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ABSTRAK 

Bakteri termofilik merupakan mikroorganisme yang 

mempunyai kemampuan menghasilkan suatu enzim yakni enzim 

amilase yang tahan terhadap panas atau disebut dengan termostabil. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi, mengkarakterisasi, serta 

menguji aktivitas bakteri dalam menghasilkan enzim amilase dari 

pemandian sumber air panas Way Belerang Lampung.  

  Prosedur penelitian ini meliputi pengambilan sampel, isolasi 

bakteri termofilik yang diinkubasi dalam media NA selama 48 jam, uji 

amilum dengan iodine dengan masa inkubasi 24 jam di dalam media 

NA+ pati/ amilum, serta uji biokimia yaitu uji TSIA, uji SIM, uji 

Simmons Citrate, uji urea, uji gula-gula, dan uji katalase.  

  Hasil penelitian memperoleh 2 isolat yang berhasil diisolasi 

dari sumber air panas, dan dilakukan pengecatan gram, kedua isolat 

tersebut merupakan bakteri gram negatif. Hasil uji aktivitas bakteri 

dalam menghasilkan enzim amilase dibuktikan dengan adanya zona 

bening dengan diameter bakteri paling besar yaitu 1,04 mm yang 

diukur dengan jangka sorong. Hasil karakterisasi bakteri didapatkan 

bakteri bergenus Pseudomonas pada isolat AB2 dan AB3. Demikian 

bakteri yang diperoleh menghasilkan enzim amilase yang dapat 

dimanfaatkan dalam bidang industri makanan, minuman, tekstil, 

detergen, kertas, farmasi, dan lain-lain. 

Kata kunci : Amilase; Bakteri Termofilik; Isolasi; Karakterisasi; 

Pseudomonas 
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ABSTRACT  

Thermophilic bacteria are microorganisms that have the ability 

to produce an enzyme, namely the amylase enzyme that is resistant to 

heat or is called thermostable. This study aims to isolate, 

characterize, and test the activity of bacteria in producing the amylase 

enzyme from the Way Belerang hot spring in Lampung.  

  The procedure of this research includes sampling, isolation of 

thermophilic bacteria incubated in NA medium for 48 hours, starch 

test with iodine with an incubation period of 24 hours in NA + starch / 

starch media, biochemical tests namely TSIA test, SIM test, Simmons 

Citrate test, urea test, confectionery test, and catalase test.  

  The results showed that 2 isolates were isolated from hot 

springs, and gram staining was performed, both isolates were gram 

negative bacteria. The results of the bacterial activity test in 

producing the amylase enzyme were proven by the presence of a clear 

zone with the largest bacterial diameter of 1.04 mm as measured by a 

caliper. The results of the characterization of bacteria found bacteria 

of the genus Pseudomonas in isolates AB2 and AB3. Therefore, the 

bacteria obtained produce amylase enzymes that can be used in the 

food, beverage, textile, detergent, paper, pharmaceutical, and other 

industries. 

Keywords : Amylase; Characterization; Isolation; Pseudomonas; 

Thermophilic Bacteria  
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MOTTO 

 

 
 

Artinya: 

 “Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya diberi-

Nya kelapangan dan diberi-Nya rezeki yang tidak diduga-duga. 

Siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya dijamin-Nya, 

sesungguhnya Allah sangat tegas dalam perintah-Nya dan Dialah 

yang mentakdirkan segala sesuatu.” (Q.S. At- Talaq :3). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Isolasi dan Karakterisasi Bakteri 

Termofilik di Pemandian Air Panas Way Belerang Desa 

Kecapi  Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan 

Provinsi Lampung”. Agar dapat memperjelas maksud dari judul 

tersebut, maka perlu adanya penegasan judul dengan beberapa 

definisi sebagai berikut:  

1. Isolasi adalah suatu proses mengambil bakteri dari medium 

atau dari lingkungan asalnya lalu menumbuhkannya di 

medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni
1
. 

2. Karakterisasi adalah pengamatan morfologi bakteri secara 

makroskopis dan mikroskopis
2
 

3. Bakteri adalah mikroorganisme yang masuk kedalam kingdom 

monera
3
. 

4. Termofilik adalah kelompok bakteri yang mampu hidup dan  

beradaptasi pada kondisi lingkungan yang bersuhu tinggi 

berkisar 45°C - 90°C
4
. 

 

Maksud dari penegasan judul tersebut adalah mencari tahu 

dan mengenal sifat bakteri termofilik terdapat di dalam wisata 

pemandian air panas Way Belerang yang terdapat di desa 

Kecapi, Kalianda, Lampung Selatan. Isolasi dan karakterisasi 

bakteri dari sumber air panas ini dilakukan dengan tujuan 

mengamati morfologi koloni yang meliputi bentuk koloni 

                                                             
1 Gabriela Christy Sabbathini, Sri Pujiyanto, Wijanarka, Puspita Lisdiyanti, 

“Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Genus Sphingomonas Dari Daun Padi (Oryza Sativa) 

Di Area Persawahan Cibinong” Jurnal Biologi 6, No. 1, (2017)61. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/biologi/article/view/19523  
2 Nur Indah Sari, “Isolasi Dan Karakterisasi Bakteri Tanah Di Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa”, Skripsi, UIN ALAUDDIN MAKASSAR. 2014.25. 
3 Michael j. pelezar, “Dasar-dasar mikrobiologi”, (Jakarta: UI Press. 2015). 

99. 
4 Dini Martharina, “Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Termofilik Dari 

Kawah Putih Gunung Pancar Bogor”., Skripsi, IPB. 2010. 1,  

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/biologi/article/view/19523
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bakteri, tepi koloni, elevansi koloni, serta warna koloni bakteri.
5
 

Lalu karakterisasi bakteri dilakukan dengan cara mengamati 

karakteristik makroskopis dan mikroskopis bakteri dengan 

beberapa uji aktivitas biokimia. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya air merupakan elemen yang sangat dibutuhkan 

oleh semua makhluk hidup guna untuk keberlangsungan dan 

pertahanan hidupnya. Seperti yang diketahui, air mempunyai 

banyak sekali manfaat bagi kehidupan yang mana diantaranya 

yakni sebagai pelarut senyawa organik bagi tubuh, kebutuhan 

untuk reaksi kimia tingkat seluler, serta menjaga kestabilan 

tubuh.  

Senyawa kimia yang amat berlimpah di alam merupakan air, 

air pula merupakan zat sangat mempengaruhi di kehidupan 

manusia seperti perihal nya digunakan dalam kehidupan tiap hari, 

mengkonsumsi air minum, buat kebutuhan makan, memasak, 

cuci, mandi, serta lain sebagainya. Air memiliki komposisi 

semacam, serta 1 atom H (hidrogen) serta 1 atom O (oksigen), 

sehingga rumusnya merupakan H2O.
6
 

Perairan sumber air panas merupakan mata air yang terbentuk 

akibat munculnya air tanah dari dalam kerak bumi setelah 

terjadinya pemanasan geothermal. Di Indonesia merupakan 

Negara dengan kepulauan yang kaya dengan pegunungan berapi, 

sehingga dapat ditemukan dengan mudah lokasi perairan sumber 

air panas. Sumber air panas dapat ditemukan dengan mudah 

khususnya pada Provinsi Lampung yakni pemandian air panas 

Way Belerang Desa Kecapi, Kalianda yang menjadi objek wisata 

di daerah tersebut. 

                                                             
5 Michelle V. Holderman, Edwin de Queljoe, Sendy B. Rondonuwu, 

“Identifikasi Bakteri Pada Pegangan Eskalator Di Salah Satu Pusat Perbelanjaan Di 

Kota Manado”, Jurnal Imiah Sains 17, No. 1.(2017)15. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JIS/article/download/14901/14465  
6 Suroso Adi Yudianto. “Air Dalam Kehidupan”, E-book (On-Line), 

(diakses 11 November, pukul 20.00 WIB) 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JIS/article/download/14901/14465
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Pemanfaatan sumber air panas yang tidak hanya sebagai 

obyek wisata juga sebagai habitat bagi mikroorganisme seperti 

bakteri termofilik yang memiliki potensi menghasilkan enzim 

selulase yang dapat dimanfaatkan dalam proses industri, relevan 

dengan yang dikemukakan dalam Al-Quran Surah Al- Qamar 

ayat 12 yang berbunyi : 

 

 
Artinya : Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata 

air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan 

yang sungguh telah ditetapkan” (Q.S. Al-Qamar/54: 12)  

 

Ayat diatas mengandung penjelasan kepada kita mengenai 

dianjurkan untuk belajar serta mengembangkan ilmu pengetahuan 

untuk memanfaatkan sumber daya alam yang telah diciptakan 

oleh Allah SWT. Dengan maksud dan tujuan diciptakan yang 

telah ditetapkan-Nya. Termasuk mengenai sumber air panas yang 

tanpa kita sadari sangatlah bermanfaat baik di bidang rekreasi, 

kesehatan, kebutuhan industri, dan tempat makhluk hidup lainnya 

yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam menghasilkan 

enzim selulase dari bakteri termofilik yang hidup dan 

berkembang biar didalamnya. Dari ayat ini dapat dipelajari untuk 

kita memanfaatkan sumber daya alam yang telah ada. 

