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REPRODUKSI DAN PERTUMBUHAN MIKROORGANISME 

A. REPRODUKSI MIKROORGANISME 

Perkembangbiakan mikroorganisme dapat terjadi secara seksual dan aseksual. 

Yang paling banyak terjadi adalah perkembangbiakan aseksual. Pembelahan aseksual 

terjadi dengan : 

1. Pembelahan biner ( binary fission) 

pembelahan biner adalah pembelahan dari satu sel induk membelah menjadi dua sel 

anak. Kemudian masing-masing sel anak  membentuk dua sel anak lagi dan 

seterusnya. 

2. Pembelahan ganda (multiple fission) 

Pembelahan ganda (Multiple fission) adalah pembelahan satu sel induk menjadi 

beberapa sel anak. Contohnya pada Paramaecium sp 

3. Perkuncupan (budding) 

 

A.1 Reproduksi Pada Bakteri 

 

 Reproduksi Bakteri ialah perkembang-biakan bakteri. Bakteri mengadakan 

pembiakan dengan dua cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Pembiakan secara 

aseksual dilakukan dengan pembelahan, sedangkan pembiakan seksual dilakukan dengan 

cara transformasi, transduksi , dan konjugasi. Namun, proses pembiakan cara seksual 

berbeda dengan eukariota lainnya. Sebab, dalam proses pembiakan tersebut tidak ada 

penyatuan inti sel sebagaimana biasanya pada eukarion, yang terjadi hanya berupa 

pertukaran materi genetika ( rekombinasi genetik ).  

Berikut ini beberapa cara pembiakan bakteri. 

1. Vegetatif/Aseksual 

 

a.  Pembelahan Biner 

Perbanyakan sel dengan cara ini, kecepatan pembelahan sel ditentukan dengan 

waktu generasi. Waktu generasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh sel untuk 

membelah , dimana dalam pembelahannya bervariasi tergantung dari spesies dan 
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kondisi pertumbuhan. Pembelahan biner yang terjadi pada bakteri adalah 

pembelahan biner melintang yaitu suatu proses reproduksi aseksual, setelah 

pembentukan dinding sel melintang, maka satu sel tunggal membelah menjadi 

dua sel yang disebut dengan sel anak. 

Pembelahan Biner dapat dibagi atas tiga fase, yaitu sebagai berikut. 

1. Fase pertama, sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. 

2. Fase kedua, tumbuhnya sekat akan diikuti oleh dinding melintang. 

3. Fase ketiga, terpisahnya kedua sel anak yang identik.  

Ada bakteri yang segera berpisah dan terlepas sama sekali. Sebaliknya, ada 

pula bakteri yang tetap bergandengan setelah pembelahan, bakteri demikian 

merupakan bentuk koloni. Pada keadaan normal bakteri dapat mengadakan 

pembelahan setiap 20 menit sekali. Jika pembelahan berlangsung satu jam, 

maka akan dihasilkan delapan anakan sel. 

 

Gambar 

 

Penjelasan gambar : 

1. Replikasi DNA dan elongasi 

2. Dinding sel membran plasma membelah 

3. Septum terbentuk dan DNA terpisah 

4. Sel terpisah menjadi 2 (pemisahan sel menjadi dua) dan setiap sel mengulangi 

 proses 
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 Dalam pembelahan sel biner, kecepatan pembelahan sel ditentukan dengan 

waktu generasi. Waktu generasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh sel untuk 

membelah, bervariasi tergantung dari spesies dan kondisi pertumbuhan. 

Tabel 1. Waktu generasi pada berbagai mikrobe 

Kelompok mikrobe Waktu generasi (jam) 

Bakteri heterotrofik 

 Bacillus megaterium 
 E coli 
 Rhizobium meliloti 
 Treponema pallidum 

 
 

0,58 
0,28 
1,80 
34,0 

 
Bakteri Fotosintetik 

 Chloropseudomonas ethylicum 
 Rhodopseudomonas spheroides 
 Rhodospirillum rubrum 

 
 

7,0 
2,4 
5,0 

Khamir  

 Saccaromyces cerevisiae 

 
 

2,0 
Protozoa  

 Paramecium caudatum 
 Stentor coureleus 
 Tetrahyma geleti 

 
 

