, 1 bulan, dan 2 bulan 
tidak didapatkan BPF yang tumbuh. Hal ini 
menunjukkan bahwa carrier yang digunakan benar-
benar steril. Sementara pada masa inkubasi 2 minggu 
(pengamatan I), pertumbuhan bakteri A yaitu (7,89 x 
10ଵ  cfu/ml) atau setara dengan hasil konversi log 
yaitu (10,9 cfu/ml), bakteri B (1,39 x 10ଽ  cfu/ml) 
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atau setara (9,14 cfu/ml), bakteri C (3,38 x 10ଵ 
cfu/ml) atau setara (10,53 cfu/ml), dan bakteri E 
(9,05 x 10଼  cfu/ml) atau setara (8,96 cfu/ml).
 Pada masa inkubasi 1 bulan (pengamatan II), 
viabilitas bakteri A (2,91 x 10଼ cfu/ml) atau setara 
hasil konversi log yaitu (8,46 cfu/ml), bakteri B (1,6 
x 10ଽ  cfu/ml) atau setara (9,2 cfu/ml), bakteri C 
(1,16 x 10ଵ cfu/ml) atau setara (10,06 cfu/ml), dan 
bakteri E (0,89 x 10  cfu/ml) atau setara (5,95 
cfu/ml). Pada masa inkubasi 1 bulan ini, bakteri A 
dan E menunjukkan penurunan kemampuan tumbuh 
yang tinggi, sebaliknya bakteri B menunjukkan 
peningkatan jumlah populasi. Bakteri A mengalami 
penurunan sebesar (2,44 cfu/ml) yaitu dari (10,9 
cfu/ml) menjadi (8,46 cfu/ml) atau menurun sekitar 
22,38%, dan bakteri E menurun sebesar (3,01 cfu/ml) 
yaitu dari (8,96 cfu/ml) menjadi (5,95 cfu/ml) atau 
menurun sekitar 33.59%. sedangkan pertumbuhan 
bakteri B relatif konstan.   
 Pada masa inkubasi 2 bulan (pengamatan 
III), viabilitas bakteri A (6,71 x 10  Cfu/ml) atau 
setara hasil konversi log (7,83 cfu/ml), bakteri B 
(1,48 x 10଼ cfu/ml) atau setara (8,17 cfu/ml), bakteri 
C (2,81 x 10଼  cfu/ml) atau setara (8,45 cfu/ml), 
sedangkan bakteri E mengalami penurunan yang 
signifikan yang ditunjukkan dengan tidak 
terdapatnya bakteri yang tumbuh pada inkubasi 2 
bulan. Jika dilihat dari hasil pengamatan II pada 
masa inkubasi 1 bulan,  pertumbuhan bakteri A 
masih relatif konstan, sedangkan bakteri B menurun 
(1,03 cfu/ml) yaitu dari (9,2 cfu/ml) menjadi (8,17 
cfu/ml) atau menurun sekitar 11,2%, bakteri C 
menurun (1,61 cfu/ml) yaitu dari (10,06 cfu/ml) 
menjadi (8,45 cfu/ml) atau menurun sekitar 16%, dan 
bakteri E mengalami kematian.   
 Dari data yang ditunjukkan pada gambar 4.2, 
pada masa inkubasi 2 minggu (pengamatan I), semua 
bakteri menunjukkan viabilitas yang baik. Viabilitas 
bakteri A dan C dari hasil konversi log berada pada 
kisaraan (10-10,9 cfu/ml), sedangkan bakteri B dan E 
berada pada kisaran (8-9,14 cfu/ml). Perbedaan 
viabilitas dari bakteri tersebut sangat ditentukan oleh 
sifat intrinsik masing-masing bakteri dan 
kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan 
carrier. Hasil penelitian sebelumnya menunjukan 
bahwa pada carrier yang mengandung kulit pisang 
ini Pseudomonas putida pada jangka waktu 6 minggu 
penyimpanan, jumlah koloninya mengalami 
peningkatan hingga minggu ke-4 (dengan rata-
ratanya sebesar 11,6 x 107 cfu/g bahan pembawa) 

