
17

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi UMM kampus III

dan di Kebun Percobaan belakang RS. UMM yang berlokasi di Jl. Raya Tlogomas

No. 45 Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Mei

– November 2016.

3.2 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah autoklaf, laminar air

flow cabinet (lafc), kompor gas lengkap, oven sterilisasi, timbangan analitik, gelas

ukur, erlenmeyer, cawan petri, ruang ber suhu ac, alumunium foil, karet, kulkas,

almari simpan, batang pengaduk, pisau scalpel, pinset, spatula, lampu bunsen,

handsprayer, kertas label, kalkulator, kamera dan alat tulis.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasir, pupuk kandang,

moss, polybag, benih kedelai (Glycine max (L.) Merrill) varietas Wilis serta

bakteri Bradyrhizobium japonicum unggul dari sistem agroforestri yang tahan

naungan, tahan kering dan sesuai dengan beberapa varietas kedelai. Dan bahan

yang digunakan di Laboratorium seperti difco bacto pepton, MgSO4, 7H2O,

alkohol serta aquades.

3.3 Metode Percobaan

Penelitian ini menggunakan rancangan Split Plot yang disusun secara

RAK (Rancangan Acak Kelompok). Perlakuan terdiri dari 2 faktor yaitu petak
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utama dan anak petak :

1. sebagai petak utama adalah bahan organik dilambangkan dengan O, terdiri dari

2 level perlakuan yaitu :

O1: Moss

O2: Pupuk kandang

2. sebagai anak petak adalah suhu penyimpanan terdiri dari 3 level perlakuan :

S1 : Kulkas (4oC)

S2 : Ruang ber AC (18oC)

S3 : Ruang tanpa AC (26oC)

S4 : Inkubator (30oC)

Setelah dikombinasikan didapatkan 8 kombinasi perlakuan, masing-

masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali dan masing-masing ulangan terdiri dari

2 sampel. Berikut ini adalah tabel kombinasi perlakuan bahan organik dan suhu

penyimpanan.

Tabel 1. Kombinasi perlakuan bahan organik dan suhu penyimpanan.

Perlakuan Keterangan

O1S1 Bahan organik moss + suhu kulkas (4oC)

O1S2 Bahan organik moss + suhu Ruang ber AC (18oC)

O1S3 Bahan organik moss + suhu Ruang tanpa AC (26oC)

O1S4 Bahan organik moss + suhu inkubator (30oC)

O2S1 Bahan organik pupuk kandang + suhu kulkas (4oC)

O2S2 Bahan organik pupuk kandang + suhu Ruang ber AC (18oC)

O2S3 Bahan organik pupuk kandang + suhu Ruang tanpa AC (26oC)

O2S4 Bahan organik pupuk kandang + suhu inkubator (30oC)
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3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Persiapan Benih

Benih yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kedelai (Glycine

max (L.) Merrill) varietas Wilis. Benih didapatkan dari Balai Penelitian Kacang-

Kacangan Dan Umbi-Umbian (BALITKABI) Malang.

3.4.2 Pembuatan Inokulum Bradyrhizobium japonicum

Inokulum Bradyrhizobium japonicum dibuat dengan cara mencampur 0,4

% difco bacto pepton dan 2 mM MgSO4, 7H2O, dan aquades dalam gelas piala

100 ml.  Setelah direbus sampai mendidih, media dituangkan ke dalam erlenmeyer

yang telah disterilkan dalam autoclave dengan suhu 121°C, tekanan 17,5 psi,

selama 15 menit. Erlenmeyer ditutup dengan alumunium foil steril (diberi alkohol

dan dibakar pada bunsen) kemudian diikat dengan karet. Setelah media dingin

inokulum dibuat dengan cara megambil satu koloni bakteri dari cawan petri

dengan jarum ose  dan dikulturkan pada 50 ml media pepton cair. Kegiatan ini

dilakukan dalam laminar air flow cabinet. Biakan bakteri Bradyrhizobium

japonicum tersebut kemudian digoyang pada “shaker” dengan suhu 28°C selama 7

hari berturut -turut sehingga cairan menjadi keruh (Lampiran 4).

3.4.3 Perhitungan bakteri

Untuk melaporkan suatu hasil analisis mikrobiologi digunakan suatu

standar yang disebut “Total Plate Count” (TPC), yang menjelaskan mengenai cara

menghitung koloni pada cawan serta cara memilih data yang ada untuk

menghitung jumlah koloni di dalam suatu contoh (Lampiran 4).
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Cara menghitung koloni adalah sebagai berikut:

1. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah

koloni antara 30 dan 300.

2. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan suatu

kumpulan koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan,

dapat dihitung sebagai satu koloni.

3. Suatu deretan dengan (rantai) koloni yang terlihat sebagai suatu garis

tebal dihitung sebagai satu koloni (Rao, 1994)

Data yang dilaporkan sebagai TPC harus mengikuti peraturan-peraturan

sebagai berikut:

1. Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari 2 angka, yaitu angka pertama

didepan koma dan angka kedua dibelakang koma. Jika angka yang ketiga

sama dengan atau lebih besar dari 5, harus dibulatkan satu angka lebih

tinggi pada angka yang kedua.

