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PRAKATA

B
uku ini disusun dan digunakan sebagai bahan bacaan bagi 
pembaca yang mendalami masalah Mikrobiologi Terapan. 
Pokok bahasan yang dicakup dalam buku ini meliputi aspek-

aspek yang harus dipahami pembaca dalam Mikrobiologi Terapan. As-
pek awal yang harus dipahami adalah sejarah perkembangan ilmu Mi-
krobiologi, hingga berkembang menjadi Mikrobiologi Terapan serta 
peranan mikroorganisme dalam bahan pangan.

Tanah merupakan media kehidupan, tidak hanya bagi ma nusia, 
hewan dan tumbuhan, jutaan bahkan milyaran mikroorganisme hi dup 
di dalam tanah dan air melakukan aktivitas yang dapat meng untungkan 
dan merugikan manusia dan mikroorganisme yang berperan dalam 
bidang pertanian. Seiring berkembanganya ilmu pengetahuan, mikro-
organisme dimanfaatkan manusia dalam bidang industri, untuk meng-
hasilkan produk yang berkualitas. Tujuan utama penulis menyusun 
buku ini adalah sebagai pegangan pembaca dalam melakukan ke-
giatan mini riset dalam laboratorium. 

Terima kasih kepada seluruh dosen yang turut memberi kritik 
dan saran serta teman-teman yang telah dan akan memberikan saran-



viii Mini Riset Mikrobiologi Terapan

saran perbaikan, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus. Semo-
ga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, November 2014

Penulis



KATA PENGANTAR

A
lhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat ter-
susun dan terselesaikan dengan baik. Buku Mini Riset Mikro-

biologi Terapan dapat disusun untuk memenuhi kebutuhan akan pe-
ngetahuan tentang Mikrobiologi Terapan sebagai panduan bagi para 
pembaca dalam melakukan kegiatan mini riset di laboratorium. 

Buku ini berisi tentang sejarah perkembangan mikrobiologi, 
dan berbagai peranan mikroorganisme dalam menghasilkan berbagai 
produk pangan dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia serta mi-
kroorganisme yang bersifat patogen bagi manusia. Diharapkan dengan 
tersedianya buku ini, para pembaca akan lebih mudah memahami ma-
teri tentang mikrobiologi terapan..

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat membantu para pemb-
aca dalam memahami dasar-dasar mikrobiologi terapan maupun apli-
kasi dalam berbagai bidang.

    Medan, November 2014

    Penulis 




