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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat 

rahmat dan karunia-Nya, buku penuntun praktikum pengantar bioproses ini untuk 

Program S-1 dapat diselesaikan dengan baik. Buku Penuntun Praktikum ini dibuat 

sebagai panduan untuk melaksanakan Praktikum Laboratorium Mikrobiologi, 

sehingga mahasiswa dapat melaksanakan praktikum dengan baik. Penuntun ini 

memuat prosedur kerja laboratorium serta bahan dan alat yang dibutuhkan. 

Selain berisi panduan praktikum, penuntun praktikum ini juga dilengkapi 

dengan teori singkat yang bertujuan membantu mahasiswa untuk memahami 

percobaan yang akan dilakukan. Namun, kepada mahasiswa yang akan melaksanakan 

praktikum disarankan untuk lebih mendalami teori percobaan dari buku-buku teks 

yang berkenaan dengan percobaan. 

Penyusun menyadari apa yang ada dalam penuntun ini masih jauh dari 

sempurna. Untuk itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat membantu 

dalam penyempurnaan penuntun ini. Akhirnya penyusun berharap semoga penuntun 

ini bermanfaat bagi praktikan Laboratorium Mikrobiologi dan yang membacanya. 

 

 

 

 
Medan, Agustus 2018 

Laboratorium Mikrobiologi 

 

 

 

 
Penyusun 



PERATURAN LABORATORIUM 

 

 
1. Sebelum melakukan praktikum, mahasiswa telah memahami tugas-tugas, prinsip, dan 

prosedur praktikum. Untuk hal ini dapat dilakukan uji pra praktikum secara lisan 

maupun tertulis pada waktu yang tidak ditentukan. 

 

2. Setiap praktikan harus datang tepat pada waktunya. Praktikan yang datang terlambat 

tanpa alasan yang sah akan ditolak mengikuti praktikum. Bila karena sesuatu hal tidak 

dapat mengikuti praktikum, harus dapat menunjukkan surat keterangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

3. Selama pelaksanaan praktikum tidak dibenarkan meninggalkan ruangan tanpa seizin 

asisten. 

 

4. Selama mengikuti praktikum, praktikan diwajibkan memakai jas praktikum dan alat 

pelindung diri seperti sarung tangan dan masker. 

 

5. Sediakan peralatan-peralatan selama praktikum, seperti ember, pipet tetes, penjepit 

tabung, kain lap, sabun. 

 

6. Buanglah larutan ke bak pembuang. Jika membuang asam pekat, sebaiknya larutan 

tersebut diencerkan terlebih dahulu. Siramlah bak pembuang dengan air cukup 

banyak. 

 

7. Tidak dibenarkan membuang kertas, plastik, puntung korek, pecahan kaca, dan zat 

padat lainnya ke bak pembuang. 

 

8. Ambillah larutan atau zat padat secukupnya dari botol persediaan untuk setiap 

percobaan. 

 

9. Cuci dan bersihkan semua alat-alat praktikum sebelum meninggalkan laboratorium. 

Kembalikan semua alat-alat praktikum ke ruang alat. 

 

10. Kembalikan semua botol-botol persediaan ke ruang bahan sesuai dengan nomor kode 

botol. 



11. Bila terjadi kecelakaan, laporkanlah segera kepada asisten agar dapat cepat diberikan 

pertolongan. 

 

12. Dilarang keras melakukan percobaan/eksperimen diluar dari prosedur percobaan. 

 
13. Dilarang keras makan di dalam laboratorium selama praktikum. 

 
14. Dilarang keras menggunakan HP, MP3 player, dan laptop di dalam laboratorium 

selama praktikum 

 

15. Sopan dan tertib selama praktikum 

 
16. Setelah selesai melakukan percobaan, praktikan harus menunjukkan hasil 

percobaannya kepada asisten. 

