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Latar Belakang
Dari bulan September sampai November 2014 dan sekali lagi pada bulan Juli dan Agustus 2015,
ECHO Asia membuat dan menguji herbisida alternatif yang terbuat dari bahan-bahan lokal di
ECHO Asia Seed Bank, di Mae Ai, Thailand (Lihat Catatan ECHO Asia #26: “Membuat dan
Menguji Herbisida Alternatif untuk Digunakan oleh Para Petani Penggarap”), telah terbukti
efektif untuk mengendalikan gulma di area percobaan. Herbisida ini dibuat dari pepaya atau
nanas masak, garam, dan cairan alkali (yang bersifat basa). Kami ingin mengetahui bagaimana
semprotan herbisida basa bisa mempengaruhi pH tanah struktur tanah, kesehatan tanaman, dan
kepadatan populasi mikroba. Para ilmuwan lainnya telah menemukan bahwa asupan pertanian
seperti herbisida dan fungisida dapat mengubah populasi mikroba. Karena stabilitas populasi
mikroflora tanah sangat penting untuk proses siklus nutrisi dan agregasi tanah maka kami ingin
memantau setiap potensi perubahan pada organisme bermanfaat ini. Meskipun demikian, pada
umumnya usaha menghitung jumlah populasi mikroba sangat membutuhkan uji laboratorium dan
biayanya mahal. Oleh sebab itu ECHO Asia mulai mencoba mencipta-ulang protokol yang tepat,
relevan, dan berguna untuk menentukan perubahan ukuran populasi mikroba tanah.
Pengantar
Mikroorganisme didefinisikan sebagai kelompok makhluk hidup yang terlalu kecil untuk dilihat
dengan mata telanjang; di dalamnya termasuk jamur, ganggang, dan bakteri (Rao, 1995).
Berbagai organisme kecil ini bisa ditemukan di mana-mana: di air, udara, dan di dalam tanah. Di
lahan pertanian, jumlah mikroorganisme bisa ditemukan sangat tinggi di dalam kompos, pupuk
kandang, dan jus dari IM (Indigenous Microorganism (mikroorganisme yang berasal dari tanah
yang akan diuji); atau jus EM, Effective Microorganisms). Mikroorganisme adalah komponen
penting yang ada di tanah. Mereka membantu menguraikan bahan organik, dan pada saat yang
sama juga menyediakan hara bagi tanaman. Hara ini diambil dari batuan dan udara, dan
membantu kemampuan pelekatan (adesi) tanah (Tisdall, 1994; Hayat dkk., 2010).
Mikroorganisme tanah juga memainkan peran penting dalam menjaga agar tanaman tetap sehat,
karena membantu