dan mengalami penurunan pada minggu ke-6 (5,8 x 
107 cfu/g bahan pembawa). Sedangkan untuk 
Bacillus meghaterium pada jangka waktu 6 minggu 
penyimpanan, jumlah koloninya mengalami 
peningkatan hingga minggu ke-4 (dengan rata-
ratanya sebesar 8,4 x 107 cfu/g bahan pembawa) dan 
mengalami penurunan pada minggu ke-6 (4,1 x 107 
cfu/g bahan pembawa) (Tyas, 2008).  
 Jika dilihat pada masa inkubasi 2 minggu, 1 
bulan, dan 2 bulan, viabilitas bakteri B dan C relatif 
konstan, sedangkan bakteri A dan E menunjukkan 
penurunan viabilitas yang tinggi. Pada masa inkubasi 
2 bulan, viabilitas bakteri E menurun drastis. Diduga 
hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 
pertama, nutrisi carrier sudah mulai berkurang, 
karena selama masa inkubasi, BPF memanfaatkan 
nutrisi yang ada pada carrier sebagai sumber 
energinya sehingga seiring lamanya inkubasi maka 
jumlah nutrisi akan berkurang. Menurut Waluyo 
(2004), mikroba sama dengan mahluk hidup lainnya, 
membutuhkan nutrient (nutrisi) sebagai sumber 
energi dan pertumbuhan selnya. Kekurangan sumber-
sumber nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan 
mikroba hingga pada akhirnya dapat menyebabkan 
kematian. Kedua menurunnya derajat keasaman 
(pH). Hasil penelitian Nurosid (2008), menyatakan 
bahawa semakin lama waktu inkubasi, maka pH 
semakin menurun. Pada waktu inkubasi 0 jam nilai 
pH medium sebesar 6,8 dan pada 48 jam pH 4,4. 
Penurunan pH terjadi karena bakteri pelarut fosfat 
dalam aktivitasnya mengeluarkan asam-asam organik 
untuk melepaskan ikatan P. Meningkatnya asam-
asam organik tersebut diikuti dengan penurunan pH 
(Alexander, 1977). Sedangkan untuk pertumbuhan 
optimum bakteri pelarut fosfat berkisar pada pH 
netral dan meningkat seiiring dengan meningkatnya 
pH (Simanungkalit et al., 2006).  

Viabilitas BPF di Dalam Carrier Tepung Tapioka
 Data viabilitas bakteri pelarut fosfat pada 
carrier tepung tapioka ditunjukkan pada gambar 4.3 
sebagai berikut. 
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Gambar 4.3. Grafik viabilitas bakteri pelarut fosfat 

menggunakan perhitungan log di dalam 
carrier tepung tapioka pada periode 
pengamatan 2 minggu, 1 bulan, dan 2 
bulan. 

Dari gambar 4.3 menunjukkan perlakuan 
kontrol pada masa inkubasi 2 minggu, 1 bulan, dan 2 
bulan tidak didapatkan BPF yang tumbuh, hal ini 
menunjukkan bahwa carrier yang digunakan tersebut 
benar-benar steril. Pada masa inkubasi 2 minggu, 
viabilitas bakteri A (0,78 x 10ଵ cfu/ml) atau setara 
dengan hasil konversi log yaitu (9,89 cfu/ml), bakteri 
B (1 x 10଼ cfu/ml) atau setara (8 cfu/ml), bakteri C 
(3,21 x 10଼  cfu/ml) atau setara (8,51 cfu/ml), dan 
bakteri E (2,22 x 10  Cfu/ml) atau setara (7,35 
cfu/ml).     
 Pada masa inkubasi 1 bulan, viabilitas 
bakteri A dan E mengalami penurunan, Sebaliknya 
bakteri B dan C relatif konstan. Viabilitas bakteri A 
(3 x 10 cfu/ml) atau setara hasil konversi log (6.48 
cfu/ml) dan bakteri E (7,55 x 10ହ cfu/ml) atau setara 
(5,88 cfu/ml). Berarti bakteri A mengalami 
penurunan sebesar (3,41 cfu/ml)  yaitu dari (9,89 
cfu/ml) menjadi (6,48 cfu/ml) atau menurun sekitar 
34,48%, bakteri E mengalami penurunan sebesar 
(1,47 cfu/ml) yaitu dari (7,35 cfu/ml) menjadi (5,88 
cfu/ml) atau menurun sekitar 20%. Kemudian 
viabilitas bakteri B (1,21 x 10 cfu/ml) atau setara 
hasil konversi log yaitu (7,08 cfu/ml), bakteri C (8,22 
x 10଼  cfu/ml) atau setara (8,91 cfu/ml). Bakteri B 
viabilitasnya relatif konstan yaitu dari (8 cfu/ml) 
menjadi (7.08 cfu/ml), begitu juga dengan bakteri C 
yaitu dari (8,51 cfu/ml) menjadi (8,91 cfu/ml).
 Sedangkan pada masa inkubasi 2 bulan, 
bakteri A, B, C, maupun E kembali mengalami 
penurunan viabilitas. Viabilitas bakteri A (1,49 x 10ହ 
cfu/ml) atau setara hasil konversi log yaitu (5,17 
cfu/ml), bakteri B (6,11 x 10ହ  cfu/ml) atau setara 
(5,79 cfu/ml), bakteri C (1,56 x 10  cfu/ml) atau 
setara (7,19 cfu/ml), dan bakteri E dengan nilai nol (0 
cfu/ml). Jika dilihat pada masa inkubasi 1 bulan, 
bakteri A mengalami penurunan sebesar (1,31  
cfu/ml) yaitu dari (6,48 cfu/ml) menjadi (5,17 
cfu/ml) atau menurun sekitar 20,22%, bakteri B (1,29 

