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ABSTRAK 

Kegiatan yang dilakukan oleh mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lingkungan seperti halnya jasad hidup lain. Faktor-faktor 
lingkungan yang dapat mempengaruhi kegiatan mikroorganisme dapat 
dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor biotik yang berhubungan dengan jasad 
hidup lain, dan faktor abiotik yang meliputi faktor kimia dan fisika. Faktor abiotik 
yang bersifat kimia meliputi pH, oksigen, ammonia, dan lain sebagainya. 
Sedangkan yang bersifat fisika meliputi suhu, tekanan osmotik, pengeringan, 
penyinaran, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan untuk mengamati pengaruh 
suhu dan salinitas terhadap pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila dan 
Bacillus sp. Metode pengujian pengaruh suhu dilakukan dengan menggoreskan 
biakan cair bakteri Aeromonas hydrophila dan Bacillus sp. yang telah diinkubasi 
selama 30 menit pada suhu kamar, 4oC, 37oC, dan 70oC ke dalam media TSA di 
dalam cawan perti. Sedangkan pengujian pengaruh salinitas dilakukan dengan 
menggoreskan biakan bakteri Aeromonas hydrophila dan Bacillus sp. yang telah 
berumur 24 jam ke media TSA yang telah mengandung salinitas dengan 
konsentrasi 0%, 1,5%, 3%, dan 10%. Berdasarkan hasil yang diperoleh, bakteri 
Aeromonas hydrophila dan Bacillus sp. mampu tumbuh sangat baik pada suhu 
kamar dan suhu 37 ˚C. Sedangkan hasil pengaruh salinitas, bakteri Aeromonas 
hydrophila dan Bacillus sp. tidak mampu tumbuh pada konsentrasi 10%. 
Berdasarkan hasil yang didapat, diketahui bahwa faktor suhu dan salinitas 
mampu mempengaruhi pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila dan Bacillus 
sp.  
 
Kata kunci: mikroorganisme, faktor lingkungan, Aeromonas hydrophila, Bacillus 

sp. 
 
 
ABSTRACT 

Activities of microorganism is influenced by environmental factors, as 
well as other organisms. Environmental factors that may affect the activity of 
microorganisms can be grouped into 2, biotic factors in the other organisms and 
abiotic factors, including the chemical and physical factors. Abiotic factors, 
which are substances chemical are pH, oxygen, ammonia, etc. Then the physicis 
by nature include the osmotic pressure, temperature, drying, exposure, and 
others. This activity is carried out to observe the effect of temperature and salinity 
on the growth of Aeromonas hydrophila and Bacillus sp. The method of testing the 
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effect of temperature is done by the scraping of cultivation liquid Aeromonas 
hydrophila and Bacillus sp. that have been incubated for 30 minutes at room 
temperature,  4 °C, 37 °C and 70 °C in TSA medium in the petri dish. While 
testing the effect of salinity is done by scraping cultured Aeromonas hydrophila 
and Bacillus sp. which has been incubated for 24 hours to TSA media that already 
contains salinity with concentration 0%, 1.5%, 3%, and 10%. Based on the results 
obtained, Aeromonas hydrophila and Bacillus sp. able to grow very well at room 
temperature and the temperature of 37 ˚C. While the effects of salinity, 
Aeromonas hydrophila and Bacillus sp. unable to grow at a concentration of 
10%. Based on the results obtained, it is known that the factor of temperature and 
salinity could affect the growth of Aeromonas hydrophila and Bacillus sp. 

 
 
Key words: miccroorganism, environmental factors, Aeromonas hydrophila, 

Bacillus sp. 
 

PENDAHULUAN 

Kegiatan yang dilakukan oleh mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lingkungan seperti halnya jasad hidup lain. Faktor-faktor lingkungan 
yang dapat mempengaruhi kegiatan mikroorganisme dapat dikelompokkan 
menjadi 2, yaitu faktor biotik yang berhubungan dengan jasad hidup lain, dan 
faktor abiotik yang meliputi faktor kimia dan fisika. Faktor abiotik yang bersifat 
kimia meliputi pH, oksigen, ammonia, dan lain sebagainya. Sedangkan yang 
bersifat fisika meliputi suhu, tekanan osmotik, pengeringan, penyinaran, dan lain-
lain.  