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan abu 

vulkanik yang mana terdapat kurang lebih 117 gunung aktif atau 

gunung berapi serta memiliki sumber daya panas bumi di 252 

lokasi tepatnya di 26 provinsi. Beberapa kajian bersangkutan 

dengan penelitian yang akan dilakukan yakni tentang bakteri 

termofilik
7
. 

                                                             
7 Rahmania Eka Pitri, Anthoni Agustien, dan Fuji Astuti Febria, “Isolasi dan 

Karakterisasi Bakteri Amilotermofilik Dari Sumber Air Panas Sungai Medang”, 
Jurnal Biologi Universitas Andalas 4.no.2(2015).121, 

https://doi.org/10.25077/jbioua.4.2.%25p.2015  

https://doi.org/10.25077/jbioua.4.2.%25p.2015
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Mata air panas dapat ditemukan di desa Kecapi, Kalianda, 

Lampung Selatan yang kini menjadi objek wisata pemandian air 

panas belerang di daerah tersebut. Kawah serta sumber mata air 

panas yang berada di daerah gunung berapi aktif menjadi media 

tumbuh sumber keanekaragaman biota.  

Pada mata air panas mempunyai banyak manfaat yang 

dihasilkan salah satunya yakni bakteri termofilik. Bakteri 

termofilik merupakan mikroorganisme yang dapat bertahan hidup 

serta dapat bereproduksi di suhu panas yang ekstrim yakni 

berkisar 45°C -90°C. Mata air panas terbentuk karena adanya 

aktivitas vulkanik yang tinggi di kaki gunung berapi. Mata air 

panas biasanya mengandung aroma belerang yang khas dan 

begitu menyengat saat akan memasuki area air panas tersebut
8
. 

Kelebihan dari bakteri termofilik ini yaitu mampu beratahan 

hidup serta beradaptasi di suhu ekstrim sehingga dapat 

menghasilkan suatu enzim. Cara kerja enzim ini mampu bertahan 

pada suhu ekstrim dan dapat meningkatkan kecepatan reaksi, 

seperti contohnya pada bakteri Thermus aquaticus yaitu bakteri 

yang dapat mentolerir suhu ektrim saat proses PCR atau 

Polymerase chain reaction. 

Bakteri merupakan organisme penghasil berbagai macam 

jenis senyawa, akan tetapi tidak hanya untuk kebutuhan mikroba 

itu sendiri melainkan keperluan untuk mahkluk lain termasuk 

manusia. Bakteri juga telah banyak dimanfaatkan terutama pada 

bidang industri yakni contohnya seperti bakteri asam laktat yang 

berperan dalam pembuatan yoghurt, keju, serta kefir. Bakteri 

tersebut bersifat mesofilik yang mana rentan dan akan mati 

terhadap suhu tinggi.
9
 

Enzim adalah suatu kelompok protein yang menjalankan dan 

mengatur perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi. 

                                                             
8 Rafiah Mahmudah, Maswati Baharuddin, Sappewali.”Identifikasi isolate 

bakteri termofilik dari sumber air panas Lejja, Kabupaten Soppeng” Jurnal Al-Kimia 

4. No.1.(2016) 31,  https://doi.org/10.24252/al-kimia.v4i1.1454 
9 Dini Martharina, “Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Termofilik Dari 

Kawah Putih Gunung Pancar Bogor”, Skripsi, IPB. 2010. 1 

https://doi.org/10.24252/al-kimia.v4i1.1454
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Enzim merupakan biokatalisator yang mampu mempercepat 

reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel. 

Penggunaan enzim dalam mendegradasi polimer di bidang 

industri maupun pertanian telah banyak dilakukan untuk efisiensi 

biaya produksi. Salah satu enzim yang digunakan untuk 

mendegradasi polimer karbohidrat adalah enzim selulase. 

Enzim selulase sangat diandalkan dalam bahan berserat 

selulosa dan banyak digunakan pada industri detergen, makanan 

ternak, tekstil, dan pabrik kertas. Berbagai aplikasi dari enzim 

selulase menjadikannya sangat potensial untuk diproduksi, 

terutama di Indonesia. Selulase dapat digunakan secara luas 

dalam industri tekstil, pulp dan kertas, deterjen, makanan, hingga 

pengolahan limbah. Pengembangan terbaru aplikasi selulase 

adalah pembuatan “biofuel” dengan bahan baku selulosa. 

Sumber mata air panas Way Belerang mempunyai potensi 

untuk menghasilkan enzim termostabil yang sangat penting 

dalam proses industri dan bioteknologi. Enzim termostabil 

sekarang sangat mendapatkan perhatian besar, karena pada 

dasarnya enzim ini sangat cocok untuk proses industri yang 

memerlukan suhu tinggi. Sumber air panas Way Belerang tidak 

hanya dikembangkan sebagai objek wisata, di sumber ini juga 

hidup biota endemik, organisme, dan mikroorganisme lainnya. 

Pada tahun-tahun belakangan ini, enzim termostabil dari 

ekstrim termofilik menjadi sangat penting karena sifat 

termostabilitas intrinsik dan resistennya terhadap perubahan 

faktor-faktor fisik dan kimia. Bakteri termofilik menghasilkan 

enzim termostabil yang sangat penting dalam proses industri dan 

bioteknologi seperti dalam teknik-teknik biologi molekuler untuk 

kegunaan penelitian dan diagnostik. Bakteri termofilik dapat 

diisolasi dari berbagai sumber, termasuk sumber air panas baik 

yang terdapat di darat maupun di laut, tanah yang selalu terkena 

sinar matahari, bahan yang mengalami fermentasi seperti kompos 

dan instalasi air panas.  

Pemanfaatan bakteri termofilik mempunyai nilai komersial 

karena adanya enzim yang stabil dihasilkan oleh bakteri terhadap 
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suhu yang panas. Enzim tersebut merupakan enzim amilase yang 

banyak dibutuhkan oleh perindustrian. Kestabilan enzim ini 

menyebabkan aktivitas kerjanya tetap bertahan pada suhu yang 

tinggi. Kondisi lingkungan yang belum tercemar memungkinkan 

sumber air panas Way Belerang menghasilkan bakteri lokal, 

khususnya bakteri penghasil enzim selulase yang dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai industri. 

Penelitian tentang bakteri termofilik telah dilakukan oleh 

Maria Tuntun berjudul “Isolasi dan Identifikasi Bakteri 

Termofilik dari Sumber Air Panas Way Panas Bumi Natar 

Lampung Selatan” yang menemukan bakteri genus Bacillus 

dengan kandungan enzim yang berfungsi untuk dunia industri 

dari Sumber Air Panas Way Panas Bumi Natar Lampung 

Selatan
10

 akan tetapi isolasi dan karakterisasi mengenai jenis 

bakteri termofilik di pemandian air panas Way Belerang Kecapi 

belum pernah dilakukan sehingga belum tersedia data mengenai 

jenis bakteri termofilik di kawasan tersebut, untuk itu perlu 

dilakukan penelitian untuk mengenal karakteristik bakteri 

termofilik di pemandian air panas Way Belerang Kecapi. 

Upaya identifikasi bakteri termofilik dari mata air panas 

Lampung Selatan telah berhasil dilakukan pada tahun 2021 di 

sumber air panas Way Belerang Kalianda oleh Sefi dkk. Diikuti 

oleh laporan awal lainnya tentang isolasi dan identifikasi bakteri 

termofilik diantaranya oleh Maria Tuntun (2014). 