cfu/ml) yaitu dari (7,08 cfu/ml) menjadi (5,79 
cfu/ml) atau menurun sekitar 18,22%, bakteri C (1,72 
cfu/ml) yaitu dari (8,91 cfu/ml) menjadi (7,19 
cfu/ml) atau menurun sekitar 19,3%), dan bakteri E 
mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 
menurun 100%. Dari data pada masa inkubasi 2 
minggu, dapat dilihat bahwa viabilitas bakteri A, C 
dan E dari hasil konversi log berada pada kisaran (6-
9,89 cfu/ml), sedangkan bakteri B belum 
menunjukkan adanya pertumbuhan. Sedangkan dari 
data masa inkubasi 1 bulan dan 2 bulan pada gambar 
4.3 juga menunjukkan penurunan kemampuan 
tumbuh dari bakteri.    
 Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pola 
pertumbuhan bakteri pelarut fosfat pada carrier 
tepung sama dengan pola pertumbuhan pada carrier 
dedak. Diduga penyebab terjadinya penurunan 
kemampuan tumbuh BPF pada carrier tepung sama 
dengan yang terjadi pada carrier dedak yaitu pertama 
nutrisi carrier sudah mulai berkurang. Menurut 
Waluyo (2004), mikroba sama dengan mahluk hidup 
lainnya, membutuhkan nutrient (nutrisi) sebagai 
sumber energi dan pertumbuhan selnya. Kekurangan 
sumber-sumber nutrisi akan mempengaruhi 
pertumbuhan mikroba hingga pada akhirnya dapat 
menyebabkan kematian. Kedua menurunnya derajat 
keasaman (pH). Penurunan pH terjadi karena bakteri 
pelarut fosfat dalam aktivitasnya mengeluarkan 
asam-asam organik untuk melepaskan ikatan P. 
Meningkatnya asam-asam organik tersebut diikuti 
dengan penurunan pH (Alexander, 1977). 
 
Perbandingan Pertumbuhan BPF Pada Kedua 
Jenis Carrrier 

Dari hasil pengamatan, viabilitas bakteri 
lebih tinggi pada carrier dedak padi dibandingkan 
dengan carrier tepung tapioka. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai viabilitas bakteri tersebut pada masing-
masing carrier. Dari nilai total pengamatan 
didapatkan nilai rata-rata viabilitas bakteri A, B, C, 
dan E pada carrier dedak padi dan tepung tapioka 
yang ditunjukkan pada tabel 4.4 sebagai berikut. 
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Tabel 4.4. Populasi BPF pada setiap masa inkubasi bakteri di dalam carrier 

DEDAK Populasi BPF Selama Masa Inkubasi 

No. Bakteri 
2 Minggu 1 Bulan 2 Bulan 

cfu/ml Log cfu/ml Log cfu/ml Log 
1 Kontrol 0 0 0 0 0 0 
2 A 7,89 x 10ଵ 10,9 2,91 x 10଼ 8,46 6,71 x 10 7,83 
3 B 1,39 x 10ଽ 9,14 1,6 x 10ଽ 9,2 1,48 x 10଼ 8,17 
4 C 3,38 x 10ଵ 10,53 1,16 x 10ଵ 10,06 2,81 x 10଼ 8,45 
5 E 9,05 x 10଼ 8,96 0,89 x 10 5,95 0 0 
TEPUNG 

1 Kontrol 0 0 0 0 0 0 
2 A 0,78 x 10ଵ 9,89 3 x 10 6,48 1,49 x 10ହ 5,17 
3 B 1 x 10଼ 8 1,21 x 10 7,08 6,11 x 10ହ 5,79 
4 C 3,21 x 10଼ 8,51 8,22 x 10଼ 8,91 1,56 x 10 7,19 
5 E 2,22 x 10 7,35 7,55 x 10ହ 5,88 0 0 

 