Setiap organisme  memiliki toleransi kisaran bagi parameter-parameter 
lingkungan yang ada termasuk bakteri. Berdasarkan faktor fisika, pengaruh suhu 
dan salinitas akan mempengaruhi kondisi mikroorganisme secara langsung. Suatu 
kelompok mikroorganisme tertentu memiliki kisaran suhu tertentu untuk 
kehidupannya. Untuk pertumbuhan mikroorganisme, temperatur dibedakan 
menjadi temperatur minimum, optimum, dan maksimum. Temperatur yang 
mampu mendukung pertumbuhan paling baik tentunya adalah temperatur 
optimum. Sedangkan berdasarkan temperatur yang dibutuhkan untuk 
kehidupannya, mikroorganisme dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu psikrofilik 
(suhu rendah), mesofilik (suhu sedang), dan termofilik (suhu tinggi).  

Salinitas akan mempengaruhi tekanan osmotik yang terjadi pada 
mikroorganisme. Tekanan osmotik terjadi akibat dari perbandingan zat terlarut di 
dalam sel dan di luar sel tidak sama. Umumnya mikroorganisme akan tumbuh 
dengan baik dalam substrat yang memiliki tekanan yang sedikit lebih rendah dari 
tekanan osmotik di dalam selnya.  
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TUJUAN 

Tujuan dari program ini adalah untuk mengamati pengaruh suhu dan 
salinitas terhadap pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila dan Bacillus sp. 

  
 
METODE 

Waktu dan Tempat 

Studi pengaruh suhu dan salinitas terhadap pertumbuhan bakteri ini 
dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Mei 2009 pukul 07.00 WIB sampai dengan 
pukul 10.00 WIB, kemudian dilakukan pengamatan pada hari Kamis, 21 Mei 
2009 pukul 10.00 WIB bertempat di Laboratorium Kesehatan Ikan, Departemen 
Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian 
Bogor. 

 
 

Alat dan Bahan 

 Alat-alat yang digunakan adalah cawan petri, lup inokulasi (ose bulat), 
inkubator, lemari es dan pembakar Bunsen. Sedangkan bahan-bahan yang 
digunakan adalah media TSA, biakan cair bakteri Aeromonas hydrophila dan 
Bacillus sp. yang telah diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar, 4oC, 37oC, 
dan 70oC. Selain itu juga digunakan media TSA yang memiliki konsetrasi NaCl 
0%, 1,5%, 3%, dan 10%, serta biakan cair bakteri Aeromonas hydrophila dan 
Bacillus sp. yang berumur 24 jam.  
 
 
Metode Kerja 

Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri 
 

Cawan petri yang telah berisi media TSA dibagi menjadi dua wilayah 
dengan spidol pada bagian bawahnya. Masing-masing biakan cair yang telah 
diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar, 4oC, 37oC, dan 70oC digoreskan di 
atas media TSA yang telah dibagi menjadi dua wilayah. Satu media TSA 
digunakan untuk dua jenis bakteri yang diinkubasi pada suhu yang sama. Setelah 
digores, media TSA diinkubasi pada suhu kamar selama 24 jam dan dilakukan 
pengamatan terhadap pertumbuhan bakteri pada setiap wilayah.  
 
 
Pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan bakteri 
 

Cawan petri yang telah berisi media TSA dengan konsentrasi salinitas 
yang berbeda-beda, dibagi menjadi dua wilayah dengan spidol pada bagian 
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bawahnya. Setiap media digoreskan dengan biakan cair dari dua jenis bakteri pada 
kedua wilayah yang telah dibagi pada cawan petri. Setelah digores, media yang 
telah berisi bakteri diinkubasi pada suhu kamar selam 24 jam. Kemudian 
dilakukan pengamatan terhadap pertumbuhan kedua bakteri di setiap media yang 
memiliki konsentrasi yang berbeda-beda.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Tabel  1 Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila dan 
Bacillus sp. 

No Perlakuan Suhu 
Bakteri 

Aeromonas hydrophila Bacillus sp. 
1. Suhu Kamar +++ +++ 
2. Suhu 4oC ++ + 
3. Suhu 37oC +++ +++ 
4. Suhu 70oC – ++ 

 
Tabel  2 Pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila 

dan Bacillus sp. 