 

17. Praktikan wajib membuat laporan praktikum yang bentuknya telah ditentukan dan 

laporan ini harus disahkan oleh dosen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medan, Agustus 2018 

Kepala Laboratorium Mikrobiologi 

 

 

 

Ir. Lilis Sukeksi, S.T., M.Sc., Ph.D 

NIP. 19600916 198811 2 001 
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MODUL I 

PREPARASI MEDIA DAN INOKULUM 

 

 
I.1 TUJUAN PERCOBAAN 

 

Adapun tujuan percobaan pada Praktikum ini adalah sebagai berikut: 
 

1. Untuk mengetahui cara pembuatan media yang sesuai dengan pertumbuhan 

mikroba, dan 

2. Untuk mengetahui cara penggoresan pada metode cawan gores, serta 

3. Untuk mengamati mikroba yang tumbuh pada media tersebut. 

 
I.2 LANDASAN TEORI 

 

Untuk dapat mengamati bakteri secara individu atau berkelompok dalam bentuk 

koloni biasanya dilakukan melalui pembiakan bakteri. Tetapi sebelum melakukan 

pembiakan bakteri, terlebih dahulu sediakan media pembiakan tersebut. Media 

(medium, jamak) merupakan suatu bahan-bahan yang terdiri dari zat-zat hara 

(nutrient) yang diperlukan untuk membiakan dan menumbuhkan bakteri. Media yang 

digunakan untuk membiakan suatu jenis mikroba akan berbeda dengan media yang 

digunakan untuk membiakan mikroba lain. 

Medium untuk pertumbuhan mikroba pada umumnya dalam bentuk cair dan 

padat. Dasar makanan yang paling baik adalah medium yang mengandung zat-zat 

organik seperti rebusan daun, sayuran-sayuran, sisa-sisa makanan, atau ramuan- 

ramuan yang dibuat oleh manusia. Medium yang banyak digunakan dalam perkerjaan 

rutin dilaboratorium adalah kaldu cair dan kaldu agar. Medium ini tersusun atas kaldu 

bubuk peptone dan air suling. 

Pembagian media 

Media dapat digolongkan berdasarkan atas : 

Penggolongan Berdasarkan Susunan Kimia 

1. Media organik adalah media yang tersusun dari bahan-bahan organik seperti 

medium yang mengandung Karbon, Nitrogen, Na-sirat, Na-pospat. 

2. Medium anorganik adalah media yang tersusun dari zat-zat anorganik seperti 

media yang mengandung unsur besi, fosfat, khlor dan sebagainya. 



3. Media sintetik adalah media yang kandungan dan isi bahan yang ditambahkan 

diketahui terperinci. Media ini umumnya digunakan untuk mempelajari 

kebutuhan organisme. Contoh media yang mengandung zat-zat anorganik. 

4. Media non sintetik adalah media yang susunan kimianya tidak dapat ditentukan 

dengan pasti. Media ini biasanya menggunakan bahan yang terdapat di alam. 

Media ini digunakan untuk menumbuhkan mikroba yang bersifat heterotrof 

serta untuk mempelajari taksonomi mikroba. 

Penggolongan Berdasarkan Wujudnya 

1. Media cair yaitu media yang berbentuk cairan (larutan) biasanya berupa kaldu 

daging, dan kaldu kentang. Contoh : media kaldu. 

2. Media padatan yaitu media yang berbentuk padatan. Media ini dapat berupa 

bahan organik alamiah misalnya yang dapat dibuat dari kentang, wortel dan 

lain-lain atau dapat berupa bahan anorganik seperti silica gel. 

3. Media padat yang dicarikan, yaitu media yang dalam kondisi panas berbentuk 

cairan dan dalam keadaan dingin berbentuk padat. Misalnya media agar. 

 
Penggolongan Berdasarkan Fungsi 

1. Media diperkaya yaitu media yang ditumbuhi zat-zat tertentu misalnya serum 

darah, putih telur, susu, air tomat, sehingga dapar digunakan untuk 

menumbuhkan bakteri jenis-jenis tertentu. Contoh : bakteri pathogen 

memerlukan zat makanan tambahan berupa serum darah yang tidak 

mengandung fibrinogen lagi. 

2. Media selektif yaitu media yang digunakan untuk mengisolasi bakteri tertentu. 

Misalnya bakteri Salmonella thyposa, SHigella disentriae. Sebagai 

penghambat dipakai Kristal violet, eosin, biru metilen, brilliant green yang 

akan menghambat bakteri gram positif. 

3. Media adifferensial yaitu media yang menunjang kehidupan beberapa bakteri 

dan membedakan kelompok bakteri. Media yang digunakan adalah Blood agar 

dan Eosin Methyl Blue agar. 

4. Media penguji yaitu media dengan susunan tertentu yang digunakan untuk 

pengujian vitamin-vitamin, asam-asm amino, antibiotika dan sebagai ya. 

Contoh : media tetes. 



5. Media untuk perhitungan jumlah mikroba yaitu media spesifik yang digunakan 

untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. 