Proses isolasi bakteri termofilik dari sumber air panas 

dengan tujuan penggunaan bakteri sebagai penghasil enzim 

termostabil untuk diaplikasikan dalam dunia industri dan 

kesehatan semakin intensif. Eksplorasi bakteri termofilik dari 

berbagai sumber hidrotermal seperti sumber air panas saat ini 

banyak dilakukan karena permintaan akan enzim termostabil 

                                                             
10 Maria Tuntun, Misbahul Huda. “Isolasi Dan Identifikasi Bakteri 

Termofilik Dari Sumber Air Panas Way Panas Bumi Natar Lampung Selatan”, Jurnal 

Analisis Kesehatan 3. No1 (2014).297.https://docplayer.info/77868856-Isolasi-dan-
identifikasi-bakteri-termofilik-dari-sumber-air-panas-way-panas-bumi-natar-lampung-

selatan.html 

https://docplayer.info/77868856-Isolasi-dan-identifikasi-bakteri-termofilik-dari-sumber-air-panas-way-panas-bumi-natar-lampung-selatan.html
https://docplayer.info/77868856-Isolasi-dan-identifikasi-bakteri-termofilik-dari-sumber-air-panas-way-panas-bumi-natar-lampung-selatan.html
https://docplayer.info/77868856-Isolasi-dan-identifikasi-bakteri-termofilik-dari-sumber-air-panas-way-panas-bumi-natar-lampung-selatan.html
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terus meningkat. Salah satu enzim yang saat ini banyak 

diproduksi dan diperdagangan adalah enzim amilase.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dilakukanlah 

penelitian ini untuk mendapatkan isolat-isolat bakteri termofilik 

dari sumber air panas. Khususnya pada isolat bakteri termofilik 

yang dapat menghasilkan enzim amilase termostabil dari sumber 

air panas Way Belerang Simpur, maka perlu dilakukan kajian 

penelitian tentang bakteri termofilik penghasil enzim amilase dari 

sumber air panas Way Belerang Kalianda, Lampung Selatan. 

 

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis penelitian, 

maka penelitian ini di fokuskan pada masalah dahulu agar tidak 

terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan 

tujuan penelitian. Penulis menetapkan fokus dan sub fokus 

penelitian yakni sebagai berikut : 

a. Fokus pada koloni yang tumbuh dari sampel air panas 

belerang di isolasi dan dilanjutkan dengan karakterisasi  

b. Sub fokus penelitian ini tentang isolasi bakteri meliputi 

pengamatan bentuk koloni, tepi koloni, warna koloni, elevasi 

koloni, struktur koloni, dan diameter koloni sedangkan 

karakterisasi meliputi pengecatan gram, uji TSIA, uji SIM, uji 

simmons citrate, uji urea, uji gula-gula, uji katalase, dan uji 

aktivitas enzim amilase. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui: 

1. Bagaimana karakteristik morfologi secara makroskopis dari 

isolasi bakteri termofilik? 

2. Bagaimana karakteristik mikroskopis, uji biokimia, dan 

aktivitas enzim amilase bakteri termofilik yang terdapat pada 

sumber air panas Way Belerang Kalianda? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
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1. Jenis bakteri yang terdapat di sumber air panas Way Belerang. 

2. Karakteristik dari jenis bakteri yang ditemukan pada sampel. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan isolat bakteri termofilik penghasil enzim 

amilase dari sumber air panas Way Belerang, Kalianda. 

2. Untuk mengetahui karakteristik dari isolat bakteri dari sumber 

air panas Way Belerang, Kalianda. 

3. Sebagai sumber informasi serta penelitian lebih lanjut 

mengenai eksplorasi enzim amilase dari bakteri termofilik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Untuk mendukung penelitian ini didukung oleh beberapa 

referensi serta penelitian terdahulu yang relevan. Disisi lain 

sebagai syarat mutlak bahwa dalam penelitian menghindari 

plagiarism atau menjiplak secara utuh hasil karya penelitian 

orang lain. Beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan 

penelitian ini yakni sebagai berikut :  

Pada penelitian ini mengacu pada penelitian Sefi Desfeni 

Mawati, Esti Harpeni, dan Hilma Putri Fidyandini yang berjudul 

“Skrining Bakteri Termofilik Potensial Amilolitik Dari Sumber 

Air Panas Way Belerang Kalianda Lampung Selatan” yang pada 

penelitian ini dilakukan dengan perbandingan suhu yakni 37 °C 

dan 50°C. Namun, pada hasil akhir menunjukkan bahwa 

pertumbuhan bakteri pada suhu 50°C lebih banyak dibandingkan 

pertumbuhan bakteri di suhu 37°C. Bakteri yang tumbuh di 

identifikasi lanjut secara molekuler dan di dapatkan bakteri 

dengan spesies Pseudomonas stutzeri. Pada penelitian Sefi 

Desfeni Mawati lebih mengidentifikasi ke arah spesies dengan 

analisis PCR 16-rRNA.
11

 

                                                             
11 Sefi Desfeni Mawati, Esti Harpeni, dan Hilma Putri Fidyandini. “Skrining 

Bakteri Termofilik Potensial Amilolitik dari Sumber Air Panas Way Belerang 

Kalianda” Journal of Aquatropica Asia 6. No.1(2021). 1-7 
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Penelitian yang telah dilakukan oleh Rafiah Mahmudah, 

Maswati Baharuddin, dan Sappewali “Identifikasi Isolat Bakteri 

Termofilik Dari Sumber Air Panas Lejja, Kabupaten Soppeng” 

penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai genus 

bakteri dari isolat pada sumber air panas Lejja di Soppeng dengan 

beberapa uji produksi H2S dan gas yang berupa uji SIM, uji 

Mr/VP, uji sitrat, uji oksidasi, uji fermentasi karbohidrat dan uji 

urea yang mana pada penelitian ini menampilkan hasil bahwa 

isolat bakteri termofilik berasal dari genus Pseuodomonas sp. 

dengan karakteristik bakteri gram negatif, sel berbentuk batang, 

positif terhadap uji oksidase dan positif terhadap uji methyl 

red.12
. 

Penelitian yang relavan selanjutnya yakni dilakukan oleh 

Maria Tuntun dan Misbahul Huda yang berjudul “Isolasi Dan 

Identifikasi Bakteri Termofilik Dari Sumber Air Panas Way 

Panas Bumi Natar Lampung Selatan” pada penelitian ini 

melakukan isolasi dan identifikasi karakteristik bakteri termofilik 

dengan melakukan 3 tahap. Hasil penelitian ini diperoleh 7 isolat 

bakteri termofilik yang termasuk ke dalam genus Bacillus 

berdasarkan karakteristik fenotipik yang memerlukan identifikasi 

secara taksonomi numerik atau taksonomi genetik untuk 

mengetahui genus dan spesies bakteri
13

.  

Lalu penelitian yang relevan selanjutnya oleh Dirk Y.P 

Runtoboi, Tri Gunaedi, Maria Simonapendi, Nadya N.L. 

Pakpahan yang berjudul “Isolasi dan Identifikasi Bakteri 

termofilik dari Sumber Air Panas di Moso Distrik Muara Tami 

Kota Jayapura provinsi Papua” pada penelitian ini identifikasi 

dilakukan berdasarkan karakter fenotipik yang dilihat dari 

                                                             
12 Rafiah Mahmudah, Maswati Baharuddin, Sappewali.”Identifikasi isolate 

bakteri termofilik dari sumber air panas Lejja, Kabupaten Soppeng” Jurnal Al-Kimia 
4. No.1.(2016) 40,  https://doi.org/10.24252/al-kimia.v4i1.1454 

13 Maria Tuntun, Misbahul Huda. “Isolasi Dan Identifikasi Bakteri 

Termofilik Dari Sumber Air Panas Way Panas Bumi Natar Lampung Selatan”, Jurnal 

Analisis Kesehatan 3. No1 (2014).297.  https://docplayer.info/77868856-Isolasi-dan-
identifikasi-bakteri-termofilik-dari-sumber-air-panas-way-panas-bumi-natar-lampung-

selatan.html.  

https://doi.org/10.24252/al-kimia.v4i1.1454
https://docplayer.info/77868856-Isolasi-dan-identifikasi-bakteri-termofilik-dari-sumber-air-panas-way-panas-bumi-natar-lampung-selatan.html
https://docplayer.info/77868856-Isolasi-dan-identifikasi-bakteri-termofilik-dari-sumber-air-panas-way-panas-bumi-natar-lampung-selatan.html
https://docplayer.info/77868856-Isolasi-dan-identifikasi-bakteri-termofilik-dari-sumber-air-panas-way-panas-bumi-natar-lampung-selatan.html
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karakteristik makroskopis, mikroskopis serta sifat biokimia dan 

dapat disimpulkan bakteri yang dilihat yakni sebanyak 7 isolat 

semuanya termasuk ke dalam genus Bacillus14
. 