10,5 
32,0 
3,0 

  

b.  Para Seksual 

1. Transformasi 

 Merupakan pemindahan sebagian materi genetika dari satu bakteri ke bakteri 

lain. Pada proses transformasi tersebut ADN bebas sel bakteri donor akan mengganti 

sebagian dari sel bakteri penerima, tetapi tidak terjadi melalui kontak langsung. Cara 

transformasi ini hanya terjadi pada beberapa spesies saja, . Contohnya : 

Streptococcus pnemoniaeu, Haemophillus, Bacillus, Neisseria, dan Pseudomonas. 

Diguga transformasi ini merupakan cara bakteri menularkan sifatnya ke bakteri lain. 

Misalnya pada bakteri Pneumococci yang menyebabkan Pneumonia dan pada 

bakteri patogen yang semula tidak kebal antibiotik dapat berubah menjadi kebal 
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antibiotik karena transformasi 

Proses ini pertama kali ditemukan oleh Frederick Grifith tahun 1982. 

 

2. Transduksi  

 Merupakan pemindahan sebagian materi genetik dari sel bakteri satu ke 

bakteri lain dengan perantaraan virus. Selama transduksi, kepingan ganda ADN 

dipisahkan dari sel bakteri donor ke sel bakteri penerima oleh bakteriofage (virus 

bakteri). Bila virus – virus baru sudah terbentuk dan akhirnya menyebabkan lisis 

pada bakteri, bakteriofage yang nonvirulen (menimbulakan respon lisogen) 

memindahkan ADN dan bersatu dengan ADN inangnya, Virus dapat 

menyambungkan materi genetiknya ke DNA bakteri dan membentuk profag. Ketika 

terbentuk virus baru, di dalam DNA virus sering terbawa sepenggal DNA bakteri 

yang diinfeksinya. Virus yang terbentuk memiliki dua macam DNA yang dikenal 

dengan partikel transduksi (transducing particle). Proses inilah yang dinamakan 

Transduksi. Cara ini dikemukakan oleh Norton Zinder dan Jashua Lederberg pada 

tahun 1952. 

c.  Reproduksi Seksual/generatif 

 Konjugasi 

 Merupakan pemindahan sebagian materi genetika dari satu bakteri ke bakteri lain melalui 

suatu kontak langsung. Artinya, terjadi transfer ADN dari sel bakteri donor ke sel bakteri 

penerima melalui ujung pilus. Ujung pilus akan melekat pada sel penerima dan ADN 

dipindahkan melalui pilus tersebut. Kemampuan sel donor memindahkan ADN dikontrol 

oleh faktor pemindahan ( transfer faktor = faktor F ) 

A. 2   Reproduksi pada khamir 

Reproduksi pada khamir, misalnya saccharomyces, tipe pembelahan selnya ada yang 

seperti bakteri, yakni dengan pembelahan biner, tetapi ada yang membentuk kuncup, dimana 

tiap kuncup akan membesar seperti induknya. Kemudian tumbuh kuncup baru dan 

seterusnya, sehingga akhirnya membentuk semacam mata rantai. Tipe yang ketiga cara 

perkembangbiakan khamir adalah dengan pembelahan tunas, yakni kombinasi antara 
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pertunasan dan pembelahan. Sedangkan cara keempat dengan sporulasi atau pembentukan 

spora, yang dapat dibedakan atas dua macam yaitu spora seksual dan aseksual. 

Reproduksi dengan cara pertunasan, pembelahan, pembelahan tunas, dan 

pembentukan spora aseksual disebut sebagai reproduksi vegetatif, sedangkan reproduksi 

dengan cara membentuk spora seksual dinamakan reproduksi seksual. 

Perkembangbiakan secara seksual, umumnya terjadi pada jamur dan mikroalga, serta 

secara terbatas terjadi pada bakteri, dapat terjadi secara: 

 Oogami, bila sel betina berbentuk telur 

 Anisogami, bila sel betina lebih besar dari sel jantan 

 Isogami, bila sel jantan dan sel betina mempunyai bentuk yang sama. 