siklus hara, menguraikan herbisida, dan - jika mikroorganisme tersedia melimpah – maka
penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri akan menyusut (Anderson, 1984; Mendes dkk.,
2011).
Kesehatan dan populasi mikroorganisme dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk: pH
tanah, kadar kelembaban tanah, suhu, kadar garam, kandungan oksigen, dan bahan organik
(Schnürer dkk., 1986; Matthias dkk., 1995; Graeme dkk., 2008; Tourna dkk., 2008). Asupan
pertanian seperti pupuk kandang, kompos, jus IM, pupuk, fungisida, dan pestisida juga dapat
memengaruhi ukuran populasi dan dan jenis mikroorganisme yang ada (Bünemann dkk., 2005).
Mikroorganisme paling sering ditemukan di lapisan tanah bagian atas, misalnya di lapisan
permukaan tanah. Lapisan ini adalah lapisan yang paling mungkin terpapar herbisida, pupuk,
dan pestisida, dan bersentuhan langsung dengan asupan organik seperti daun, pupuk kandang,
kompos, dan jus IM. Sebagian besar mikroorganisme lebih memilih pH sekitar 5-7 (serupa
dengan pH air ). Fluktuasi pH tanah dapat mengubah struktur komunitas mikroorganisme tanah
(Lauber dkk., 2009). Tanah tropis cenderung lebih asam (biasanya ditandai dengan yang lebih
rendah, pH 4-5), sehingga organisme yang lebih memilih tanah asam akan membuat koloni di
tanah yang seperti itu. Mikroba membutuhkan karbon, oksigen, nitrogen, sulfur, potasium,
magnesium, mangan, besi, dan ion-ion lainnya dalam jumlah yang lebih kecil. Sebagian besar
nutrisi yang diperlukan diperoleh saat mikroorganisme mengurai bahan mati atau saling
memangsa satu sama lain. Organisme mikro lebih memilih tanah berpori yang tinggi kandungan
organiknya, sehingga ada cukup makanan, air, dan oksigen (Hassink, 1993).
Kadar garam (salinitas tanah) adalah jumlah garam yang ada di dalam tanah; garam ini
mencakup natrium, magnesium, kalsium, sulfat, dan bikarbonat. Stres garam dapat menurunkan
daya metabolisme populasi mikroba (Rietz & Haynes, 2003). Intrusi (bercampurnya) air asin
dapat terjadi di daerah-daerah yang dekat dengan rawa-rawa air asin, air payau, atau lautan.
Perubahan tambahan pada kandungan garam tanah dapat terjadi akibat berubahnya cadangan air
dan pemberian berbagai pupuk. Kedua hal ini dapat menurunkan kesehatan dan populasi
mikroba.
Sejarah pemanfaatan lahan mungkin juga memberikan dampak jangka panjang pada populasi
mikroorganisme tanah. Faktor-faktor tertentu seperti tingkat pH, salinitas, dan residu pestisida
dapat bertahan di dalam tanah dan bisa sulit diubah. Ada begitu banyak faktor yang
memengaruhi kesehatan komunitas mikroorganisme sehingga sulit untuk menemukan secara
tepat masalah yang sebenarnya. Meskipun demikian, penting bagi kita untuk tetap memantau
populasi mikroorganisme di pertanian, terutama pada saat sedang mencoba teknik dan teknologi
baru. Artikel ini menjelaskan beragam pilihan untuk memantau jumlah relatif mikroorganisme di
dalam tanah, sebagai alternatif yang lebih hemat biaya dibandingkan pengujian laboratorium.
Kepadatan populasi mikroba berkaitan dengan penguraian dan kandungan udara tanah.
Asumsinya adalah semakin besar kepadatan mikroba tanah, sampai tingkat tertentu dapat
menyebabkan penguraian bahan organik yang lebih cepat ketimbang populasi yang lebih kecil.
Sebelumnya penghitungan jumlah populasi mikroflora selama satu periode waktu tertentu telah
digunakan sebagai indikator polutan tanah (Van Bruggen & Semenov, 2000). Karena siklus hara,
yang juga mencakup penguraian, sangat penting untuk kualitas tanah

dan mengingat mikroorganisme turut membantu proses ini, maka kami ingin memantau
bagaimana perubahan ukuran populasi mereka dalam menanggapi diberikannya asupan baru.
Kami kuatir jika herbisida akan membahayakan mikroorganisme dan mengurangi populasi
mereka. Uji coba ini akan menunjukkan pengurangan populasi bila kertas saring yang disemprot
herbisida yang diletakkan di bedengan menyusut lebih lambat daripada bedengan kontrol yang
disemprot air.
[Catatan Editor: ECHO Asia menggunakan metode berikut untuk menguji efek herbisida alami
buatan sendiri. Kami membandingkan herbisida nanas, herbisida pepaya dengan air biasa
sebagai kontrol. Agar lebih jelas bagi pembaca, lahan percobaan dibagi menjadi bedenganbedengan berukuran 1m X 2m, perlakuannya adalah (herbisida nanas, herbisida pepaya, atau
air biasa) yang diberikan secara acak dengan 3 kali ulangan untuk total 9 unit percobaan, yaitu:
3 perlakuan X 3 ulangan) dan setiap perlakuan diberikan ke satu bedengan gulma selama 1
menit dengan jumlah 500 ml/m2. Silakan lihat Catatan ECHO Asia 26 untuk informasi lebih
lanjut]
Metode Kertas Saring
Metode uji yang pertama ini hanya memerlukan sedikit tenaga namun membutuhkan waktu
beberapa minggu sebelum kita mendapatkan hasilnya. Metode ini mampu memberikan informasi
kualitatif maupun kuantitatif dan sumber daya yang diperlukan lebih sedikit daripada metode
yang kedua. Metode kertas saring ini tidak mengukur jumlah mikroorganisme itu sendiri,
melainkan mengukur tingkat penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme.
Mikroorganisme diperlukan untuk penguraian jadi ada hubungan positif antara populasi
mikroorganisme dan tingkat penguraian. Bertambahnya populasi mikroorganisme yang
bertanggung jawab atas penguraian akan mempercepat terurainya kertas saring. (Faktor
mikrohabitat lainnya seperti suhu dan kelembaban tanah juga dapat mempengaruhi tingkat
penguraian.
Bahan-bahan:
• Kertas saring (kertas penyaring kopi, atau kertas
penyaring yang digunakan di laboratorium, misalnya
merek Whatman)
• Tas sampah atau tas jaring (kami menggunakan tas
cucian yang digunakan untuk mewadahi kaus kaki
saat dicuci di mesin cuci)
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Metode:
1. Mulailah dengan tangan yang bersih dan kantong sampah yang juga bersih.