Contoh : media biakan. 

6. Media khusus yaitu media yang menentukan tipe pertumbuhan mikroba dan 

kemampuannya untuk mengadakan perubahan kimia tertentu. 

Contoh : media isolasi. 

 

 
 

I.3 METODOLOGI PERCOBAAN 
 

I.3.1 PERALATAN PERCOBAAN 
 

Peralatan yang digunakan pada percobaan ini adalah: 
 

1. Mikroskop 

2. Kaca benda 

3. Kawat inokulasi 

4. Cawan petri 

5. Pengaduk 

6. Pipet tetes 

7. Tabung reaksi 

8. Kompor 

9. Panci 

10. Penjepit tabung 

11. Dandang 

12. Kompor 

13. Tisu gulung 

14. Inkubator 
 

I.3.2 BAHAN PERCOBAAN 
 

Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah: 
 

1. Agar-agar/yeast 

2. Glukosa 

3. Aquadest 

4. Sumber nutrisi bagi mikroba 



5. Sumber mikroba 

 

 

I.3.3 PROSEDUR PERCOBAAN 
 

I.3.3.1 Sterilisasi 

1. Kompor dihidupkan dan dandang yang berisi air diletakkan diatasnya. 

2. Alat-alat yang akan disterilkan (tabung reaksi, kaca objek, dan gelas ukur) 

dicuci hingga bersih dan dikeringkan, lalu dibungkus dengan tisu. 

3. Kemudian alat-alat tersebut dimasukkan kedalam dandang dan dipanaskan 

hingga 100 oC lalu dibiarkan selama 15 menit setelah mendidih. 

4. Lalu kompor dimatikan dan alat-alat tersebut dimasukkan kedalam steril 

kabinet. 

I.3.3.2 Proses Penanaman Media 

I.3.3.2.1 Prosedur Pembuatan Media Tusukan 

1. Ditimbang 3 gram glukosa 

2. Air kaldu ayam, aquadest, dan glukosa dicampur dan dimasak sambil 

diaduk. 

3. Setelah mendidih, agar batang ditambahkan kedalam campuran dan 

dimasak hingga tersuspensi ke dalam larutan. 

4. Campuran dimasukkan kedalam tabung reaksi 

5. Agar yang telah terdispersi dibiarkan mendingin. 

6. Kemudian ditusukkan sumber mikroba yaitu air sawah kedalam tabung 

reaksi dalam keadaan tegak. 

7. Media ditutup dan di inkubasi selama 1x24 jam 

8. Media diamati dengan menggunakan mikroskop dan digambar bentuk 

koloninya. 

9. Hal yang sama dilakukan pada sampel air kaos kaki. 

I.3.3.2.2 Prosedur Pembuatan Media Miring 

1. Ditimbang 3 gram glukosa 

2. Air kaldu ayam, aquadest, dan glukosa dicampur dan dimasak sambil 

diaduk. 

3. Setelah mendidih, agar batang ditambahkan kedalam campuran dan 

dimasak hingga tersuspensi ke dalam larutan. 

4. Campuran dimasukkan kedalam tabung reaksi 

5. Agar yang telah terdispersi dibiarkan mendingin. 

6. Kemudian diteteskan sumber mikroba yaitu air sawah hingga menutupi 

permukaan tabung reaksi. 

7. Media ditutup dan di inkubasi selama 1x24 jam 

8. Media diamati dengan menggunakan mikroskop dan digambar bentuk 

koloninya. 



9. Hal yang sama dilakukan pada sampel air kaos kaki. 

I.3.3.2.3 Prosedur Pembuatan Media Adukan 

1. Ditimbang 3 gram glukosa 

2. Air kaldu ayam, aquadest, dan glukosa dicampur dan dimasak sambil 

diaduk. 

3. Setelah mendidih, agar batang ditambahkan kedalam campuran dan 

dimasak hingga tersuspensi ke dalam larutan. 

4. Campuran dimasukkan kedalam tabung reaksi 

5. Kemudian diteteskan sumber mikroba yaitu air parit depan teknik kimia 

ke dalam tabung reaksi kemudian diaduk. 

6. Campuran dibiarkan terdispersi. 

7. Media ditutup dan di inkubasi selama 1x24 jam 

8. Media diamati dengan menggunakan mikroskop dan digambar bentuk 

koloninya. 
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MODUL II 

IDENTIFIKASI MIKROBA 

 

II.1 TUJUAN PERCOBAAN 
 

Adapun tujuan percobaan pada Praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi 

mikroba pada sampel seperti produk fermentasi atau lainnya. 