A.3 Reproduksi Kapang 

Secara umum fungi dikelompokkan menjadi kapang dan khamir. Kapang merupakan 

fungi yang berfilamen atau mempunyai miselium, sedangkan khamir merupakan fungi bersel 

tunggal dan tak berfilamen. 

Reproduksi kapang dilakukan secara seksual dan aseksual. Secara aseksual dilakukan 

dengan : 

1. Pembelahan ( suatu sel membagi diri untuk membentuk dua sel anak yang serupa) 

2. Penguncupan (suatu sel anak tumbuh dari penonjolan kecil pada sel inang) 

3. Pembentukan spora 

Ada beberapa macam spora aseksual yaitu : 

1. Spora yang terjadi karena protoplasma dalam suatu sel tertentu berkelompok-kelompok 

kecil, masing-masing mempunyai membran serta inti sendiri. Sel tempat terbentuknya 

spora disebut sporangium, dan spora tersebut disebut sporangiospora. 

2. Spora yang terjadi karena ujung suatu hifa berbelah-belah seperti tasbih disebut 

konidiospora. Sporanya disebut konidia sedangkan tangkai terdapatnya konidia disebut 

konidiofor. 
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3. Pada beberapa bagian-bagian miselium  dapat membesar serta berdinding tebal, bagian 

ini merupakan alat perkembangbiakan yang disebut klamidiospora. 

4. Bila bagian miselium tidak menjadi besar seperti aslinya, maka bagian ini disebut 

artospora,, oidiospora atau oidia saja. 

Secara umum reproduksi seksual dapat dilakukan dengan peleburan nu.kleus dari 

kedua induknya.  Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan isogamet atau 

heterogamet. Isogamet (bila perbedaan morfologi jenis kelamin belum nampak) namun ada 

beberapa spesies yang nampak perbedaan gamet besar dan kecil ( mikrogamet untuk sel 

jantan ) ( makrogamet untuk betina). Beberapa macam tipe spora seksual yaitu : 

1. Askospora ( spora bersel satu terbentuk didalam kantung yang disebut askus. Biasanya 

terdapat 8 askospora didalam setiap askus) 

2. Basidiospora (spora bersel satu berbentuk gada yang dinamakan basidium) 

3. Zigospora (spora besar dan berdinding tebal yang terbentuk apabila ujung-ujung dua hifa 

secara seksual serasi dinamakan gametangia) 

4. Oospora (spora terbentuk didalam struktur betina khusus yang disebut oogonium. 

Pembuahan telur atau oosfer oleh gamet jantan di anteridium menghasilkan oospora. 

Dalam setiap oogonium terdapat satu atau lebih oosfer) 

A.4  Reproduksi Alga 

Alga berkembang biak secara seksual dan  aseksual. Beberapa spesies terbatas pada 

salah satu proses tersebut, tetpai banyak yang mempunyai daur hidup yang rumit yang 

mencakup kedua macam  reproduksi.  

Reproduksi aseksual mencakup pembelahan biner sederhana. Organisme ganggang 

yang baru dapat dimulai dari suatu fragmen yang terlepas dari organisme multiseluler yang 

tua. Tetapi kebanyakan reproduksi melibatkan spora-spora uniseluler, diantaranya akinet. 

Spora aseksual alga aquatik berflagella dan motil disebut zoospora. Sedangkan alga yang 

hidup didarat memiliki spora nonmotil atau aplanospora.  

Semua bentuk  reproduksi seksual dijumpai pada semua alga. Dalam  proses ini 

terjadi konjugasi gamet yang menghasilkan zigot. Jika gamet-gamet itu morfologinya serupa 

dinamakan isogami. Jika gamet-gamet ini berbeda ukuran dinamakan heterogami. Pada 
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bentuk alga tingkat tinggi sel-sel seksual menjadi lebih mudah dicirikan antara yang jantan 

dan betina. Ovum berukuran besar dan  nonmotil sedangkan sperma kecil dan motil dengan 

aktif, proses ini dinamakan oogami. Jika gamet jantan dan betina terdapat pada individu yang 

sama, maka spesies itu disebut biseksual. Jika gamet jantan dan betina dibentuk oleh individu 

yang berlainan maka individu tersebut dinamakan uniseksual.  