Hasil penelitian tentang uji carrier bakteri 
pelarut fosfat sebagai agen pupuk hayati fosfat ini 
menunjukkan bahwa carrier dedak padi memiliki 
kemampuan sebagai carrier yang lebih baik 
dibanding tepung tapioka. Dalam hal ini, dedak padi 
mampu mempertahankan kelangsungan hidup bakteri 
pelarut fosfat selama 2 bulan masa inkubasi dan 
populasinya lebih tinggi dibandingkan pada carrier 
tepung tapioka (tabel 4.4). Hal ini diduga disebabkan 
karena perbedaan karakteristik bahan carrier. Hasil 
analisis karakteristik carrier menunjukkan bahwa 
nutrisi yang terkandung di dalam carrier dedak padi 
lebih tinggi di banding tepung tapioka yaitu dedak 
padi dengan  41,34% C-organik, 1,56% N-total, 
1,198 P-total, dan pH- 5,98. Sedangkan tepung 
mengandung 36,07% C-organik, 0,035% N-total, 
0.025% P-total, dan pH- 5,43. Kemampuan dalam 
memelihara jumlah bateri hidup dalam populasi yang 
tinggi selama kurun waktu yang lama merupakan 
suatu karakteristik yang penting yang harus dimiliki 
carrier (Yardin et al, 2000).     
 Sumber nutrisi yang cukup dari suatu bahan 
carrier akan dimanfaatkan oleh bakteri untuk 
pembentukan sel. Susunan kimia sel mikroba relatif 
tetap, baik unsur kimia maupun senyawa yang 
terkandung di dalam sel. Dari hasil analisis kimia 
diketahui bahwa penyusun utama sel adalah unsur 
kimia C, H, O, N, dan P, yang jumlahnya ± 95 % dari 
berat kering sel (Madigan, 2009). Sumber C  yang 
dapat di manfaatkan oleh bakteri yaitu karbohidrat, 
sedangkan sumber N dari asam-asam amino. Selain 
itu, bakteri pelarut fosfat memerlukan fosfat dalam 
jumlah yang tidak sedikit, dalam hal ini bakteri 
pelarut fosfat dapat memanfaatkan P organik dan 
atau P anorganik sebagai sumber P dalam hidupnya 
(Mansur et al.,2003). 

Selain itu, diduga kemampuan hidup bakteri 
juga dipengaruhi oleh sifat bakteri yang dapat dilihat 
dari karakter morfologinya seperti bentuk, 
permukaan koloni, tepi koloni, warna permukaan, 
dan kepekatan dari masing-masing koloni BPF. Dari 
perbedaan karakter morfologi ini, diduga 
kemampuan tumbuh dan adaptasi bakteri tersebut 
juga berbeda. Dari hasil penelitian sebelumnya Tyas 
(2008), Pseudomonas putida menunjukkan viabilitas 
yang lebih baik bila dibanding Bacillus megatherium 
pada semua macam carrier yang mengandung kulit 
pisang. Selain itu,  Pseudomonas putida 
menunjukkan viabilitas tertinggi pada carrier limbah 
kulit pisang 120 g dibanding carrier lain. Hal ini 
ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah koloni hingga 
minggu ke-4 (dari 1,5 x 10  cfu/g bahan pembawa 
menjadi 18,1 x 10  cfu/g bahan pembawa). Pada 
penelitian ini, pola pertumbuhan bakteri pelarut 
fosfat menurun pada masa inkubasi 2 bulan. Hal 
tersebut juga terjadi pada carrier kulit pisang 120 g, 
bakteri Pseudomonas putida mengalami penurunan 
pada minggu ke-6 (7,6 x 10 cfu/g bahan pembawa) 
tetapi masih menunjukkan jumlah populasi yang 
lebih tinggi dibanding carrier lain. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan      
 Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa : 

1. Dedak padi dengan kandungan 41,34% C-
organik, 1,56% N-total, 1,198% P-total, dan 
pH- 5,98 mampu menjadi carrier yang lebih 
baik bagi pertumbuhan bakteri pelarut fosfat 
dibanding carrier tepung tapioka yang 
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mengandung 36,07% C-organik, 0,035% N-
total, 0.025% P-total, dan pH- 5,43. 

2. Bakteri C memiliki kemampuan tumbuh 
yang lebih baik dibanding  bakteri A, B, dan 
E pada kedua carrier selama 2 bulan masa 
inkubasi. 

3. Bakteri E tidak mampu tumbuh dalam 
carrier dedak padi dan tepung tapioka 
setelah masa inkubasi 2 bulan. 

Saran       
 Dari hasil penelitian ini, disarankan untuk 
dilakukan penelitian lanjutan guna mengetahui 
berapa lama bakteri A, B, dan C mampu bertahan 
hidup di dalam carrier dedak padi dan tepung 
tapioka.  
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