 

 
II.2 LANDASAN TEORI 

 

Kecuali untuk microalgae dan beberapa bakteri tertentu yang jumlahnya sangat 

terbatas pada umumnya sel bakteri bersifat tembus cahaya. Sehingga hal ini 

mempersukar untuk dilihat atau diteliti sekalipun di bawah alat pembesar yang sudah 

ada. Hal ini disebabkan, karena banyak mikroba yang tidak memiliki butir warna, 

seperti yang umum didapatkan pada bakteri, jamur dan ragi. 

Pewarnaan terhadap mikroba, banyak dilakukan baik secara langsung ataupun 

secara tidak langsung. Tujuan dari pewarnaan tersebut adalah untuk : 

1. Mempermudah untuk melihat bentuk jasad, baik bakteri, ragi ataupun fungi. 
 

2. Memperjelas ukuran dan bentuk jasad. 
 

3. Melihat struktur luar dan kalau memungkin juga struktur dalam jasad. 
 

4. Melihat reaksi jasad terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat 

dan kimia yang ada akan dapat diketahui. 

Pewarna yang biasa digunakan pada umumnya berbentuk senyawa kimia khusus 

yang akan memberikan reaksi kalau mengenai tubuh jasad. Hal ini karena pewarna 

tersebut berbentuk ion yang bermuatan positif ataupun negatif. Secara kimia, zat 

warna dapat digolongkan ke dalam senyawa basa dan senyawa asam. Jika warna 

terletak pada muatan positif, maka senyawa tersebut dinamakan zat warna basa, 

sebaliknya jika warana terdapat pada ion bermuatan negatif, maka senyawa tersebut 

dinamakan zat warna asam. Contoh zat warna basa yaitu : metilen biru, safranin, 

merah netral dan sebagainya, dengan anionnya adalah Cl
-
 , SO4 

2-
, CH3COO

-
, dan 

sebagainya. Sedangkann zat warna asam misalnya Naeosinant, fukhsin-asam, merah- 



kongo, dan sebagainya dengan kation Na
+
, K

+
 , Ca

2+
 , NH3

+
. Disamping zat warna 

asam dan zat warna basa, juga didapatkan zat warna indiferen seperti eosin-metilen 

biru. 

Faktor-faktor penentu keberhasilan di dalam pewarnaan mikroba yaitu : 

1. Fiksasi dilakukan sebelum zat warna digunakan, bertujuan untuk : 
 

a. Melekatkan sel pada gelas objek. 
 

b. Membunuh mikroba, karena sel dalam keadaan mati lebih mudah 

diwarnai daripada sel dalam keadaan hidup. 

c. Melepaskan granular protein menjadi gugus reaktif NH3
+
 yang akan 

bereaksi dengan gugus OH- dari zat warna. 

d. Mencegah terjadinya otolisis sel, yaitu proses pecahnya sel yang 

disebabkan oleh enzim yang ada di dalamnya. 

e. Merubah daya ikat warna. 
 

2. Peluntur warna, bermaksud untuk menghilangkan warna sel yang telah 

diwarnai. Senyawa ini digunakan untuk menghasilkan keadaan yang kontras 

pada sel mikroba sehingga jelas dapat dilihat di bawah mikroskop. 

a. Peluntur zat warna asam seperti HNO3 , HCl, H2SO4 , serta campuran 

asamasam tersebut dengan alkohol. 

b. Peluntur zat warna basa seperti KOH, NaOH, sabun dan garam-garam 

basa. 

c. Peluntur zat warna lemah seperti alkohol, air, minyak cengkeh, aseton 

dan gliserin. 

d. Garam dari logam-logam berat seperti AgNO3 , CuSO4 dan sebagainya. 
 

e. Garam dari logam-logam ringan seperti Na2SO4 , MgSO4 dan 

sebagainya 

3. Substrat yang berhubungan dengan kandungan utama sel yang terdiri dari 

karbohidrat, protein, lemak dan asam nukleat. Zat warna asam ataupun basa 

yang dapat bereaksi dengan isi sel akan dipengaruhi oleh kehadiran senyawa 

di atas, apakah menjadi cepat ataupun lambat. Sehingga berdasarkan kepada 

komposisi kandungan selnya, sel tersebut dapat dibagi menjadi sel yang 



asidolifik, sel basolik dan sel sudanofilik. Ini berarti bahwa sel asidofilik dapat 

mengikat zat warna asam, sel basolik dapat mengikat zat warna basa dan 

sudanofilik yang larut dalam minyak. 

