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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Universitas 

Muhammadiyah  Malang dan Laboratorium LSIH Universitas Brawijaya. Mulai 

dari bulan April –November 2016. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Tabel 1. Daftar alat dan fungsinya 

No Alat Fungsi 

1 Autoclave Menstrilkan alat dan bahan 

2 Bunsen Mmemanaskan alat atau bahan 

3 Cawan Elektroforesis Wadah agar saat elektroforesis 

4 Cawan petri Tempat media untuk menanam bakteri  

5 Centrifuge dingin Mengendapkan sample DNA 

6 Erlenmayer Menyimpan media cair  

7 Gel doc Mendokumentasikan hasil elektroforesis 

8 Gelas beaker Mencampur dan memanaskan cairan 

9 Jarum ose Memindahkan koloni bakteri ke media 

tanam 

10 Kertas pH Mengukur pH 

11 Laminar Air Flow Cabinet Sebagai ruangan untuk pengerjaan aseptis 

12 Lemari es Menyimpan sampel 

13 Masker Mencegah terhirupnya bahan berbahaya 

14 Mesin vortex Menghomogenkan Larutan 

15 Microwave Memanaskan larutan 

16 Mikropipet (10 µl - 1000 µl) Memindahkan larutan secara kuatitatif 

17 Elektroforesis Pemisahan dan pemurnian bahan DNA 

18 Sarung Tangan Latex Melindungi tangan dari larutan kimia 

19 Shaker Pengadukan  saat penanaman bakteri 

20 Sisir elektroforesis Membentuk well pada agar elektroforesis 

21 Spatula Mengambil dan mengaduk bahan  

22 Tabung reaksi Pembiakan Bakteri 

23 Timbangan anlitik Menimbang bahan 

24 Tip (10 , 100 , 1000 µl ) Wadah untuk sampel pada proses ekstraksi 

25 Tube centrifuge (1,5 ml) Tempat bahan yang diendapkan di 

centrifuge 
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Tabel 2. Daftar bahan dan fungsinya 

No Alat Fungsi 

1 0,4% Difco Bacto Pepton Sumber Nitrogen (N) pada media tanam 

2 2,4-D (686 g/l), Perlakuan pestisida sistemik 

3 Agarose Menyediakan sistem elektroforesis yang 

digunakan untuk fraksi RNA 

4 Alkohol 70% Steril alat dan bahan saat LAFC 

5 Alumunium foil Sebagai penutup Erlenmeyer/tabung 

reaksi 

6 Aquades steril Pelarut 

7 Bromophenol Blue dye (BPB) Sebagai penanda pemberat DNA dalam 

proses elektroforesis dan saat 

elektroforesi 

8 Dimetomorf (50%) Perlakuan pestisida sistemik 

9 Ethanol 70% Mencuci DNA dari berbagai 

kontaminan 

10 Ethanol Absolute Mengendapkan DNA Plasmid 

11 Ethidium Bromide (EtBr) Pengadukan  saat penanaman bakteri 

12 Etylene Diamine Tetra Asetat 

(EDTA) 

Memberikan warna orange flourance 

dibawah sinar ultraviolet 

13 Fipronil(50g/l). Perlakuan pestisida sistemik 

14 Bradyrhizobium japonicum 

no.4 

Bakteri yang akan diberi perlakuan 

15 Isopropil amina glifosat (480 

g/l) 

Perlakuan pestisida sistemik 

16 Karbofuran (3%) Perlakuan pestisida sistemik 

17 Karet gelang Sebagai penutup Erlenmeyer 

18 Kertas parafilem Tempat menghomogenkan sampel DNA  

19 Lysozyme Enzim yang menguraikan atau 

memecahkan dinding sel bakteria 

20 MgSO4 7H2O Sumber S yang berperan dalam 

stabilisasi ribosom, stabilisasi 

membrane, dan dinding sel 

21 NaOH (0,5N) Memecah dinding sel dan juga 

mendenaturasi lingkungan hiperosmetik. 

22 Plastik seal Penutup cawan petri 

23 Plastik tahan panas Membungkus alat bahan yang di 

sterilkan 

24 Sodium Asetat Meningkatkan konsentrasi garam 

sehingga RNA tidak dapat larut 

25 Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) Melubangi membran sel 

26 TBE 1x Elektrolit  dan pelarut pada pembuatan 

gel agarose untuk elektroforesis DNA 

27 Tisu Mengeringkan dan membersihkan alat 

28 Tris-Hcl Merusak integrasi barier dinding sel 
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3.3.  Metode Pelaksanaan 

Strilisasi Alat dan Bahan 

Menterilisasi alat dan bahan menggunakan autoclave selama 60 menit 

untuk alat dan 25 menit untuk bahan pada suhu 121
o 

dengan tekanan 15 Psi, 

memasukan alat dan bahan kedalam kertas lalu memasukan kedalam plastik tahan 

panas. Mensterilisasi Laminar Air Flow Cabinet dilakukan dengan menggunakan 

lampu UV selama 60 menit lalu diblower selama 30 menit, sterilisasi Laminar Air 

Flow Cabinet dilakukan setiap akan digunakan untuk menghindari kontaminan. 