2. Timbang 1 sampai 3 lembar kertas saring dan letakkan di dalam tas, pastikan kertaskertas ini di susun sejajar setebal 1 lapis dan tidak tumpang tindih (menambah
tumpukan kertas penyaring di dalam tas hanya akan membuat Anda menambah
jumlah sampel saja) (Gambar 1).
3. Di setiap area atau bedengan uji-coba yang rencananya akan Anda pakai untuk
memantau populasi relatif mikroba, galilah sebuah lubang kurang-lebih sebesar
ukuran tas dengan kedalaman 4-6cm, pastikan bagian bawah lubang tersebut rata.
4. Tempatkan tas sampah yang berisi kertas saring di dalamnya--di dasar lubang dan isi
kembali lubang tersebut dengan tanah galian sehingga permukaannya kembali rata
dengan permukaan tanah di sekitarnya.
5. Tandai lokasi tersebut sehingga Anda dapat menemukannya kembali.
6. Biarkan tanpa gangguan selama 6 minggu.
7. Setelah 6 minggu, gali keluar tas tersebut dan bandingkan penguraian kertas saring
yang ada di dalamnya dengan kertas saring dari bedengan-bedengan lainnya (ini
dapat dilakukan secara visual, dengan membuat perkiraan visual--mana yang paling
terurai, mana yang paling tidak terurai; untuk pengukuran yang lebih akurat lihat
langkah 8).
8. Untuk pengukuran tingkat penguraian yang lebih akurat, lepaskan kertas saring dari
kantong sampah itu dan goyangkan sedemikian rupa sehingga debu/tanah yang
menempel di kertas itu terlepas (tumpukan tanah yang melengket bisa di kikis dengan
hati-hati). Keringkan potongan kertas saring tersebut dalam oven yang panasnya telah
di atur sekitar 60 ° C selama 24 jam.
9. Setelah benar-benar kering, timbang-ulang kertas saring tersebut. Rumus berikut ini
digunakan untuk mengukur perubahan akhir dari berat kertas itu; persentase
penguraian yang lebih kecil menunjukkan bahwa penguraian yang terjadi lebih
sedikit, dan persentase penguraian yang lebih besar menunjukkan terjadinya
penguraian yang semakin banyak. Kami menyimpulkan kesehatan dan populasi
mikroba dari angka-angka ini; persentase penguraian yang lebih tinggi menyiratkan
hadirnya lebih banyak mikroba tanah.
Penguraian % =
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Metode Penghitungan Koloni Bakteri
Penghitungan bakteri memberikan data angka dalam waktu sekurang-kurangnya 24 jam, serta
memberikan perkiraan populasi aktual mikroorganisme yang hadir dalam sebuah sampel
(Gambar 2). Selain akar tanaman, makroarthropoda, dan mikroarthropoda, mikroorganisme
merupakan bagian dari komponen biologis sistem tanah. Banyak laboratorium yang
memanfaatkan metode ini untuk menganalisa ukuran populasi mikroba tanah sebagai salah satu
indikator perubahan pada sistem kesehatan tanah. Metoda ini melibatkan lebih banyak waktu
persiapan dan membutuhkan lebih banyak sumber daya, namun hasilnya bisa lebih akurat. Agar
metode ini akurat maka sangat penting menjaga lingkungan kerja tetap steril.