A.5  Reproduksi Protista 

Reproduksi yang dibahas disini adalah Protista yang termasuk dalam subkingdom 

protozoa. Protozoa berkembang biak secara seksual dan aseksual. 

Reproduksi aseksual berlangsung dengan pembelahan sel. Anak-anak sel dapat 

berukuran  sama atau tidak sama. Jika ada dua sel anak maka proses pembelahannya adalah 

pembelahan biner; jika terbentuk banyak anak sel maka berlangsung pembelahan ganda. 

Pembelahan dapat terjadi secara melintang atau secara membujur sepanjang selnya. Bentuk 

reproduksi aseksual umum adalah dengan cara bertunas atau berkuncup. 

Reproduksi seksual terjadi pada berbagai kelompok protozoa.  Konjugasi merupakan 

salah satu reproduksi seksual dengan cara penyatuan fisik antara dua individu yang dibarengi 

dengan pertukaran bahan  nukleus, ini hanya dijumpai pada ciliata. Beberapa protozoa yang 

lain memiliki daur reproduksi yang rumit, sebagian berlangsung didalam  inang vertebrata 

dan sebagian pada inang-inang yang lain. Sebagai contoh, banyak spesies Trypanosoma 

menghabiskan  sebagian daur hidupnya dalam peredaran darah inang-inang vertebrata dan 

sebagian lagi dalam avertebrata pengisap darah, misalnya serangga. 

A.6 Reproduksi Pada Virus 

Karena memiliki substansi genetik, virus dapat melakukan reproduksi atau replikasi. 

Virus hanya bisa bereproduksi di dalam sel/jaringan yang hidup. Reproduksi virus terjadi 

dengan cara penggandaan materi genetik inang yang disebut replikasi. Virus membutuhkan 

bahan-bahan dari sel makhluk lain untuk bereplikasi (bereproduksi). Replikasi virus secara 

umum terbagi menjadi 2 yaitu siklus litik dan siklus lisogenik.  
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a. Siklus Litik 

 

Cara reproduksi virus yang utama menyangkut penghancuran sel inangnya. Siklus 

litik, secara umum mempunyai tahap:  

1. Adsorbsi: 

 
Penempelan virus pada inang. 

    

2. Injeksi/Penetrasi: 

virus melubangi membran sel inang dengan enzim lisozim. 

Setelah berlubang, virus akan menyuntikkan materi genetiknya kedalam sitoplasma 

sel inang. 

  

  

3. Sintesis/Replikasi: 

Materi genetik dari virus akan menonaktifkan materi genetik sel inangnya 

Kemudian mengambil alih kerja sel inang. 
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DNA dari virus, akan menjadikan sel inang sebuah tempat pembentukan virus baru. 

 
4. Perakitan:  

Molekul-molekul protein (DNA) yang telah terbentuk kemudian diselubungi oleh 

kapsid, berfungsi untuk memberi bentuk tubuh virus. 

 
5. Litik/Lisis/Pembebasan: 

Virus-virus yang telah matang akan berkumpul pada membran sel dan menyuntikkan 

enzim lisosom untuk menghancurkan membran sel. 

Sel yang membrannya hancur itu akhirnya akan mati. 
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b. Siklus Lisogenik  

Pada siklus ini sel inangnya tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. 

Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk provirus. Siklus lisogenik meliputi 

tahapan: 

1. Adsorbsi  

2. Injeksi 

3. Penggabungan 

4. Pembelahan 

5. Sintesis  

 

Gambar siklus litik dan lisogenik 

B. PERTUMBUHAN MIKROORGANISME 

B.1  PENGERTIAN TUMBUH DAN BERKEMBANG 

Tumbuh  dalam  pengertian  umum  diartikan  sebagai  bertambahnya  

ukuran,  sedangkan berkembang  diartikan  sebagai  bertambahnya  kuantitas.  