No Perlakuan Salinitas 
Bakteri 

Aeromonas hydrophila Bacillus sp. 
1. Salinitas 0% +++ +++ 
2. Salinitas 1,5% +++ +++ 
3. Salinitas 3% ++ +++ 
4. Salinitas 10% – – 

Keterangan: 
+++ = Tumbuh luar biasa baik 
++ = Tumbuh baik 
+ = Tumbuh sedikit 
– = Tidak tumbuh 
 

Berdasarkan hasil pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri yang 
ditunjukkan oleh tabel 1, dapat dilihat bahwa pada suhu 70oC, bakteri Aeromonas 
hydrophila sudah tidak mampu mengalami pertumbuhan sama sekali. Sedangkan 
pada suhu yang sama, bakteri Bacillus sp. masih dapat tumbuh dengan cukup 
baik. Pertumbuhan luar biasa yang dialami oleh bakteri Aeromonas hydrophila 
dan Bacillus sp. terjadi pada suhu kamar dan suhu 37oC. Hasil pengaruh salinitas 
terhadap pertumbuhan bakteri yang ditunjukkan oleh tabel 2, dapat dilihat bahwa 
kedua bakteri tidak dapat tumbuh pada media yang dengan salinitas 10%. 
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Pertumbuhan luar biasa baik yang terjadi pada Aeromonas hydrophila adalah pada 
media yang mengandung salinitas 0% dan 1,5%, sedangkan pada Bacillus sp. 
terjadi pada media bersalinitas 0%, 1,5% dan 3%. 
 

Pembahasan 
 

Bakteri dapat tumbuh dimana-mana tetapi tetap dipengaruhi oleh faktor-
faktor lingkungan. Dalam kegiatan ini, dapat dilihat pengaruh dari faktor 
lingkungan yaitu suhu dan salinitas terhadap pertumbuhan bakteri. Viabilitas ini 
dapat diketahui dengan menumbuhkan bakteri tersebut pada media dengan 
berbagai perlakuan. Pertumbuhan bakteri bergantung pada reaksi-reaksi kimiawi 
dank arena laju reaksi-reaksi tersebut dipengaruhi oleh suhu  maka pertumbuhan 
bakteri sangat dipengaruhi oleh suhu (Pleczar 2007). 

Bakteri yang digunakan dalam kegiatan ini adalah bakteri Aeromonas 
hydrophila yaitu jenis bakteri gram negatif yang berbentuk basil berukuran 
panjang 1.0-1.5 µm dan lebar 0.7-0.8 µm (Holt et al. 1998 dalam  Ayuningtyas 
2008). Bakteri ini bergerak dengan sebuah flagella polar, bersifat oksiadatif dan 
fermentatif serta termasuk bakteri fakultatif aerob. Aeromonas hidup di perairan 
tawar terutama yang mengandung bahan organik tinggi (Kabata 1985 dalam 
Ayuningtyas 2008) dan memiliki suhu optimum untuk tumbuh adalah 20 - 30ºC 
(Hafifuddin 2004). Klasifikasi bakteri ini menurut (Holt et al. 1998 dalam  
Maharani 2009) adalah sebagai berikut: 
Filum  : Protophyta 
Kelas : Schizomycetes 
Ordo : Pseudomonales 
Famili : Vibrionaceae 
Genus : Aeromonas 
Spesies : Aeromonas sp.  

Selain bakteri Aeromonas, bakteri lain yang digunakan adalah Bacillus 
sp.yang berbentuk batang dengan ukuran 0,3-2,2 x 1,27-7,0 µm. Bacillus 
merupakan bakteri gram positif bersifat aerobk fakultatif yang mampu 
membentuk spora dan memfermentasikan glukosa secara anaerob, kebanyakan 
bakteri ini bersifat motil. Bacillus dapat tumbuh pada suhu 45 - 55ºC dengan suhu 
minimal 5-20ºC. Bakteri ini tidak sensitif terhadap keadaan sensitif atau minimum 
sehingga masih dapat tumbuh pada suhu 4ºC dan tumbuh optimal pada 37ºC 
(Gandara 2003). Klasifikasi bakteri ini menurut Anonim (2008) adalah: 
Filum  : Firmicutes 
Kelas : Bacili 
Ordo : Bacillales 
Famili : Bacillaceae 
Genus : Bacillus 
Spesies : Bacillus sp. 