Tidak
seperti
kebanyakan
percobaan-percobaan
laboratorium lainnya kami membuat media agar-agar sendiri dan
meng-inkubasi cawan petri pada suhu yang sedikit lebih rendah
(27° C daripada standar 25 °C atau 30 °C). Ini berarti bahwa
penghitungan CFU dari lab atau protokol lab lain akan sedikit
berbeda dengan penghitungan yang kami peroleh. Namun, polapola umum yang selama ini dipakai dalam uji populasi mikrobial, Gambar	
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sehingga tidak ada satu jenis nutrisi agar-agar yang mampu
mendukung semua jenis mikroorganisme itu. Beberapa spesies mungkin membutuhkan nutrisi
tambahan dan senyawa lainnya untuk dapat berkembang biak sampai menjadi koloni yang
terlihat. Karena itu, nutrisi agar-agar yang kami buat hanya bisa mendukung sebagian kecil
bakteri dan jamur yang ada di tanah, namun masih tetap dapat menunjukkan kecenderungan
umum dari bakteri-bakteri yang bisa tumbuh di dalamnya.
Bahan:
• Sekop kecil
• Botol/kantong plastik untuk sampel
• Pipet 5mL (x2)
• Tabung reaksi/gelas kecil 20 mL (x7)
• Piring agar-agar (bisa dibuat; lihat di bawah)
• Batang pengaduk
• Penyebar bakteri
• Alkohol/nyala api
[Catatan: Peralatan ilmiah—Piring agar-agar, tabung reaksi, batang pengaduk dan penyebar
bakteri - dibeli di Union Science, Suthep Rd., Chiang Mai, Thailand.]
Metode:
1. Beri label pada 7 tabung reaksi dan 7 piring agar-agar dengan tulisan “1, 10-1,10-2, 10-3,
10-4, 10-5, 10-6.” Sterilkan semua tabung dan piring dengan merendamnya dalam larutan
yang mengandung 9 bagian air dan 1 bagian pemutih (bleach) selama 24 jam, atau
letakkan di dalam panci bertekanan tinggi (pressure cooker) selama 20 menit pada suhu
121 ° C pada tekanan 103,4 kilopascal.
2. Isi tabung 1 dengan 10 mL air steril dan sisa tabung lainnya diisi dengan air steril 9 mL.
3. Gunakan sekop steril untuk mengumpulkan sampel tanah minimal seberat 1 gram, dan
simpan sampel tanah ini ke dalam sebuah wadah steril.

4. Ambil 1 gram tanah dan
tambahkan ke 10mL air steril di
tabung 1.
5. Campur dengan baik (jika
diperlukan, gunakan batang
pengaduk yang sudah disterilkan
untuk memecah tanah yang
menggumpal).
6. Gunakan pipet steril untuk
mengambil 1 mL larutan lumpur
dari tabung reaksi 1 dan
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memindahkannya ke tabung
reaksi 10-1. Campur dengan baik.
7. Dengan menggunakan pipet yang
sama, lepaskan 1 mL larutan
lumpur dari 10-1 dan pindahkan ke
tabung reaksi 10-2. Campur dengan
baik.
8. Pindahkan 1mL larutan dari tabung
reaksi 10-2 dan pindahkan ke tabung
reaksi 10-3. Lanjutkan dengan cara
ini, mengikuti urutan numerik,
sampai semua tabung reaksi terisi
larutan (Gambar 3).
9. Sterilkan penyebar bakteri. Anda bisa
melakukannya dengan
memanggangnya di atas api sampai
berwarna merah dan kemudian
membiarkannya mendingin, atau
bersihkan dengan etil alkohol 70%
dan biarkan sampai kering.
10.
Dengan menggunakan pipet steril
yang kedua, pindahkan 0,5 mL
larutan dari tabung reaksi 10-6 ke
media agar-agar 10-6.
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11. Gunakan penyebar bakteri yang steril untuk menyebarkan larutan di permukaan piring
agar dari ujung ke ujung, putar piring 90 derajat dan terus sebarkan bakteri, putar 2 kali
lagi supaya sebarannya benar-benar merata (Gambar 4). Segera tutup kembali piringnya.
12. Sterilkan kembali penyebar bakteri, kemudian pindahkan 0,5 mL larutan dari tabung
reaksi 10-5 ke piring agar-agar 10-5. Sebarkan sesuai cara yang dijelaskan pada langkah 11.
13. Ulangi langkah 10 sampai 12 untuk tabung reaksi/piring agar-agar yang masih tersisa
sesuai urutan angkanya, bergeraklah dari 10-6 sampai 10-1.
14. Tumpuk terbalik semua piring agar-agar dan masukkan ke dalam ruang pemanasan
(ECHO Asia menggunakan ruang perkecambahan benih yang kami buat sendiri, lihat
tautan ini [https://www.youtube.com/watch?v=k6lux5EVUuI] sebuah Video Youtube
yang menjelaskan proses pembuatannya) selama 24 jam pada suhu 27 °C.
15. Setelah masa inkubasi 24 jam, cari piring yang mengandung 30-300 koloni, dan hitung
jumlah bintik (koloni) yang terlihat jelas, yang mungkin berbeda bentuk, ukuran dan
warnanya (Gambar 2). Penting untuk dicatat bahwa Jika “koloni” itu hanya berbentuk
garis padat di tempat Anda menebarkan bakteri atau setelah hanya 24 jam “koloni” itu
ternyata memenuhi sebagian besar piring, maka kemungkinannya adalah larutannya tidak
cukup encer atau alat yang digunakan mungkin terkontaminasi. Sehingga yang terjadi
bukanlah satu sel membuat satu koloni tunggal namun akan ada banyak koloni yang
tumbuh bersamaan sehingga sulit sekali untuk menghitung dengan benar (Gambar 5).
16. Cara Menghitung Unit Pembentuk Koloni/Colony Forming Units (CFU)
CFU adalah perkiraan jumlah mikroorganisme yang berdaya hidup (sehat) dalam volume
sampel yang ada. Setiap sel bakteri atau jamur bisa membelah dirinya sendiri dan
membuat koloni yang bisa dilihat. CFU biasanya ditulis sebagai CFU/mL. Nilai CFU yang
lebih tinggi menunjukkan hadirnya lebih banyak mikroorganisme daripada sampel dengan
nilai CFU yang rendah. Sebagian besar seri pengenceran mikroorganisme tanah di
laboratorium menghasilkan jumlah antara 104 sampai 1012 CFU pada satu gram tanah,
namun apa yang dianggap normal sangatlah bervariasi. Harap dicatat bahwa metode yang
diuraikan di sini, walaupun merupakan metode kuantitatif namun lebih banyak
mengungkapkan tren dari waktu ke waktu di satu lokasi daripada memberikan sebuah
angka yang dapat dibandingkan dengan tanah dari lokasi lain. Juga, perhatikan bahwa
komposisi dan ukuran populasi mikroorganisme di dalam tanah bervariasi menurut
kedalaman dan lokasinya.
Mengenai keamanan, penting untuk dicatat bahwa jika Anda menggunakan
metode ini ada kemungkinan Anda menumbuhkan bakteri/jamur beracun/patogen. Untuk
meminimalkan kemungkinan ini, jangan mengembangkan koloni pada suhu