4. Intensifikasi pewarnaan bermaksud untuk mempercepat pewarnaan mikroba, 

misalnya dengan penambahan mordan, sehingga zat akan terikat lebih kuat di 

dalam jaringan. Mordan juga sesuai dengan sifatnya terbagi menjadi mordan 

asam yaitu yang dapat bereaksi dengan zat warna basa, misalnya asama tannin 

dan asam pikrat. Kedua mordan basa yaitu yang dapat bereaksi dengan zat 

warna asam misalnya FeSO4 , Kantimonium, setil pirimidium-klorida, dan 

sebagainya. Selain dengan penambahan mordan, intensifikasi dapat pula 

dilakukan dengan meningkatkan zat warna, temperature pewarnaan, misalnya 

antara 60-90 0C. 

5. Zat warna penutup yang diberikan pada akhir pewarnaan dengan tujuan untuk 

memberikanwarna kontras pada sel mikroba yang diwarnai yang tidak 

menyerap warna mula. Misalnya metilen biru, safranin, eritrosin, dan 

sebagainya. 

 
 

Mekanisme reaksi yang terjadi dalam proses pewarnaan gram dapat dilihat pada 

table di bawah ini : 

Tabel 6.1 Mekanisme reaksi pewarnaan gram 
 

LARUTAN DAN URUTAN 

PENGGUNAANNYA 

REAKSI DAN TAMPANG BAKTERI 

Gram positif Gram negatif 

1. Ungun Kristal (UK) Sel berwarna ungu Sel berwarna ungu 

2. Larutan Yodium (Y) Kompleks UK-Y terbentuk 

di dalam sel ; Sel tetap 

berwarna ungu 

Kompleks UK-Y terbentuk 

di dalam sel ; Sel tetap 

berwarna ungu 

3. Alkohol Dinding sel mengalami 

dehidrasi, pori-pori menciut, 

daya rembes dinding sel dan 

membrane menurun, UK-Y 

tidak berwarna 

Lipid terekstraksi dari 

dinding sel, pori-pori 

mengembang, kompleks 

UKY keluar dari sel, sel 

tidak berwarna 



 

4. Safranin Sel tak terpengaruh, tetap 

berwarna ungu 

Sel menyerap warna ini 

menjadi merah 

 

II.3 METODOLOGI PERCOBAAN 
 

II.3.1 PERALATAN PERCOBAAN 
 

Peralatan yang digunakan pada percobaan ini adalah: 
 

1. Kawat inokulasi 

2. Beaker glass 

3. Pipet tetes 

4. Kaca objek 

5. Mikroskop 

6. Lilin 

7. Penjepit tabung 

8. Gelas ukur 

II.3.2 BAHAN PERCOBAAN 
 

Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah: 
 

1. Sampel mengandung bakteri 

2. Kristal violet 

3. Larutan iodin 

4. Safranin 

5. Aseton alkohol 
 

I.3.3 PROSEDUR PERCOBAAN 
 

1. Diambil sampel sebanyak …mL untuk dianalisa. 

2. Preparat diambil dengan menggunakan kawat inokulasi yang telah disterilkan 

terlebih dahulu dengan lilin. 

3. Bakteri diambil sebanyak 4 dan 5 loop lalu digoreskan ke atas kaca objek lalu 

dibiarkan kering di udara terbuka kemudian kaca objek difiksasi di atas api 

lilin. 

4. Diamati di bawah mikroskop. 
 

5. Digambar hasil yang didapat. 



6. Preparat dibasahi dengan kristal violet lalu dimiringkan untuk membuang 

cairan yang berlebih. 

7. Kemudian preparat dibasahi dengan iodine dan preparat dimiringkan untuk 

membuang cairan yang berlebih. 

8. Kemudian preparat dicuci dengan pewarna lengkap safranin dan dibiarkan 

selama 1 menit. 

9. Lalu dicuci dengan air dilanjutkan dengan alkohol-aseton. Kemudian dicuci 

lagi dengan air. 

10. Preparat dimiringkan untuk membuang larutan yang sisa dan dicuci dengan air. 
 

11. Preparat dikeringakan dengan tissue lalu diamati dengan mikroskop dan 

hasilnya digambarkan . 