Berdasarkan hasil pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri yang, 
dapat dilihat bahwa pada suhu 70oC, bakteri Aeromonas hydrophila sudah tidak 
mampu mengalami pertumbuhan sama sekali. Sedangkan pada suhu yang sama, 
bakteri Bacillus sp. masih dapat tumbuh dengan cukup baik. Pertumbuhan luar 
biasa yang dialami oleh bakteri Aeromonas hydrophila terjadi pada suhu kamar 
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dan suhu 37oC. Hal ini membuktikan bahwa bakteri Aeromonas hydrophila 
merupakan salah satu bakteri yang bersifat mesofilik. Kabata (1985) dalam Fikri 
(2009) menyatakan bahwa Aeromonas hydrophila merupakan bakteri mesofilik 
dengan suhu optimum 20-30 oC. Pertumbuhan luar biasa pada Bacillus sp. juga 
terjadi pada suhu kamar dan suhu 37oC. Menurut Hartoko (2009), sifat 
pertumbuhan Bacillus sp. terjadi pada dua galur, yaitu galur psikotrofik (tumbuh 
pada suhu 4-5oC) dan galur mesofilik yang dapat tumbuh pada kisaran suhu 15-
50oC atau 55oC, sedangkan suhu optimumnya adalah berkisar pada 30-40oC.  

Hasil pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan bakteri, dapat dilihat 
bahwa kedua bakteri tidak dapat tumbuh pada media yang dengan salinitas 10%. 
Pertumbuhan luar biasa baik yang terjadi pada Aeromonas hydrophila adalah pada 
media yang mengandung salinitas 0% dan 1,5%, sedangkan pertumbuhan baik 
terjadi pada media bersalinitas 3%. Menurut Anonim (2003), pertumbuhan 
optimal bagi Aeromonas hydrophila adalah pada media yang memiliki kisaran 
salinitas antara 0-4%, dan pada salinitas 5% bakteri ini sudah tidak mampu 
mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, pada media yang bersalinitas 10% 
bakteri Aeromonas hydrophila sudah tidak mampu mengalami pertumbuhan lagi. 
Sedangkan pada Bacillus sp., pertumbuhan luar biasa terjadi pada media yang 
memiliki kandungan salinitas 0%, 1,5%, dan 3%. Berdasarkan data yang didapat 
ini dapat diketahui bahwa  ketahanan bakteri Bacillus sp. terhadap salinitas lebih 
tinggi dibandingkan dengan bakteri Aeromonas hydrophila. Tekanan osmotik 
terjadi karena adanya perbedaan zat terlarut yang berada di dalam dan diluar sel 
(Sitio 2008). Tekanan osmosa substrat dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 
hipotonis, isotonis, dan hipertonis. Hipotonis adalah keadaan saat kandungan zat 
yang terlarut di luar sel lebih tinggi daripada zat yang terlarut dalam sel dan cairan 
dari luar sel cenderung masuk ke dalam sel sehingga sel membesar dan 
mengalami plasmoptisis. Hipertonis adalah keadaan ketika konsentrasi cairan di 
luar sel lebih rendah daripada konsentrasi cairan di dalam sel yang menyebabkan 
air dari dalam sel tertarik keluar dan sel mengalami plasmolisis.. Sedangkan, 
isotonis berarti keseimbangan antara konsentrasi cairan di luar dan di dalam tubuh 
(Sitio 2008).  

Suriawiria (1995) menyatakan bahwa secara umum, berdasarkan 
berdasarkan daerah aktivitas temperatur, mikroba dibagi menjadi tiga golongan, 
yaitu: 
1. Mikroba psirofilik (kryofilik) adalah golongan mikroba yang dapat 
tumbuh pada daerah temperatur antara 0-30oC, dengan temperatur optimum 15oC.  
2. Mikroba mesofilik adalah golongan mikroba yang mempunyai temperatur 
optimum pertumbuhan antara 25-37oC, minimum 15oC dan maksimum di sekitar 
55oC.  
3. Mikroba termofilik adalah golongan mikroba yang dapat tumbuh pada 
daerah temperatur tinggi, optimum pada kisaran suhu 55-60oC, minimum pada 
40oC dan maksimum pada 75oC. 

Pada dasarnya, setiap praktikum yang dilakukan memiliki fungsi dan 
peranan masing-masing dalam bidang akuakultur. Begitu juga pada praktikum 
kali ini, pentingnya mengetahui pengaruh suhu dan salinitas terhadap 
pertumbuhan bakteri ini adalah untuk mencegah adanya patogenisitas bakteri di 
lingkungan budidaya melalui rekayasa lingkungan dengan kontrol suhu dan 
salinitas.        
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KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil yang didapat, diketahui bahwa faktor suhu dan salinitas 
berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Bakteri Aeromonas hydrophila 
mampu tumbuh pada media yang bersuhu 4oC sampai 37oC dan juga pada media 
yang bersalinitas 0% sampai 3%. Sedangkan pada bakteri Bacillus sp., mampu 
tumbuh pada media yang bersuhu 4oC sampai 70oC dan juga pada media yang 
bersalinitas 0% sampai 3%.  
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