*Cara Menghitung Unit Koloni yang Terbentuk (CFU)
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𝟏𝟓𝒎𝒍  𝒕𝒂𝒏𝒂𝒉

Volume	
  awal	
  =	
  
=	
  0.5	
  
𝟑𝟎  𝒎𝒍  𝒂𝒊𝒓
Volume	
  transfer	
  =	
  1mL	
  
Volume	
  air	
  =	
  9mL	
  
Volume	
  piring	
  =	
  0.5mL	
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Langkah	
  2:	
  𝐶𝐹𝑈 = 0.005  𝑥   0.5  𝑚𝐿 	
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[Catatan:	
  Nilai-‐nilai	
  di	
  atas	
  adalah	
  contoh	
  dari	
  seri	
  pengenceran	
  yang	
  
	
  
dilakukan	
  di	
  dalam	
  ECHO	
  Asia	
  Note	
  26	
  untuk	
  menguji	
  efek	
  herbisida	
  berbasis	
  pepaya	
  dan	
  nanas	
  pada	
  tanah.	
  Dalam	
  
percobaan	
  tersebut,	
  kandungan	
  kelembaban	
  tanah	
  sangat	
  beragam	
  sehingga	
  kami	
  mengukur	
  dan	
  mencampur	
  
berdasarkan	
  volume	
  dengan	
  menambahkan	
  15mL	
  tanah	
  ke	
  30mL	
  air	
  untuk	
  membuat	
  “larutan	
  induk.”	
  Dalam	
  membuat	
  
larutan	
  induk	
  bagi	
  percobaan	
  Anda	
  sendiri,	
  Anda	
  bisa	
  menyesuaikan	
  jumlah	
  tanah	
  dan	
  air	
  supaya	
  sesuai	
  dengan	
  
parameter	
  yang	
  Anda	
  gunakan.	
  Jumlah	
  tanah	
  untuk	
  larutan	
  induk	
  bisa	
  diukur	
  berdasarkan	
  volume	
  (mL)	
  atau	
  berat	
  (g).	
  
Anda	
  bisa	
  merubah	
  perbandingan	
  air	
  dengan	
  air	
  sehingga	
  larutan	
  yang	
  dihasilkannya	
  bisa	
  dengan	
  mudah	
  dipindahkan	
  
menggunakan	
  pipet.	
  Pastikan	
  bahwa	
  Anda	
  menjaga	
  perbandingan	
  dan	
  metode	
  pengukurannya	
  	
  tetap	
  sama	
  di	
  
sepanjang	
  percobaa.	
  “Volume	
  transfer”	
  setara	
  dengan	
  jumlah	
  larutan	
  yang	
  Anda	
  pindahkan	
  menggunakan	
  pipet	
  dari	
  
tabung	
  yang	
  satu	
  ke	
  tabung	
  berikutnya.	
  Kami	
  memindahkan	
  sebesar	
  1mL.	
  “Volume	
  air”	
  adalah	
  jumlah	
  air	
  dari	
  larutan	
  
induk	
  yang	
  dipindahkan	
  ke	
  dalam	
  masing-‐masing	
  pengenceran.	
  Nomor	
  pada	
  piring	
  juga	
  menunjukkan	
  larutan	
  sudah	
  
ditransfer	
  berapa	
  kali.	
  	