 

Pembuatan Media Pepton 

Membuat media pepton agar dengan cara mencampur 0,4% Difco Bacto 

dan 2mM MgSO4 7H2O di dalam Gelas 1000 ml, kemudian menambahkan 

Aquades hingga volume 1000 ml. Mengatur keasaman larutan pada pH 6,8 

dengan menambahkan NaOH diatas Hot plate dan Magnetic stirrer, kemudian 

menambahkan agar mikrobiologi 15g kedalam 1000 ml larutan, lalu 

mendidihkannya dalam microwave mengaduknya dengan spatula kemudian 

menuang media kedalam masing-masing erlemayer sebanyak 250ml, setelah 

mendidih menutup mulut erlemayer dengan alumunium foil dan plastik tahan 

panas lalu menutupnya dengan karet gelang dan di Autoclaf selama 25 menit pada 

suhu 121
o
 C dengan tekanan 15 Psi. 

Membuat media pepton cair dengan cara mencampur 0,4% Difco Bacto 

dan 2mM MgSO4 7H2O di dalam Gelas 1000 ml, kemudian menambahkan 

Aquades hingga volume 1000 ml. Mengatur keasaman larutan pada pH 6,8 

dengan menambahkan NaOH diatas hot plate dan magnetic stirrer, 
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mendidihkannya dalam microwave mengaduknya dengan spatula kemudian 

menuang media kedalam masing-masing erlemayer sebanyak 250ml, membakar 

mulut erlenmayer dengan api bunsen, menutup mulut erlemayer dengan 

alumunium foil dan plastik tahan panas lalu menutupnya dengan karet gelang dan 

di Autoclaf selama 25 menit pada suhu 121
o
 C dengan tekanan 15 Psi, warna 

pepton cair yang sudah siap digunakan bisa dilihat pada lampiran 1. 

 

Peremajaan Bakteri pada Media Pepton Agar (PA) 

Menuang pepton agar kedalam cawan petri sebanyak 50-70 ml didalam 

Laminar Air Flow Cabinet membiarkan agar hingga padat, menggambil bakteri 

Bradyzhobium japonicum kemudian mengkulturkan dengan menggunakan jarum 

ose dengan cara menggoreskan jarum ose  pada bakteri di media lama kemudian 

menngoreskannya pada media pepton agar dalam cawan petri, jarum ose yang 

sudah digoreskan lalu distrilkan dalam alcohol, membakarnya pada api bunsen, 

menutup cawan petri dengan plastik seal lalu meletakannya terbalik agar air yang 

menguap didalam petridish tidak menetes pada bakteri lalu disimpan dirak dan 

menginkubasinya pada suhu 27 - 28
o
C selama 5 hari bakteri yang sudah tumbuh 

terlihat seperti digambar pada lampiran 1.  

Bakteri yang telah diremajakan ke dalam petridish lalu disubkultur 

kembali kedalam tabung reaksi dengan cara menggoreskan bakteri ke dalam 

media pepton agar yang telah dituang kadalam tabung reaksi secara zig zag, 

kemudian menutup tabung reaksi lalu  tabung reaksi di tata kedalam wadah kecil 

dengan posisi miring hingga 80
o
 lalu menyimpannya di lemari es agar 

pertumbuhan bakteri lambat. 
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Perbanyakan Bakteri Pada Media Pepton Cair 

Perbanyakan  pada media cair dilakukan sebagai berikut, mengambil satu 

koloni bakteri Bradyrhizobium japonicum, lalu memindahkannya kedalam 

erlemayer 100 ml yang berisi 100 ml media pepton cair dengan menggunakan 

jarum ose dengan cara menggores ose sebanyak 2 kali pada koloni bakteri dan 

mencelupkannya pada pepton cair kemudian ose yang sudah digunakan dibakar 

pada api bunsen dan mencelupkannya pada alcohol 70%  proses tersebut 

dilakukan didalam Laminar Air Flow Cabinet, kemudian meletakan nya pada 

shaker dengan kecepatan putar 125rpm, lalu memanennya setelah 5 hari shaker , 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1. 

Kemudian menimbang pestisida sistemik yang akan digunakan, setelah itu 

mensterilkan Laminar Air Flow Cabinet dengan UV, lalu media pepton cair yang 

sudah bercampur dengan bakteri Bradyrhizobium japonicum diberi perlakuan 

pestisida sistemik (Lampiran 1) dengan cara mencampurnya kedalam masing 

masing erlenmayer, P1 (Fipronil 80 % 2mg.ml
-1

),  P2 (Karbofuran (3 %) 2mg.ml
-

1
) P3 (Isopropil amina glifosat 480 g/l  2ml/l), P4 (2,4-D (686 g/l) 2ml/l) dan P5 

(Dimetomorf (50 %) 2mg.ml-).  