Oleh  karena  itu  pertumbuhan  dapat ditunjukkan  dengan  adanya  pertambahan  
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panjang,  luas,  volume,  berat  maupun  kandungan tertentu,   sedangkan   

berkembang   ditunjukan   dengan   bertambahnya   jumlah   individu   dan 

terbentuknya alat reproduksi. Dengan demikian dari segi ukuran, maka tumbuh 

merupakan proses dari pendek menjadi panjang, dari sempit menjadi luas, dari 

kosong menjadi berisi, dari ringan menjadi berat, sedangkan berkembang adalah 

dari sedikit menjadi banyak. Kuantitas atau ukuran pertumbuhan mikroorganisme 

dapat  diukur dari [1] segi pertambahan dimensi satu, misalnya : panjang, 

diameter, jari-jari, dan jumlah sel ; [2] segi pertambahan dimensi dua, misalnya : 

luas, dan [3] segi pertambahan dimensi tiga, misalnya : volume, berat segar, 

berat kering. Selain tiga segi tersebut, pertumbuhan juga dapat diukur dari [4] 

segi komponen seluler, misalnya : RNA, DNA, dan protein dan [5] segi 

kegiatan metabolisme secara  langsung, misalnya : kebutuhan oksigen, karbon 

dioksida, hasilan gas-gas tertentu dan lain-lain. 

 
Pertumbuhan mikroorganisme dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu : 

pertumbuhan individu dan pertumbuhan  koloni  atau  pertumbuhan  populasi.  

Pertumbuhan  individu  diartikan sebagai bertambahnya ukuran tubuh, 

sedangkan pertumbuhan populasi diartikan sebagai bertambahnya kuantitas  

individu dalam suatu populasi atau bertambahnya ukuran koloni. Namun 

demikian pertumbuhan mikroorganisme unisel (bersel tunggal) sulit diukur dari 

segi pertambahan panjang, luas, volume, maupun berat, karena pertambahannya 

sangat sedikit dan berlangsung sangat cepat (lebih cepat dari satuan waktu  

mengukurnya), sehingga untuk mikroorganisme yang demikian satuan  

pertumbuhan sama dengan  satuan  perkembangan. Pertumbuhan fungi multisel 

(jamur benang) dan mikroorganisme multisel lainnya dapat ditunjukan dengan 

cara mengukur panjang garis tengah (diameter) biakan, luas biakan, dan  berat 

kering biakan. Pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme  unisel  lainnya  dapat  

ditunjukan  dengan  cara  menghitung  jumlah  sel  setiap koloninya maupun 

mengukur kandungan senyawa tertentu yang dihasilkan. 

 
Waktu yang dibutuhkan dari mulai tumbuh sampai berkembang dan 

menghasilkan individu baru disebut waktu generasi. Contoh : waktu generasi 

bakteri E. Coli sekitar 17 menit, artinya dalam 17  menit  satu E.  Coli  menjadi 

dua  atau lebih E.  Coli. Untuk mikroorganisme yang membelah,  misalnya  
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bakteri,  maka  waktu  generasi  diartikan  sebagai selang  waktu  yang 

dibutuhkan untuk membelah diri menjadi dua kali lipat. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi waktu generasi yaitu : 

 
(1) Tahapan pertumbuhan mikroorganisme, misalnya seperti tersebut di atas 

yang  menyatakan bahwa satu sel bakteri menjadi 2 sel bakteri memerlukan 

rentang waktu yang berbeda ketika128 sel bakteri menjadi 256 sel ; 
 

(2)  Takson mikroorganisme (jenis, spesies, dll), misalnya bakteri Escherichia coli 

dalam saluran pencernakan manusia maupun binatang umumnya mempunyai waktu 

generasi 15 - 20 menit sedangkan bakteri lain (misalnya Salmonella typhi) 

mempunyai waktu  generasi berjam-jam. 

B.2  KURVA PERTUMBUHAN MIKROORGANISME 

Pertumbuhan mikroorganisme dimulai dari awal pertumbuhan sampai 

dengan berakhirnya aktivitas merupakan proses bertahap yang dapat digambarkan 

sebagai kurve pertumbuhan. Kurve pertumbuhan umumnya terdiri atas 7 fase 

pertumbuhan, tetapi yang utama hanya 4 fase yaitu : lag,  eksponensial,   

stasioner,  dan  kematian.  Kurve  pertumbuhan  yang  lengkap  merupakan 

gambaran pertumbuhan  secara bertahap (fase) sejak awal pertumbuhan sampai 

dengan terhenti mengadakan kegiatan. Kurve  pertumbuhan biasanya terbagi 

dalam 5 fase pertumbuhan, tetapi lebih terinci dalam 7 fase yakni sebagai berikut 

: 

1.   Fase lag disebut juga fase persiapan, fase permulaan, fase adaptasi atau 

fase penyesuaian yang  merupakan fase pengaturan suatu aktivitas dalam 

lingkunggan nya. S emaki n sesua i maka selang waktu yang 

dibutuhkan semakin cepat. 