  

yang jauh lebih tinggi daripada suhu kamar selama masa inkubasi (terutama hindari rentang 36
sampai 38°C, untuk mencegah kelangsungan hidup dan replikasi bakteri yang biasanya berada di
tubuh mamalia).
Membuat Piring Agar-agar
Bahan-bahan (Gambar 6):
• 12 cawan petri
• 2 gelas air
• 2 sendok makan bubuk agar-agar
• 2 kotak kaldu
• 4 sdt gula pasir

• 1 termos yang bisa menampung dua kali
lipat volume cairan (untuk sterilisasi)
• 1 panci bertekanan tinggi (pressure
cooker) 1 termometer (disterilkan
dengan cairan pemutih/bleach)
• alumunium foil

Metode:
1. Uapi piring dalam PRESSURE
COOKER panci bertekanan tinggi Gambar	
  	
  6:	
  Bahan	
  yang	
  digunakan	
  untuk	
  membuat	
  Piring	
  
selama 20 menit pada suhu 121 ° C Agar-‐agar	
  adalah	
  gula,	
  kotak	
  kaldu,	
  bubuk	
  agar-‐agar,	
  dan	
  
air.	
  
dan tekanan 103,4 kilopascal, atau
rendam dalam larutan pemutih yang dibuat dari 9 bagian air dan 1 bagian pemutih selama
24 jam.
2. Campurkan agar-agar, kaldu, gula, dan air dalam sebuah wadah dari gelas yang bisa
menampung dua kali lipat volume bahan-bahan tersebut. Gunakan microwave atau
panaskan di atas kompor sampai campuran tersebut benar-benar larut. Aduk untuk
memastikan bahwa semua padatan benar-benar terlarut sehingga tidak ada gumpalan
sama sekali.
3. Tutup termos dengan aluminium foil dan letakkan di dalam panci tempat
mengukus/pressure cooker. Dengan mengikuti petunjuk pabrik pembuatnya, panaskan
sampai ke 121 ° C dan 103,4 kilopascal selama 20 menit.
4. Pindahkan termos dari pressure cooker dan tunggu sampai suhunya turun ke 45 ° C.
5. Tuang campuran agar ke dasar masing-masing cawan petri dan pastikan agar seluruh
bagian dasarnya benar-benar tertutup agar-agar, tapi jangan mengisinya lebih dari
setengah penuh.
Segera tutup masing-masing cawan petri dengan tutupnya dan biarkan supaya agar-agar
mendingin. Setelah agar-agar tersebut menjadi padat, balikkan piring agar-agar tersebut.
	
  

Metode alternatif jika Anda tidak ingin langsung menggunakan agar-agar tersebut:
6. Ikuti langkah 2 dan 3 untuk agar-agar, tapi gunakan toples kaca dengan penutup yang
juga telah disterilkan. Setelah agar itu disterilkan, keluarkan tekanan dari pressure cooker
dan tutup toples kaca tersebut. Agar-agar itu akan memadat dan bisa disimpan hingga 1
minggu.
7. Bila Anda ingin menggunakannya, letakkan toples penuh agar-agar ke dalam rendaman

air hangat (bukan air mendidih) sampai agar meleleh/mencapai 45 °C.
8. Bila Anda ingin menggunakannya, letakkan toples penuh agar ke dalam rendaman air
hangat (bukan air mendidih) sampai agar meleleh/mencapai 45 °C.
9.

Ikuti langkah 5 & 6.