Berdasarkan hasil kunjungan dan wawancara yang telah 

dilakukan di tempat penelitian yakni di pemandian air panas way 

belerang, narasumber menjelaskan bahwa pemberian nama way 

belerang tersebut merujuk pada salah satu pohon dengan daun 

yang kecil dan panjang yang nampak berdiri diatas sumber 

munculnya air belerang. Mata air belerang ini berada tepat di 

bawah kaki gunung Rajabasa yang mana mata air ini muncul 

setelah meletusnya gunung Rajabasa. Akan tetapi, belum 

diketahuinya bakteri yang terdapat didalam kandungan mata air 

belerang ini.  

 

H. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang 

bersifat deskriptif dengan memperhatikan karakteristik morfologi 

koloni bakteri termofilik serta memberikan penjelasan dari hasil 

pengamatan isolat bakteri. Data yang diperoleh dari hasil isolasi 

dan karakterisasi disajikan dalam bentuk tabel dan gambar 

kemudian dibahas secara deskriptif berdasarkan literatur untuk 

diambil suatu kesimpulan. 

1. Waktu dan Tempat Penelitian  

Pada penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-

November 2021 di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan 

Provinsi Lampung dan di Laboratorium Pendidikan Biologi 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sampel 

penelitian ini diambil dari sumber air panas Way Belerang di 

Desa kecapi, Kalianda, Lampung Selatan yang merupakan 

tempat wisata di kaki gunung Rajabasa. 

 

                                                             
14 D.Y.P. Runtuboi, Tri Gunaedi, Maria Simonapendi, Nadya 

N.L.Pakpahan. “Isolasi dan Identifikasi Bakteri Termofilik dari Sumber Air Panas di 
Moso Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua” Jurnal Biologi Papua 10. 

No 2 (2018).72. https://doi.org/10.31957/jbp.474 

https://doi.org/10.31957/jbp.474
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2. Alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu cool 

box, thermometer, pH meter, kapas steril, koran pembungkus, 

aluminium foil, laminar air flow, inkubator, vortex, autoklaf, 

cawan petri, labu erlenmeyer, tabung reaksi, beaker glass, 

kawat ose, lemari pendingin, hot plate, magnetic stirrer, oven, 

mikropipet. 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yakni sampel 

air panas Way Belerang, kertas saring, media nutrient agar 

(NA), aquadest steril, pati, iodine, NaCl, gram A (kristal 

violet), gram B (lugol), gram C (alkohol), gram D (safranin), 

media TSIA, media SIM, media simmons citrate,  media urea, 

media gula-gula, dan H₂ O₂  3%. 

 

3. Prosedur Penelitian 

a. Pengambilan Sampel Air Panas 

Sampel air panas diambil sekitar 300 ml kedalaman ±10 

cm dari 3 titik pengambilan dengan parameter pengukur 

suhu menggunakan termometer yang dicelupkan di titik 

pengambilan sampel air panas hingga suhu tersebut 

mencapai batas maksimal maka setelahnya suhu yang 

dicatat serta parameter pH yang diukur dengan 

menggunakan pH meter.  

Teknik pengambilan sampel air di pemandian air panas 

way belerang, Kalianda yakni dilakukan secara aseptis 

dengan menggunakan botol kaca steril berwarna gelap dan 

ditutup rapat kemudian dibungkus dengan aluminium foil 

serta diberi label sampel dan dimasukkan ke dalam cool 

box air untuk mempertahankan suhu lalu selanjutnya 

dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan untuk 

dianalisis sebelum 24 jam dari waktu pengambilan sampel. 
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b. Pembuatan Media 

Pembuatan Media Nutrient Agar  

Medium NA dibuat dengan cara menimbang NA 

sebanyak 23 gr, lalu dimasukkan dalam beaker gelas dan 

dicampur dengan aquades sebanyak 1000 mL, dipanaskan 

sampai mendidih sambil diaduk hingga larut dengan 

magnetic stirer, kemudian media tersebut ditutup kapas 

dan disterilisasi dalam autoklaf menggunakan suhu 121°C 

dan tekanan 1 atm selama 15 menit setelah selesai media 

dituang ke cawan petri sebanyak 20 mL per cawan. 

 

Pembuatan Media Pati  

Medium pati dibuat dengan cara menimbang NA 

sebanyak 2 gr dan pati 0,5 gr, lalu dimasukkan dalam 

beaker gelas dan dicampur dengan aquades sebanyak 40 

mL, dipanaskan sampai mendidih sambil diaduk hingga 

larut, kemudian media tersebut ditutup kapas dan 

disterilisasi dalam autoklaf menggunakan suhu 121°C dan 

tekanan 1 atm selama 15 menit setelah selesai media 

dituang ke cawan petri sebanyak 20 mL per cawan. 

 

c. Isolasi Koloni Bakteri 

Sampel yang sudah dimurnikan diambil 1 mL dengan 

menggunakan mikropipet kemudian dituangkan ke dalam 

media NA dan diratakan menggunakan ose  dengan metode 

streak ditunggu hingga mengering lalu diinkubasi pada 

suhu 30°C selama 24-48 jam dengan posisi cawan terbalik. 

Isolat bakteri yang tumbuh digoreskan dan ditaruh ke 

media NA miring dan diinkubasi kembali dengan suhu 

30°C selama 24-48 jam.  

 

d. Uji Amilase dengan Iodine 

Isolat bakteri diinokulasikan di dalam medium pati 

yang berisi nutrient agar + pati/ tepung amilum, lalu 

diinkubasi pada suhu 30°C selama 24 jam. Setelah isolat 
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tumbuh lalu diteteskan dengan larutan iodine untuk melihat 

zona bening yang dihasilkan dari bakteri penghasil 

amilase. Zona bening yang dihasilkan dari sekitar bakteri 

diukur dengan menggunakan jangka sorong. 

 

e. Uji Biokimia 

1. Uji Pewarnaan Gram 

Prosedur yang digunakan adalah isolat bakteri yang 

sudah diinkubasi 24-48 jam pada media NA miring 

diambil 1 ose dan digoreskan pada permukaan preparat 

kemudian diteteskan 2 tetes NaCl lalu ditunggu hingga 

kering. Selanjutnya teteskan kristal violet sebagai 

pewarna utama ke permukaan preparat ditunggu 

selama 3 menit, lalu dicuci dengan aquades mengalir. 

Selanjutnya 3 tetes larutan lugol ditambahkan ke 

permukaan preparat dan didiamkan selama 30 detik 

setelah itu dibilang dengan akuades mengalir. Setelah 

itu diteteskan 3 tetes alkohol pada permukaan preparat 

dan ditunggu selama 30 detik dan dibilang dengan 

akuades mengalir.  

Setelah itu preparat diteteskan larutan safranin 

sebanyak 3 tetes, didiamkan selama 30 detik dan 

dibilas dengan aquades mengalir, dikeringkan hingga 

mengering setelah itu diteteskan dengan emercy oil 

lalu diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 

1000x. 

 

2. Uji TSIA 

Isolat bakteri termofilik diinokulasikan secara aseptis 

ke medium Triple Iron Sugar Agar (TSIA) dengan ose. 

Selanjutnya, diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 

37°C. Uji TSIA dengan mengamati warna tabung pada 

lereng, dasar, serta gas yang terbentuk di dasar tabung 

apabila terdapat gas menunjukkan hasil positif. 
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3. Uji SIM (Sulfur Indol Motility) 

Diambil 1 ose isolat bakteri dan ditusuk ke dalam 

media SIM datar lalu diinkubasi selama 24-48 jam pada 

suhu 37°C. Hasil uji positif ditandai dengan terbentuknya 

cincin merah setelah diteteskan reagen kovacs dan untuk 

uji motilitas ditandai dengan adanya rambatan pada bekas 

tusukan karena pergerakan dari isolat. 

 

4. Uji SC (Simmons Citrate) 

Isolat bakteri diambil 1 ose lalu ditusukkan ke dalam 

media SC lalu diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 

37°C. Hasil positif menunjukkan terjadinya perubahan 

warna pada media SC dari hijau menjadi biru. 

 

5. Uji Urea  

Isolat bakteri termofilik diinokulasikan pada media 

agar urea (agar miring) dan diinkubasi pada suhu 37°C 

selama 24-48 jam. Perubahan warna yang terjadi diamati. 

Warna merah-ungu pada media mengindikasikan bakteri 

memberikan reaksi positif. 