 

 

� 

 

 

2.  Fase akselerasi merupakan fase setelah adaptasi, sehingga sudah mulai 

aktivitas perubahan bentuk maupun pertambahan jumlah dengan kecepatan yang 
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masih rendah 

3.  Fase lingkungannya. Semakin sesuai maka selang waktu yang 

dibutuhkan semakin cepat. 
 
 

  
 

2.  Fase akselerasi merupakan fase setelah adaptasi, sehingga sudah mulai 

aktivitas perubahan bentuk maupun pertambahan jumlah dengan kecepatan yang 

masih rendah 

3.  Fase eksponensial atau logaritmik merupakan fase peningkatan aktivitas 

perubahan bentuk maupun  pertambahan  jumlah  mencapai  kecepatan  

maksimum  sehingga  kurvenya  dalam bentuk  eksponensial. Peningkatan 

aktivitas ini harus diimbangi oleh banyak faktor, antara lain : faktor biologis, 

misalnya : bentuk dan sifat mikroorganisme terhadap lingkungan yang ada,  

asosiasi  kehidupan diantara  organisme  yang  bersangkutan dan  faktor  non-

biologis, misalnya : kandungan  hara di dalam medium kultur, suhu, kadar 

oksigen, cahaya, bahan kimia dan lain-lain. Jika faktor-faktor di atas optimal, 

maka peningkatan kurve akan tampak tajam atau semakin membentuk sudut 

tumpul terhadap garis horizontal (waktu) 

4.   Fase retardasi atau pengurangan merupakan fase dimana penambahan 

aktivitas sudah mulai berkurang atau menurun yang diakibatkan karena beberapa 

faktor, misalnya : berkurangnya sumber hara, terbentuknya senyawa penghambat, 

dan lain sebagainya. 

5.   Fase   stasioner   merupakan   fase   terjadinya   keseimbangan   penambahan   

aktivitas   dan penurunan aktivitas atau dalam pertumbuhan koloni terjadi 

keseimbangan antara yang mati dengan penambahan individu. Oleh karena itu 

fase ini membentuk kurve datar. Fase ini juga diakibatkan karena sumber hara 

yang semakin berkurang, terbentuknya senyawa penghambat, dan faktor 

lingkungan yang mulai tidak menguntungkan. 

6.   Fase kematian merupakan fase mulai terhentinya aktivitas atau dalam 
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pertumbuhan koloni terjadi kematian yang mulai melebihi bertambahnya individu. 

7.   Fase kematian logaritmik merupakan fase peningkatan kematian yang 

semakin meningkat sehingga kurve menunjukan garis menurun. 

 

Pada kenyataannya bahwa gambaran kurve pertumbuhan mikroorganisme 

tidak linear seperti yang  dijelaskan  di  atas  jika  faktor-faktor  lingkungan  

yang  menyertainya  tidak  memenuhi persyaratan. Beberapa penyimpangan 

yang sering terjadi, misalnya : fase lag yang terlalu lama karena faktor 

lingkungan kurang mendukung, tanpa fase lag karena pemindahan ke 

lingkungan yang  identik,  fase   eksponensial  berulang-ulang  karena  medium  

kultur  kontinyu,  dan  lain sebagainya. 

 
Pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 

faktor biotik maupun faktor abiotik. Faktor biotik ada yang dari dalam dan ada 

faktor biotik dari lingkungan. Faktor biotik dari dalam menyangkut : bentuk 

mikroorganisme, sifat mikroorganisme terutama di dalam kehidupannya   apakah   

mempunyai   respon   yang   tinggi   atau   rendah   terhadap   perubahan 

lingkungan, kemampuan  menyesuaikan diri (adaptasi). Faktor lingkungan biotik 

berhubungan dengan  keberadaan organisme lain didalam  lingkungan 

hidup mikroorganisme yang bersangkutan. Faktor abiotik meliputi 

susunan dan jumlah senyawa yang dibutuhkan di dalam medium kultur, 

lingkungan fisik (suhu, kelembaban, cahaya), keberadaan senyawa-senyawa lain 

yang dapat bersifat toksik, penghambat, atau pemacu, baik yang berasal dari 

lingkungaan maupun yang dihasilkan sendiri. 