Hasil
[Catatan Editor: Tujuan utama
dari Catatan ECHO Asia ini
adalah menyajikan pilihan bagi
jejaring ECHO Asia untuk
menghitung
serta
membandingkan
populasi
mikroba tanah guna menilai
kesehatan tanah, sebagai bagian
dari percobaan yang lebih besar Gambar	
  7.	
  Panci	
  bertekanan	
  tinggi	
  (pressure	
  cooker)	
  digunakan	
  
untuk menguji efek herbisida untuk	
  mensterilkan	
  agar-‐agar	
  dan	
  berbagai	
  instrumen	
  lainnya.	
  
alami terhadap gulma dan Sebuah	
  tatakan	
  kaki	
  tiga	
  diletakkan	
  ke	
  dalam	
  panci	
  kemudian	
  di	
  
kesehatan tanah. Kami menguji tambahkan	
  air	
  setinggi	
  2-‐3	
  cm	
  ke	
  dalam	
  panci	
  (sehingga	
  dasar	
  panci	
  
coba kedua metode ini untuk itu	
  tidak	
  menyentuh	
  dasar	
  toples	
  kaca).	
  Toples-‐toples	
  kaca	
  yang	
  
melihat bagaimana tren unit-unit ditutup	
  dengan	
  alumunium	
  foil	
  diletakkan	
  di	
  tengah,	
  sehingga	
  ada	
  
yang dibentuk oleh koloni dalam jarak	
  setidaknya	
  2	
  cm	
  antara	
  bagian	
  paling	
  atas	
  toples	
  dan	
  tutup	
  
panci.	
  
prosedur laboratorium ECHO
Asia jika dibandingkan dengan nilai awal mikrobial yang ada di kertas saring, dan dengan
hasil CFU dari analisis profesional laboratorium tanah. ECHO Asia tidak melakukan cukup
banyak ulangan pada uji-coba sehingga dihasilkan analisa data yang ketat. Kami melakukan
pengujian ini hanya untuk melihat apakah sebuah LSM yang sumber dayanya terbatas
sebenarnya dapat menggunakan prosedur laboratorium yang dapat diterima dengan biaya
lebih rendah untuk digunakan sebagai perwakilan dalam menentukan kesehatan mikroba
tanah. Oleh karena itu, meskipun data yang masuk di bawah ini adalah angka-angka, namun
hasilnya harus dipahami lebih sebagai hasil kualitatif dan bukan kuantitatif; data ini dapat
digunakan untuk membandingkan perlakuan-perlakuan dalam percobaan yang sama namun
tidak dapat digunakan dalam berbagai eksperimen yang berbeda karena hasilnya
dilokalisasi sesuai kondisi lingkungan berbagai bedengan percobaan kami. Kami masih
memilih untuk menyertakan hasil uji coba ini guna membagikan apa yang telah kami
pelajari kepada anggota-anggota jejaring sebelum mereka mencoba metode ini sendiri.
Kami ingin mendengar pengalaman Anda atas salah satu dari dua metode ini.]
Saat menguji metode kertas saring, kami menemukan bahwa kertas saring ternyata lebih
sensitif terhadap berapa lama waktu mereka berada di dalam tanah, ketimbang yang kami duga.
Tingkat kecepatan penguraiannya mungkin berbeda, bergantung pada kondisi iklim dan variabel
tanah lainnya. Jika Anda menggunakan metode ini untuk melakukan

percobaan perbandingan atau penelitian untuk diri Anda sendiri, kami menyarankan agar
sebelum mencoba mengukur mikroorganisme dalam suatu percobaan, Anda terlebih dahulu
mengubur kertas saring di tanah Anda sendiri dan mengambilnya lagi satu per satu dalam kurun
waktu beberapa minggu untuk mengetahui berapa lama kertas tersebut bertahan sebelum benarbenar hancur. Anda perlu memiliki sesuatu yang nantinya dapat dipakai sebagai ukuran dan
dijadikan pembanding. Jika kertas saring yang Anda kubur di atas, terurai lebih dari 90% maka
kami sarankan Anda menguburnya untuk waktu yang lebih singkat. Begitu Anda mendapatkan
kerangka sekitar berapa lama kertas saring akan bertahan di dalam tanah, barulah Anda dapat
melakukan percobaan atau eksperimen Anda.
Percobaan-percobaan yang kami lakukan menunjukkan hanya sedikit perbedaan, kedua
metode yang digunakan ini menunjukkan ada banyak keragaman populasi mikrobial di dalam
tanah, dan ada pola yang berbeda dalam hal populasi mikrobial tanah mana yang tetap sama dan
mana yang menurun. Uji kertas saring menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan
dalam kesehatan mikroorganisme tanah di tanah yang menerima perlakuan air, herbisida nanas,
atau herbisida pepaya (Tabel 1). Keragaman lebih tinggi di dalam masing-masing perlakuan
ketimbang antara perlakuan yang satu dengan perlakuan lainnya. Terutama pada bedengan yang
diberi perlakuan dengan herbisida nanas dan bedengan kontrol. Meskipun ukuran sampel terlalu
kecil untuk dihitung secara statistik, kami mengamati bahwa kertas saring yang terkubur di
bawah tanah yang diobati dengan herbisida pepaya tampaknya paling sedikit kehilangan berat
dan paling lambat terurai dibandingkan dengan kertas saring yang dikubur di tanah yang
mendapatkan perlakuan lainnya. Ini menunjukkan bahwa populasi mikroorganisme tanah
mungkin telah menurun jauh lebih banyak di tanah yang diobati dengan herbisida pepaya
daripada di tanah lainnya.
Tabel 1. Hasil uji kertas saring di tanah yang diberi perlakuan herbisida pepaya (M), herbisida nanas
(P) dan tanah yang diberi perlakuan kontrol menggunakan air (C) dengan tiga pengulangan. Penguraian
adalah perbedaan antara berat awal dan berat akhir; kolom dengan angka Penguraian yang lebih tinggi
menunjukkan aktivitas mikrobial yang lebih tinggi di tanah.