 

6. Uji Gula-gula 

Senyawa gula yang meliputi larutan yang berisi 

glukosa, laktosa, maltosa, dan sukrosa dengan indikator 

penol merah dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

sebanyak 5 ml dan berisi tabung durham. lalu 

dimasukkan sebanyak 1 ose isolat bakteri ke dalam 

masing-masing gula. Lalu inkubasi selama 24 jam di 

inkubator pada suhu  37°C. Apabila warna medium 

berubah menjadi kuning berarti bakteri tersebut 

membentuk asam dari fermentasi.
15

 

 

                                                             
15 Rostinawati T., dan Lestari, H. S. Skrining Bakteri Penghasil Enzim 

Siklodekstrin Transferase (CGTase) dari Tanah Jatinangor Glukosil. Jurnal Farmasi 

Sains dan Kesehatan. 3 no.2. (2017). Hal:10-17 
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7. Uji Katalase 

Uji katalase dilakukan pada koloni bakteri dengan 

cara 1 ose koloni diletakkan diatas preparat steril dan 

diratakan hingga tidak menumpuk, setelah itu diteteskan 

sebanyak 1-2 tetes larutan H₂ O₂  3%, lalu diamati jika 

hasil positif maka akan menimbulkan gelembung diatas 

preparat, sedangkan jika hasil negatif maka tidak adanya 

gelembung yang terbentuk. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada skripsi dengan judul 

“Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Termofilik Di Pemandian Air 

Panas Way Belerang Di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung” adalah sebagai 

berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab memuat penegasan 

judul, latar belakang yang berisi tentang bakteri termofilik di 

air panas belerang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian atau cara kerja yang akan digunakan dan 

sistematika penulisan yang memberikan gambaran terhadap 

penelitian yang akan dilakukan.  
 

2. Bab II Landasan Teori  

Bab ini mencakup berbagai macam teori yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan, meliputi teori-teori tentang 

bakteria, bakteri termofilik, habitat, serta deskripsi bakteri air 

panas. 
 

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini terdiri dari 2 sub bab diantaranya gambaran umum 

objek, yaitu penjelasan tentang lokasi, keadaan latar sosial, 

budaya, ekonomi, serta lingkungan dan sub bab kedua 

mengenai penyajian fakta dan data penelitian. 
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4. Bab IV Analisis Penelitian  

Bab IV berisi dari 2 sub bab yaitu analisis data penelitian 

dan temuan penelitian. Pada bab ini memaparkan tentang hasil 

isolasi bakteri lalu dilanjutkan dengan uji enzim amilase dan 

uji biokimia yang meliputi uji TSIA, SIM, SC, Urea, gula-

gula, dan katalase. Hasil yang didapat kemudian 

dideskripsikan dengan menggunakan hasil analisa temuan di 

laboratorium. 
 

5. Bab V Penutup 

Pada bab V berisi simpulan serta rekomendasi dari 

keseluruhan proses dan hasil penelitian mengenai isolasi dan 

karakterisasi bakteri yang di dapatkan di lapangan dan 

rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam 

dari skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Bakteri 

Bakteri merupakan organisme uniseluler atau hidup dengan 

sel tunggal, nukleoid, serta tidak  memiliki membran inti yang 

termasuk dalam anggota dari kingdom monera. Di dalam 

kingdom monera ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

Archaebacteria dan Eubacteria. Anggota kingdom monera ini 

dapat ditemui di berbagai habitat hingga habitat yang ekstrim dan 

tidak dapat ditempati oleh makhluk lain.
16

 Bakteri juga 

merupakan mikroorganisme yang dapat menghasilkan suatu 

enzim yakni enzim amilase khususnya pada bakteri golongan 

termofilik yang dapat hidup pada suhu panas sekitar 45-80°C.
17

 

Mikroorganisme yang bisa bertahan hidup di lingkungan dan 

beradaptasi secara ekstrim disebut dengan ekstremofil 

(extremophile). Bakteri ekstremofil ini bisa hidup di lingkungan 

yang hampa udara dalam jangka waktu yang lumayan lama, serta 

sangat resisten terhadap radiasi. Bakteri ini juga ditemukan serta 

diisolasi dari batu karang pada kedalaman lebih dari 7 km dari 

permukaan laut. Bakteri ini dapat hidup pada suhu yang ekstrim 

mulai dari yang tinggi sekitar 130°C serta suhu yang rendah 

hingga mencapai -17°C pada pH yang beragam mulai dari pH 0 

sampai lebih tinggi dari 11,5.
18

 

Pada air yang kita anggap jernih atau terlihat bersih, seperti 

contohnya air sumur biasa, air sumur pompa, atau sumber-

sumber mata air dan sebagainya, di dalamnya terdiri dari 

berbagai macam bakteri yaitu: 

- Kelompok bakteri besi (missal Crenothrix dan Sphaerotilus) 

yang mampu mengoksidasi senyawa ferro menjadi ferri. 

                                                             
16 Oksfriani Jufri Sumampouw,  Mikrobiologi Kesehatan, 1 ed. 

(Yogyakarta:Deepublish, 2019),10. 
17 Irdawati, Mades Fifendy, Nofri Yenti, “Penapisan Bakteri Termofilik 

Penghasil Enzim Amilase Dari Sumber Air Panas Sapan Sungai Aro Kabupaten Solok 

Selatan”, Jurnal Eksakta Vol. 1 (2015) 73. 

 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/eksakta/article/view/5266 
18 Sri Murwani, Dasar-dasar Mikrobiologi Veteriner, 1 ed. (Malang:UB 

Press,2015),5. 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/eksakta/article/view/5266
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Akibat kehadiran bakteri ini, maka air sering berubah warna 

kalau disimpan lama yakni berubah warna kehitam-hitaman, 

kecokelat-cokelatan dan sebagainya. 

- Kelompok bakteri belerang (antara lain Chromatium dan 

Thiobacillus) yang mampu mereduksi senyawa sulfat menjadi 

H₂ S yang mana mengakibatkan jika air disimpan lama akan 

tercium bau busuk seperti bau telur busuk. 

- Kelompok mikroalga (missal yang termasuk mikroalga hijau, 

biru, dan kersik) sehingga kalau air disimpan lama di dalamnya 

akan Nampak jasad-jasad yang berwarna hijau, biru ataupun 

kekuning-kuningan, tergantung kepada dominasi jasad-jasad 

tersebut serta lingkungan yang mempengaruhinya.
19

 

 

Sedangkan pada air yang kotor yang sudah tercemar, misal 

air selokan, air sungai atau air buangan, di dalamnya akan 

ditemukan kelompok bakteri seperti pada air yang masih 

jernih ditambah dengan kelompok bakteri lainnya, antara lain: 

- Kelompok pathogen (penyebab penyakit) missal penyebab 

penyakit tifus, paratifus, kolera, disentri dan sebagainya. 

- Kelompok penghasil racun, missal yang sering terjadi pada 

kasus keracunan bahan-bahan makanan (daging, ikan, sayuran, 

dan sebagainya) ataupun jenis-jenis keracunan lainnya yang 

sering terjadi di daerah pemukiman yang kurang sehat. 

- Kelompok bakteri pencemar, missal bakteri golongan Coli, 

yang kehadirannya di dalam badan air dikategorikan bahwa air 

tersebut terkena pencemar-fekal (kotoran manusia), karena 

bakteri Coli berasal dari tinja/ kotoran khususnya manusia. 

- Kelompok bakteri pengguna, yaitu kelompok lain dari bakteri 

yang mampu untuk mengurai senyawa-senyawa tertentu di 

dalam badan air. Dikenal kemudian adanya kelompok bakteri 

pengguna residu pestisida, pengguna residu minyak bumi, 

pengguna residu deterjen, dan sebagainya.
20

 

                                                             
19 Unus Suriawiria, “Mikrobiologi Air”,1 ed, (Bandung:P.T.Alumni,1985) 

,25. 
20 Ibid, 26. 
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B. Bakteri Termofilik 

Bakteri termofilik merupakan mikroorganisme yang 

mempunyai kemampuan menghasilkan suatu enzim yakni enzim 

amilase yang tahan terhadap panas atau disebut dengan 

termostabil. Enzim inilah yang berfungsi mengkatalisis reaksi 

kimia pada suhu tinggi dengan waktu yang cepat.
21

 Pada bakteri 

termofilik ini sering dikenal dengan bakteri yang dapat bertahan 

hidup pada lingkungan bersuhu tinggi dan lingkungan yang pH 

asam serta daerah yang mengandung belerang. Bakteri ini dapat 

ditemukan dengan mudah di Indonesia, karena di Indonesia 

mempunyai banyak gunung berapi serta sumber air panas. 