 

B.3 PENGUKURAN PERTUMBUHAN 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pertumbuhan dapat diukur 

menggunakan 5 segi dan dengan   sendirinya  akan  tersedia  banyak  metode  

laboratorium  untuk  mengukurnya.  Untuk membuat  kurve   pertumbuhan  

mikroorganisme  maupun  untuk  kepentingan  lain  diperlukan perhitungan 

jumlah sel.  Cara perhitungan yang paling umum menggunakan cara 

pengenceran. Cara  pengenceran  pada   prinsipnya  menyiapkan  beberapa  buah  

tabung  yang  berisi  seri pengenceran, kemudian masing-masing tabung 
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dihitung jumlah selnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, misalnya : 

 
1.   Menghitung sel hidup dengan cara ditanam pada media padat  
 
2.   Menghitung dengan ruang hitung. 
 
3.   Menghitung dengan turbidometer. 
 

 
 
 

B.3.1 MENGHITUNG SEL HIDUP DENGAN CARA DITANAM PADA MEDIA   

PADAT 
 
 

  
 

Perhitungan melalui pengenceran dan diteruskan dengan menumbuhkan pada 

media kultur. Ada dua  cara menumbuhkan pada media kultur, yakni : bentang rata 

(spread-plate) dan tabur tuang  rata  (pour-plate).  Cara spread-plate dilaksanakan 

dengan meneteskan 100 µl  suspensi sampel di atas  medium kultur padat kemudian 

dibentang ratakan menggunakan batang gelas bentuk huruf L. Cara  pour-plate 

dilaksanakan dengan meneteskan 100 µl suspensi sampel di dalam  cawan  petri  

kemudian   dituangi  medium  cair  dan  digoyang-goyang  supaya  sampel bercampur 

homogen dengan medium kultur (lihat gambar berikut). 
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 B.3.2 MENGHITUNG DENGAN RUANG HITUNG 
 
 

Perhitungan sel menggunakan ruang hitung dilakukan dengan menggunakan 

suspensi hasil pengenceran diteteskan ke dalam ruang hitung kemudian ditutup 

menggunakan gelas penutup preparat. Hindari terjadinya gelembung udara pada 

waktu menutup ruang hitung. Ruang hitung yang digunakan biasanya berupa 

hemasitometer atau ruang penghitung sel-sel darah merah (lihat gambar  di  bawah)   

Pemeriksaan  selanjutnya  dilakukan  di  bawah  mikroskop  dengan  cara 

menghitung jumlah sel yang ada di dalam ruang hitung. Ada tiga macam ruang hitung 

yang dapat digunakan dengan ukuran ruang  yang  saling berbeda. Perhitungan 

akan lebih mewakili dari jumlah  sel  yang  sebenarnya  jika  menggunakan  semua  

macam  ruang  hitung  dan  sistem pengencerannya yang benar-benar homogen, 

sehingga hasil rata-rata menjadi lebih akurat. 
 
 

 

 

B.3.3 MENGHITUNG DENGAN TURBIDIMETER 

 Turbiditas  dapat  diukur  menggunakan  alat  photometer  (penerusan  

cahaya), semakin  pekat atau semakin banyak populasi mikrobia maka cahaya yang 

diteruskan semakin  sedikit. Turbiditas juga dapat diukur menggunakan 

spektrofotometer (optical density/ OD), yang sebelumnya dibuat kurva standart 

berdasarkan pengukuran jumlah sel baik secara total maupun yang hidup saja atau 

berdasarkan berat kering sel. Unit photometer atau OD proporsional dengan massa 
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sel dan juga jumlah sel, sehingga cara ini dapat digunakan untuk memperkirakan 

jumlah atau massa sel secara tidak langsung. 
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