Perlakuan
M1
M2
M3
P1
P2
P3
C1
C2
C3

Berat Awal (g)
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21

Berat akhir (g)
1.06
0.96
0.72
0.15
0.87
0.56
0.83
0.41
0.52

Penguraian
0.15
0.25
0.49
1.06
0.34
0.65
0.38
0.80
0.69

Dalam uji CFU cawan petri, variasi CFU di tanah saat dimulainya percobaan, sama besarnya
dengan perubahan unit pembentuk koloni, sehingga sulit untuk membedakan

pola yang pasti. Pemberian herbisida nanas pada tanah menunjukkan populasi mikroorganisme
jumlahnya menurun, sedangkan tanah yang diobati menggunakan herbisida pepaya atau dengan
perlakuan kontrol justru menunjukkan populasi mikroorganisme meningkat (Tabel 2). Berbagai
pustaka menengarai bahwa akan terjadi penurunan CFU kurang dari 1,0 x 104 dari jumlah koloni
awal jika suatu herbisida berdampak negatif pada kesehatan mikroba tanah. Kami berpendapat
bahwa peningkatan CFU pada perlakuan dengan pepaya dan dengan kontrol mungkin
diakibatkan oleh hujan monsun yang mulai datang pada saat percobaan dilakukan, sehingga
kelembaban meningkat. Percobaan lanjutan menggunakan penambahan ulangan uji coba
herbisida akan dapat mengungkapkan apakah kurangnya pola berulang ini diakibatkan oleh
beragamnya bedengan yang satu dengan yang lain, atau sebenarnya memang kedua perlakuan
herbisida tersebut memang benar-benar tidak memberikan perbedaan apa-apa pada kesehatan
mikroba tanah.
Tabel 2. Hasil penghitungan koloni dalam uji cawan petri pada tanah yang diberi perlakuan
herbisida pepaya (M), herbisida nanas (P) dan tanah yang diberi perlakuan kontrol dengan air
(C). Perubahan CFU adalah selisih antara penghitungan awal dan penghitungan akhirnya.
Perlakuan
M
P
C

CFU Awal
5.24 x 105
4.04 x 105
4.16 x 105

CFU Akhir
1.28 x 106
3.32 x 104
8.4 x 105

Perubahan CFU
+ 7.56 x 105
- 7.20 x 104
+ 4.24 x 105

Kesimpulan
Kedua pengujian ini berpotensi membantu Anda mengevaluasi ukuran populasi
mikroorganisme di tanah Anda. Setiap tanah memiliki sifat yang berbeda dan juga memiliki
populasi mikroorganisme yang berbeda. Pengujian ini dapat digunakan sebelum dan sesudah
diberikannya asupan dan usaha perbaikan mutu tanah, untuk mengevaluasi dampaknya terhadap
kesehatan tanah. Kedua pengujian ini juga bisa digunakan untuk membandingkan tanah dari
lokasi yang berbeda di sebuah peternakan, terutama jika Anda merasa ada sesuatu yang secara
negatif mempengaruhi mikroorganisme di tempat tertentu. Namun, pengujian ini hanya bisa
memberi tahu apakah ada dampak atau tidak ada dampak; uji ini tidak bisa menunjukkan faktor
apa yang menyebabkan penurunan atau peningkatan jumlah mikroorganisme tanah. Biasanya,
semakin sehat tanah Anda, semakin banyak mikroorganisme yang ada di dalamnya, yang
memberikan kontribusi pada sistem produksi yang lebih sehat.
Catatan: Uji terpisah terhadap kelembaban tanah, tekstur tanah dan pH bisa ditemukan dalam
ECHO Asia Note 15 “Soil Quality Assessment: Why and How” by Marcia Croft.
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