Bakteri termofilik ini dapat bertahan hidup pada temperatur 

suhu 45°C-88°C dapat ditemukan di tempat seperti sumber air 

panas, permukaan atau tanah yang terpapar sinar matahari dan 

tanah yang mengalami fermentasi kompos. Berdasarkan suhu 

optimum pada pertumbuhan bakteri, dibagi menjadi beberapa 

kelompok yaitu diantaranya : bakteri golongan psikrofil yang 

dapat bertahan hidup pada temperatur suhu 0°C-20°C, lalu ada 

bakteri mesofil yang dapat beradaptasi dan bertahan hidup pada 

rentang suhu 25°C-40°C, serta bakteri termofilik yang mampu 

beradaptasi dan hidup di temperatur suhu tinggi karena adanya 

suatu enzim yang dihasilkan dari tubuhnya. Penggunaan enzim 

inilah yang membuat bakteri golongan termofilik dapat bertahan 

dan beradaptasi pada temperatur suhu lingkungan yang ekstrim.
22

 

Mikroorganisme termofilik ini menghasilkan enzim amilase 

untuk pertahanan dirinya pada suhu yang ekstrim. Selain enzim, 

terdapat juga protein yang dihasilkan dari sel bakteri tersebut 

yang mana memiliki suatu ikatan hidrofobik dan ikatan ionic 

yang sangat kokoh. Pada membran sel bakteri termofilik tersusun 

                                                             
21 Irdawati, Mades Fifendy, Nofri Yenti, “Penapisan Bakteri Termofilik 

Penghasil Enzim Amilase Dari Sumber Air Panas Sapan Sungai Aro Kabupaten Solok 

Selatan”, Jurnal Eksakta Vol. 1 (2015) 74. 

 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/eksakta/article/view/5266 
22 Irdawati, Mades Fifendy, “Isolasi Bakteri Termofilik Penghasil Amilase 

dari Sumber Air Panas Rimbo Panti, Pasaman”. (Laporan Penelitian, 

Padang:UNP,2011)3. 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/eksakta/article/view/5266
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atas komposisi asam lemak jenuh yang berfungsi sebagai alat 

penstabil tubuh pada suhu lingkungan yang tinggi.
23

 

Di perairan laut, bakteri termofilik dijumpai di sistem 

hidrotermal perairan dangkal dan di sumber air panas dasar laut. 

Beberapa hasil penelitian di perairan hidrothermal menunjukkan 

terdapat berbagai jenis bakteri termofilik diantaranya : Thermus 

aquaticus, Bacillus caldolyticus dan Bacillus caldotenax.
24

 

Eksplorasi bakteri termofilik dari berbagai sumber akan terus 

dilakukan, mengingat permintaan akan enzim ini terus 

meningkat. Provinsi Lampung memiliki beberapa sumber air 

panas berada di kawasan pegunungan yang merupakan habitat 

dari beragam bakteri termofilik. 

Bakteri termofilik merupakan mikroba yang potensial 

memproduksi enzim termostabil. Enzim seperti ini sangat 

diperlukan dalam industri baik pangan maupun non pangan 

karena mengurangi kemungkinan kontaminan dan lebih 

ekonomis. Bakteri termofilik dapat menghasilkan enzim 

termostabil karena memiliki protein yang dapat bekerja pada 

kondisi lingkungan dengan suhu tinggi dimana protein/enzim lain 

dapat mengalami denaturasi.  

Bakteri termofilik mampu tumbuh optimal pada lingkungan 

ekstrim panas yaitu pada daerah-daerah geotermal di darat 

maupun di laut dalam. Bakteri termofilik dapat lebih tahan pada 

suhu tinggi disebabkan oleh keistimewaan yang dimiliki pada 

membran selnya yang berhubungan dengan lingkungan luar. 

Diduga 7 asam lemak penyusun komponen membran lebih jenuh 

sehingga membuat membran ini lebih stabil dan tahan pada suhu 

tinggi. 

                                                             
23 Maria Yuli Endah Pratita, Surya Rosa Putra, “Isolasi dan Identifikasi 

Bakteri Termofilik dari Sumber Mata Air Panas di Songgoriti Setelah Dua Hari 
Inkubasi”, Jurnal Teknik Pomits 1, no 1 (2012): 1. 

https://www.semanticscholar.org/paper/ISOLASI-DAN-IDENTIFIKASI-BAKTERI-

TERMOFILIK-DARI-DI-Pratita-Putra/ 
24 Elvy Like Ginting,” Penapisan Dan Karakterisasi Bakteri Proteolitik 

Termofilik Dari Sumber Air Panas Pantai Moinit, Sulawesi Utara”, Jurnal Ilmiah 

Platax 8, no.1(2020): 118. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/platax  

https://www.semanticscholar.org/paper/ISOLASI-DAN-IDENTIFIKASI-BAKTERI-TERMOFILIK-DARI-DI-Pratita-Putra/947dd44dd4af2b569ebee1f4e494f143f2336c8c
https://www.semanticscholar.org/paper/ISOLASI-DAN-IDENTIFIKASI-BAKTERI-TERMOFILIK-DARI-DI-Pratita-Putra/947dd44dd4af2b569ebee1f4e494f143f2336c8c
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/platax
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C. Jenis- Jenis Bakteri di Tempat Ekstrim 

Pada dasarnya bakteri hidup di seluruh tempat seperti 

contohnya di tanah, di air, di udara, permukaan benda, bahkan di 

dalam tubuh suatu organisme. Namun, ada pula bakteri yang 

dapat hidup dan mampu beradaptasi ditempat yang tidak biasa 

misalnya di air yang asin, di mata air panas, atau di lingkungan 

yang bersuhu dingin. Bakteri-bakteri yang golongan inilah 

disebut dengan bakteri Archaebacteria. Salah satu contoh 

golongan bakteri ini yaitu bakteri termoasidofilik yang mana 

bakteri ini bisa hidup di sumber air panas yang mengandung 

belerang. Bakteri golongan ini dapat hidup mulai dari suhu 60°C 

hingga 80°C atau bahkan ada yang bertahan di suhu 150°C 

dengan pH 1-2. 

 

D. Habitat Bakteri 

Pada bakteri golongan termofilik ini dapat diisolasi dari 

berbagai tempat yakni seperti contohnya daerah sumber air panas, 

daerah kawah gunung, gunung berapi, serta daerah yang bersuhu 

panas lainnya.
25

 Bakteri ini digolongkan menjadi 3 bagian 

berdasarkan temperatur optimum masing-masing, yakni: 

1. Bakteri psikrofil, yakni bakteri yang dapat hidup dan 

beradaptasi pada rentang suhu 5°C sampai 20°C. 

2. Bakteri mesofil yaitu bakteri yang dapat bertahan hidup pada 

rentang temperatur 25°C sampai 40°C. 

3. Bakteri termofil yaitu bakteri yang mempunyai suhu optimal 

dari 55°C maksimum 70°C. 

Habitat bakteri ini umumnya tersebar di seluruh permukaan 

bumi termasuk di kawasan yang terdapat aktivitas vulkanik 

aktivitas yang membuat perpindahan kerak bumi ketika gempa 

terjadi. Peristiwa inilah yang menyebabkan daerah kawah panas 

                                                             
25 Yuliana Eva Novitasari, Nuniek Herdyastuti, ”Screening Bakteri 

Termofilik Penghasil Enzim Amilase Dari Sumber Air Panas Singgahan Tuban, Jawa 

Timur”, UNESA Journal of Chemistry 3, no.3 (2014): 190. 
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/unesa-journal-of-

chemistry/article/view/9799  

https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/unesa-journal-of-chemistry/article/view/9799
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/unesa-journal-of-chemistry/article/view/9799
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menghasilkan pH yang netral.
26

 Mikroorganisme golongan 

termofilik banyak ditemukan di sumber air panas seperti 

contohnya wilayah perairan belerang yang mana memiliki pH 

asam.
27

 

 

E. Deskripsi Bakteri Termofilik 

Pada dasarnya bakteri termofilik adalah bakteri yang 

mempunyai kemampuan beradaptasi di suhu tinggi untuk 

perkembangan dan pertumbuhan optimum. Bakteri golongan 

termofilik ini berbeda dengan bakteri jenis lainnya, karena pada 

bakteri ini mempunyai kemampuan untuk adaptasi dan bertahan 

hidup di suhu dan lingkungan yang ekstrim seperti salinitas yang 

tinggi (NaCl jenuh), lingkungan ber-pH ekstrim (kisaran kurang 

dari 2.0 dan diatas 10.0) serta tekanan substrat.  