 

Prosedur Isolasi Plasmid 

Prosedur Isolasi Plasmid dilakukan dengan metode CTAB (cationic 

Hexadecyl Trimethyl Ammonium Bromide) yang sudah dimodifikasi menurut 

Corkil dan Rapley (2008) metode ini menghasilkan pita DNA yang berukuran 

tebal dan dapat memisahkan DNA dari polisakarida karena adanya perbedaan 
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karakteristik kelarutan (differensial of solubility). Disamping deperoleh fragmen 

DNA, dengan metode CTAB juga akan diperoleh RNA dengan pita tipis yang 

terletak jauh berada di bawah pita DNA. Keberadaan pita RNA tergantung bahan 

yang diekstraksi. Metode ini dilakukan dengan cara menyiapkan larutan lisis 

alkaline  untuk isolasi plasmid dengan membuat : 

Larutan I 

Larutan I terdiri dari Lysozyme 2mg/ml 40mg, Glucose (50mM) 0,18g, EDTa 

(10mM) 0,06g dan  Tris Hcl (25mM) pH 8,0 0,08g. Menimbang semua bahan, 

memasukannya kedalam botol selai, menambahkan dengan dH2O sebanyak 20ml 

kemudian mensterilkannya dengan autoclave. 

Larutan II 

Larutan II terdiri dari NaOH (0,2 N) 0,8 g dan SDS (1%) 1g. Menimbang bahan 

kemudian memasukan semua bahan kedalam botol selai dan menambahkan 100ml 

dH2O lalu menyimpan larutan pada suhu ruang. 

Larutan III 

Larutan III terdiri dari Sodium asetat (3M) (pH 4,8) 7,38g dan aquades. 

Melarutkan sodium asetat dalam aquades menyesuaikan pH nya, dan 

menjadikanya 30 ml volume. 

 

Isolasi Plasmid 

Mengisi tube sentrifuge dengan kultur bakteri sebanyak 1500 µl, 

sentrifuge pada kecepatan 13.000 rpm selama 1 menit pada suhu 4
o
C,  membuang 

supernatant dan pellet, menambahkan 100 µl larutan I lalu difortex, lalu 
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menambahkan 150 µl larutan II, menutup dan menghomogenkan dengan 

membolak balik tub beberapa kali, lalu mengulang prose tersebut hingga 5 kali. 

Meletakan tube di es selama 15 menit agar sampel tidak rusak saat 

diberikan ethanol absolute, kemudian mensentrifuge dengan  kecepatan 13.000 

rpm selama 10 menit pada suhu 4
o
C, mengambil supernatan dan memindahkan ke 

tube baru, lalu menambahkan ethanol absolute sebanyak 2 kali  volume 

supernatan lalu menghomogenkan dengan vortex, kemudian sentrifuge pada 

kecepatan 13.000 rpm selama 10 menit pada suhu 4
o
C, lalu membuang supernatan 

dan membiarkan endapan hingga tube kering dan mencuci endapan dengan 200 µl 

ethanol 70% lalu membolak balik tube. 

Mensentrifuge tube pada kecepatan 13.000 rpm selama 5 menit pada suhu 

4
o
C lalu tube membiarkan terbuka atau mengering anginkan hingga ethanol 

menguap sempurna dan setelah kering menambahkan pellet 30 µl TE, untuk lebih 

jelasnya gambar pada saat proses isolasi plasmid dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

Elektroforesis/ Running DNA Plasmid 

Elektroforesis dilakukan dengan cara, membuat gel dengan menimbang 

agarose sebanyak 1g kemudian melarutkannya dalam 100 ml TBE 1x, 

memanaskannya dalam microwave 5 menit, kemudian mendinginkannya 10 

menit, lalu menuangkan kedalam cetakan gel sesuai sumur (well), dan 

menunggunya 30 menit hingga agarose padat. 

Kemudian mengelektroforesis (Running hasil isolasi plasmid) dengan 

cara, membersihkan alat elektroforesis, meletakan gel kedalam tabung 

elektroforesis, menuangkan larutan TBE 1x kedalam tabung elektroforesis hingga 
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gel terendam, menyiapkan BPB (Bromophenol Blue) 1,5 µl keatas kertas parafilm, 

lalu mencampurkan BPB dengan 3 µl pellet DNA plasmid bakteri yang telah 

diberi larutan TE (10 mM Tris-HCl pH 8,0 dan 1mM  EDTA pH 8,0), kemudian 

memasukan sampel DNA yang sudah dicampur dengan BPB kedalam sumur gel 

dengan micropipette 1-10 µl dan mengatur voltase arus listrik 60 volt dan 

menunggu hingga 60 menit, memindahkan gel hasil elektroforesis kelarutan EtBr 

dan merendamnya 20 menit, kemudian mencuci gel selama 5 menit dengan air 

yang mengalir, lalu gel diidentifiksi dengan menggunakan alat UV transluminator 

dan kemudian memotretnya dengan foto polaroid untuk didokumentasikan, proses 

elektroforesis lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3.  

 