Bakteri termofilik ini terbagi menjadi dua dominan filogenetik 

yang berbeda satu sama lain yakni Bakteria dan Archae. Bakteri 

termofilik ini dominan hidup dan bertahan pada lingkungan yang 

bersuhu rentang 50-90°C, sedangkan pada Archae lebih 

mendominasi bertahan hidup pada suhu diatas 80°C.
28

 Bakteri 

termofilik termasuk bakteri yang bersifat amilolitik. Amilolitik 

merupakan sifat bakteri yang dapat menghasilkan suatu enzim 

yaitu enzim amilase yang berfungsi mendegradasi amilum/ pati. 

Bakteri termofilik dapat beradaptasi dan bertahan hidup pada 

suhu ekstrim karena protein yang dihasilkan dari tubuhnya 

bersifat stabil dan tahan terhadap suhu panas.
29

 

                                                             
26 Ambarsari laksmi Suryani,, Efi Sanfitri Harahap, “Amplifikasi Gen 16s-

Rrna Bakteri Termofilik Dari Sumber Air Panas, Gunung Pancar Bogor’, Jurnal riset 

kimia.3, no.1 (2009): 84. http://jrk.fmipa.unand.ac.id/index.php/jrk/article/view/97/59  
27 Lies Indah Sutiknowati, ”keragaman Bakteri pada Perairan Sabang, 

Provinsi Aceh”, A Scientific Journal .35, no.2 (2018): 55. 

10.20884/1.mib.2018.35.2.523  
28  Dwi Heni Kurniawati, “Seleksi, Karakterisasi, dan Identifikasi Isolat 

Bakteri Termofilik Pasca Erupsi Merapi Sebagai Penghasil Enzim Protease”. 

(Skripsi.Yogyakarta.UNY.2012): 12. 
29 Zuraidah, Dessri Wahyuni, Eka Astuty. “Karakteristik Morfologi dan Uji 

Aktivitas Bakteri Termofilik dari Kawasan Wisata Ie Seuum (Air Panas)”, Jurnal 
Ilmu Alam dan Lingkungan 11, no.2 (2020):  40. 

https://doi.org/10.20956/jal.v11i2.10200 

http://jrk.fmipa.unand.ac.id/index.php/jrk/article/view/97/59
https://doi.org/10.20956/jal.v11i2.10200
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Bakteri sulfur merupakan mikroorganisme termofilik yang 

memiliki kemampuan pada suhu tinggi karena adanya enzim 

termostabil. Bakteri termofilik dapat dimanfaatkan dalam bidang 

bioteknologi karena memiliki efisiensi dalam keadaan suhu 

tinggi. Semakin tinggi temperatur maka semakin tinggi pula laju 

difusi. Enzim pada bakteri termofilik mampu mengkatalisis 

reaksi biokimia pada suhu tinggi dan umumnya lebih stabil. 

Mikroorganisme termofilik banyak ditemukan di sumber air 

panas sehingga biasanya hidup pada pH asam dan hidup di 

perairan yang banyak mengandung belerang.
30

 

 

F. Morfologi Bakteri 

Pada morfologi sel bakteri termofilik yakni tubuhnya 

berbentuk menyerupai bulat atau coccus. Bakteri ini berukuran 

sekitar 0,5-5μm. Memiliki dinding sel, seperti sel tumbuhan dan 

jamur, akan tetapi dengan bahan pembentuk yang berbeda. Pada 

jenis bakteri ini bersifat bergerak (motil) dengan alat gerak 

berupa flagel serta hidup pada suhu yang ekstrim. 

Bakteri ini berbentuk coccus yang dapat membentuk bulat 

tersusun seperti buah anggur sebagai hasil pembuahan ke segala 

arah yang disebut dengan bentuk staphylococcus,
31

 

Adapun bentuk bakteri coccus dibedakan lagi dalam : 

1) Mikrokokus, bulat satu-satu.  

2) Diplokokus, bulat bergandengan dua-dua.  

3) Streptokokus, bulat bergandengan seperti rantai sebagai 

hasil pembelahan sel ke satu atau dua arah dalam satu 

garis.  

4) Tetrakokus, bulat terdiri dari 4 sel yang tersusun dalam 

bentuk bujur sangkar sebagai hasil pembelahan sel ke dua 

arah.  

                                                             
30 Lies Indah Sutiknowati, ”keragaman Bakteri pada Perairan Sabang, 

Provinsi Aceh”, A Scientific Journal, vol.35,no.2(2018)55. 

10.20884/1.mib.2018.35.2.523 
31 Putri Nadila,” Eksplorasi Bakteri Termofilik Dari Sumber Air Panas 

Dikawasan Cagar Alam Tinggi Raja Kecamatan Silau Kahen Kabupaten Simalungun 

Sumatera Utara”. (Skripsi, Medan,UMA).2019.5 
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5) Sarsina, terdiri dari 8 sel yang tersusun dalam bentuk kubus 

sebagai hasil pembelahan sel ketiga arah.  

6) Stafilokokus, bulat tersusun sebagai kelompok buah anggur 

sebagai hasil pembelahan sel ke segala arah. 

 

G. Enzim Amilase 

Enzim merupakan suatu katalis pada proses biokimia yang 

terjadi didalam maupun diluar sel. Enzim yang diperdagangkan 

untuk kebutuhan diantaranya enzim amilase, protease, lipase, dan 

katalase. Pada bioteknologi, enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme dapat berguna di bidang industri, hal itu 

dikarenakan enzim yang dihasilkan dapat dimanfaatkan manusia 

dalam jumlah dan jenis yang bervariasi. 

Enzim amilase adalah enzim yang menghidrolisis molekul 

pati untuk memberikan produk yang bervariasi termasuk dekstrin 

dan polimer-polimer kecil yang tersusun dari unit-unit glukosa. 

Pada bakteri, enzim merupakan penyusun sebagian besar protein 

total di dalam sel. Mikroorganisme yang menghasilkan enzim 

amilase diantaranya terdapat bakteri, kapang maupun khamir.
32

 

 Pada enzim amilase banyak digunakan pada bidang industri 

makanan, minuman, tekstil, detergen, kertas, farmasi, dan lain-

lain. Berdasarkan laporan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) sejak tahun 70-an, enzim amilase yang 

digunakan di industri tekstil di Bandung-Jawa Barat, jumlahnya 

tidak kurang dari 4 ton per bulan atau sekitar 2-3 juta dolar 

Amerika. 

Pada enzim yang dihasilkan dari mikroba mempunyai 

keunggulan diantaranya produksinya yang tidak terbatas, lebih 

ekonomis, dapat diproduksi pada skala tertentu, serta 

produktifitasnya dapat ditingkatkan. Bakteri yang menghasilkan 

enzim amilase mempunyai nilai komersial. Mikroorganisme 

termofil dapat menghasilkan enzim termostabil dan mampu 

bertahan hidup mulai suhu diatas 45°C, bahkan beberapa 

                                                             
32 Richana M., et al. Perilaku kultivasi isolat bakteri termofil penghasil 

alpha Amilase. J Mikrobiol Indones 4 ed. (1999). Hal:35-39. 
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diantaranya dapat bertahan hidup hingga mencapai suhu 

lingkungan 80°C.
33

 

Kemampuan enzim yang unik dalam melaksanakan 

transformasi kimianya yang khas ketika diisolasi telah 

meningkatkan penggunaan enzim dalam berbagai proses industri. 

Di bidang industri, enzim yang digunakan sebagian besar 

diisolasi dari mikroorganisme. Pemilihan mikroorganisme 

sebagai sumber enzim mempunyai beberapa keuntungan bila 

dibandingkan dengan yang diisolasi dari tanaman maupun dari 

hewan. Antara lain adalah sel mikroorganisme relatif lebih 

mudah ditingkatkan bila dikehendaki produksi yang lebih besar, 

biaya produksinya relatif rendah, kondisi selama produksi tidak 

tergantung oleh adanya pergantian musim dan waktu yang 

dibutuhkan dalam proses produksi lebih pendek. 

 

H. Uji Aktivitas Bakteri Termofilik Amilolitik 

Mikroorganisme termofilik memiliki kemampuan bertahan 

pada suhu tinggi karena adanya enzim termostabil. Bakteri 

termofilik dapat dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi karena 

memiliki efisiensi dalam keadaan suhu tinggi. Semakin tinggi 

temperatur maka semakin tinggi pula laju difusi. Selain itu, enzim 

pada bakteri termofilik juga mampu mengakatalisis reaksi 

biokimia pada suhu tinggi dan umumnya lebih stabil dari bakteri 

mesofilik. Enzim yang terdapat pada bakteri termofilik juga dapat 

dimanfaatkan pada industri antara lain enzim amylase, selulase, 

xilanase, kitinase dan protease.
34

 

Keberadaan bakteri pada suhu yang tinggi menyebabkan 

bakteri termofil mampu memproduksi enzim yang stabil. Dalam 

aplikasinya, kestabilan enzim dari bakteri termofilik merupakan 

enzim yang sangat potensial dalam menggeser laju reaksi. 

                                                             
33 Lestari, P. Eksplorasi Enzim Termostabil dari Mikro Termofil. Hayati 7. 

(2000) hal:21-25. 
34 Maria Y.E., dan Surya R.P.,“Isolasi dan Identifikasi Bakteri Termofilik 

Dari Sumber Mata Air Panas Di Songgoriti Setelah Dua Hari Inkubasi”, Jurnal Teknik 

Pomits. 2012, Vol. 1, No. 1 
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Ginting menyatakan bahwa salah satu enzim yang dapat 

diproduksi dari bakteri termofilik adalah amilase. 

Enzim amilase yang dihasilkan oleh mikroba terutama bakteri, 

merupakan jenis enzim ekstraseluler. Bakteri menghasilkan 

enzim ini di dalam sel dan menggunakan di luar sel, yaitu untuk 

menghidrolisis sumber makanan yang mengandung amilum yang 

terdapat di lingkungan. Molekul amilum tidak dapat masuk ke 

dalam sel karena ukurannya sangat besar, karena itu molekul 

amilum dihidrolisis terlebih dahulu oleh enzim amilase 

ekstraseluler menjadi molekul karbohidrat yang lebih sederhana 

dan kecil ukuran molekulnya. Molekul hasil hirolisis amilum oleh 

enzim amilase tersebut selanjutnya akan ditranspor masuk ke 

dalam sel bakteri dan didukung sebagai sumber karbon bagi 

aktifitas pertumbuhan dan kehidupannya. 

 

I. Manfaat Enzim Amilase dari Bakteri Termofilik 

Pada umumnya bakteri termofilik menghasilkan suatu enzim 

yang disebut enzim termostabil seperti enzim amilase. Enzim 

termostabil sangat menghemat biaya karena penggunaan jangka 

panjang memiliki waktu simpan yang lebih lama dan aktivitas 

yang lebih tinggi pada suhu ekstrim. Dengan aktivitas yang tinggi 

maka produktivitasnya juga tinggi dan keuntungan yang 

diperoleh juga tinggi karena alokasi dana untuk investasi dapat 

diperkecil. Enzim amilase termostabil juga dapat digunakan di 

bidang industri diantaranya industri tekstil, hidrolisis pati, roti, 

sirup, bir, pemanis buatan, pembuatan etanol, serta sabun 

deterjen
35

. 

Penggunaan enzim amilase yang dihasilkan oleh bakteri 

termofilik mempunyai beberapa keuntungan yaitu dapat menekan 

biaya produksi, memperkecil resiko terjadinya kontaminasi, 

menambah difusi masa, meningkatkan produktivitas dan daya 

larut saat pencampuran senyawa organik. 

                                                             
35 Lestari, P. Eksplorasi Enzim Termostabil dari Mikro Termofil. Hayati 7. 

(2000) hal:21-25. 
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Dari sekian banyaknya enzim yang digunakan industri, enzim 

pangan lah yang paling banyak digunakan di bidang industri dan 

telah menguasai pasar dunia. Pada saat ini enzim yang paling 

banyak penggunaan biokonversi bahan berpati adalah enzim 

amilase. Enzim termostabil digunaan dalam beberapa bidang dan 

disajikan pada tabel dibawah ini : 

 

Table 2.1 Enzim termostabil dari mikroorganisme dan peranannya 

pada bidang industri 

Enzim Sumber Aplikasi Industri 

Amilase Jamur Roti Roti  

 Bakteri Pelapis kertas Kertas  

 Jamur Sirup dan gula Makanan minuman 

 Bakteri Bahan pencuci Pati  

 Jamur Obat pencernaan Farmasi  

 Bakteri Pembersih warna kain Kain  

Protease Jamur Roti  Roti  

 Bakteri Penghilang noda Pencuci pakaian 

 Bakteri Aroma daging Daging  

 Bakteri  Pembersih luka Kesehatan  

 Bakteri  Pembersih kain Kain  

 Bakteri  Deterjen  Rumah tangga 

 

J.  Faktor-faktor yang mempengaruhi Aktivitas Enzim  

Ketika proses biokimia yang terjadi di dalam sel maupun luar 

sel, enzim berfungsi sebagai katalis. Suatu enzim mempercepat 

katalis hingga 10⁸ -10¹¹ kali lebih cepat dari pada dilakukan 

tanpa adanya katalis. Enzim juga dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang mana diantaranya suhu, pH, jumlah enzim, 

jumlah substrat, dan keberadaan inhibitor dan aktivator enzim.
36

 

Pada dasarnya suhu sangat berpengaruh pada kerja enzim, 

karena enzim terdiri atas protein. Enzim dapat menjalankan 

                                                             
36 Poedjadi A. Dasar-dasar biokimia. Penerbit Universitas Indonesia. 1994. 

Hal:30 
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kerjanya pada kisaran suhu tertentu. Semakin tinggi suhu maka 

reaksi kimia semakin cepat, namun enzim akan mengalami 

denaturasi. Apabila suatu enzim mengalami denaturasi, maka 

perubahan susunan molekul enzim menjadi tidak aktif karena itu 

suhu optimum masing-masing organisme berbeda-beda. 

Suatu enzim membutuhkan pH tertentu untuk menjalankan 

aktivitasnya. Setiap enzim membutuhkan pH berbeda-beda. Ada 

enzim yang dapat bekerja secara optimal pada pH tinggi, dan ada 

pula yang bekerja optimal pada pH yang rendah. Jika pH terlalu 

tinggi atau terlalu rendah maka enzim akan mengalami denaturasi 

dan ini akan mengakibatkan turunnya kinerja enzim.  

Kecepatan kinerja enzim dipengaruhi oleh konsentrasi enzim 

yang berfungsi sebagai katalisator. Ketika konsentrasi enzim 

sudah seimbang dengan substrat maka kecepatan reaksi kimia 

akan relatif konstan. Demikian juga dengan adanya aktivator 

yang berfungsi mengaktifkan enzim dan umumnya berasal dari 

bahan yang tahan panas dan berat molekul yang relatif rendah. 

Faktor-faktor yang dianggap berhubungan dengan 

termostabilitas enzimenzim dari mikroorganisme termofilik 

bervariasi pada berbagai spesies termofilik, namun beberapa hal 

umum yang ditemukan antara lain terjadinya peningkatan ikatan 

hidrogen dan salt bridge pada protein dari enzim termofik. Selain 

itu ditemukan juga adanya perbedaan jenis dan komposisi asam 

amino penyusun protein enzim termofil bila dibandingkan dengan 

protein enzim yang mesofilik. Pada enzim temofilik terjadi 

penurunan jumlah sistein dan serin secara nyata, sedangkan 

jumlah arginin dan tirosin meningkat secara nyata. Asam amino 

prolin juga lebih sedikit ditemukan pada struktur α-heliks pada 

protein termofilik. 

Spesies termofilik paling banyak ditemukan pada kelompok 

bakteri dan dapat tetap hidup pada keadaan aerob, anaerob 

fakultatif dan anaerob. Kelompok bakteri termofil tergolong 

dalam kelompok Archaebacteria yang secara umum struktur 

selnya memiliki beberapa kelebihan dibanding kelompok bakteri 

lainnya. Kelompok ini umumnya memiliki daya adaptasi yang 
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sangat tinggi terhadap kondisi lingkungan yang bersifat ekstrim 

seperti temperatur, kadar garam, pH, tekanan dan oksigen dimana 

mikroorganisma lain tidak dapat mempertahankan aktifitas 

hidupnya. 

Ada empat peristiwa yang menjadi penyebab lingkungan 

bersuhu tinggi yaitu sinar matahari, pembakaran, letusan gunung 

api, peluruhan radioaktif dan aktifitas geotermal di perut bumi. 

Dengan ditemukannya mikroorganisme yang memiliki 

kemampuan untuk hidup pada suhu yang relatif tinggi (60°C atau 

lebih) konsep tentang daya tahan dan kestabilan protoplasma sel 

untuk bertahan pada batas limit suhu 42°C – 45°C perlu 

dipikirkan kembali.
37

 

                                                             
37 Morrison LE and Tanner FW., Aerobic Thermophilic Bacteria from 

Water in Studies on Thermophilic Bacteria, Journal Bacteriol, 1921, h. 343. 
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