2. Jika semua pengenceran yang dibuat untuk pemupukan menghasilkan

angka kurang dari 30 koloni pada cawan petri, hanya jumlah koloni pada

pengenceran yang terendah dihitung. Hasilnya dilaporkan sebagai kurang

dari 30 dikalikan dengan besarnya pengenceran, tetapi jumlah yang

sebenarnya harus dicantumkan dalam tanda kurung.

3. Jika semua pengenceran yang dibuat untuk pemupukan menghasilkan

lebih dari 300 koloni pada cawan petri, hanya jumlah koloni pada

pengenceran yang tertinggi yang dihitung, misalnya dengan cara

menghitung jumlahnya pada ¼ bagian cawan petri, kemudian hasilnya
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dikalikan empat. Hasilnya dilaporkan sebagai lebih dari 300 dikalikan

dengan besarnya pengenceran, tetapi jumlah yang sebenarnya harus

dicantumkan dalam tanda kurung.

4. Jika cawan dari dua tingkat pengenceran menghasilkan koloni dengan

jumlah antara 30 dan 300, dan perbandingan antara hasil tertinggi dan

terendah dari kedua pengenceran tersebut lebih kecil atau sama dengan 2,

tentukan rata-rata dari kedua nilai tersebut dengan memperhitungkan

pengencerannya. Jika perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah

lebih besar dari 2, yang dilaporkan hanya hasil yang terkecil.

5. Jika digunakan dua cawan petri (duplo) per pengenceran, data yang

diambil harus dari kedua cawan tersebut, tidak boleh diambil salah satu,

meskipun salah satu dari cawan duplo tersebut tidak memenuhi syarat di

antara 30 dan 300.

Cara untuk menghitung jumlah populasi bakteri menggunakan rumus

sebagai berikut:

 Faktor pengenceran = pengenceran x jumlah yang ditumbuhkan

 Jumlah koloni = jumlah koloni x 1/ faktor pengenceran per cawan

3.4.4 Pembuatan Isolat Bradyrhizobium japonicum

Isolat dipersiapkan dengan cara memblender, merendam, menyaring

dengan menggunakan saringan, kemudian merendam kembali dan membuang air

dari bahan organik sampai mendapatkan bahan organik halus sebanyak 50 g

sesuai kebutuhan penelitian. Bahan organik diautoclave selama 3 hari berturut –

turut dengan suhu 121°C, tekanan 17,5 psi, selama 1 jam untuk menghindari
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pembentukan spora dan bakteri serta dioven untuk mendapatkan bahan organik

yang kering, bahan organik terlebih dahulu harus dimasukkan dalam kantong

plastik kemudian menyiapkan inokulum cair Bradyrhizobium japonicum dan

menyuntikkan pada bahan organik dalam kantong plastik yang berlubang kecil,

inokulum cair sebanyak 22 ml  larutan Bradyrhizobium japonicum pada bahan

organik sebanyak 50 g, dan kemudian bahan organik disimpan selama 1 minggu

pada suhu sesuai dengan perlakuan penelitian yaitu pada suhu kulkas (4°C), ruang

ber-AC (18°C), ruang tanpa AC (26°C) dan inkubator (30°C) agar bakteri

berkembang dan populasinya cukup banyak (Lampiran 4).

3.4.5 Persiapan Media

Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran tanah,

bahan organik serta pasir yang sudah di strerilisasilkan terlebih dahulu dengan

menggunakan oven dengan perbandingan 1:2:1. Ada beberapa langkah yang akan

dilakukan untuk mempersiapkan media dalam penelitian  ini, langkah langkah

tersebut adalah menyiapkan media tanam yaitu tanah, bahan organik dan pasir

setelah itu media tanah, bahan organik serta pasir dicampur dengan perbandingan

1:2:1. Kemudian memasukkan campuran tanah, bahan organik dan pasir kedalam

polybag ukuran 1 kg. Selanjutnya yaitu mensterilkan media, sterilisasi media

dilakukan dengan merebus media selama 6 jam agar media steril dari spora dan

bakteri yang tersisa (Lampiran 4).
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3.4.6 Penanaman dan pemberian perlakuan

Benih varietas Wilis disterilkan dengan cara merendam dalam larutan

HgCl 0,1 % selama 3 menit. Kemudian benih dibilas dengan air aquades sampai

7 kali untuk menghilangkan HgCl 0,1 % dari benih kedelai, benih dicampur

dengan 50 g isolat Bradyrhizobium japonicum sesuai dengan perlakuan suhu yang

dibuat untuk percobaan penelitian yakni pada suhu kulkas (4°C), ruang ber-AC

(18°C), ruang tanpa AC (26°C) dan inkubator (30°C) agar benih tadi terinfeksi

oleh bakteri Bradyrhizobium japonicum. Kemudian benih kedelai ditanam pada

lubang tanam pada polybag 1 kg dengan cara melubangi terlebih dahulu polybag

sampai pada kedalaman 2 cm2, 1 polybag berisi 5 biji tanaman kedelai. Seminggu

kemudian dilakukan penjarangan dengan meninggalkan 3 tanaman per polybag.

Penyiraman air dilakukan 2 hari sekali dan dimulai setelah dilakukan kegiatan

penjarangan tanaman kedelai (Lampiran 4).

3.4.7 Panen

Panen tanaman kedelai (Glycine max (L.) Merrill) dilakukan setelah umur

2 bulan tanam. Pemanenan dilakukan dengan cara membongkar tanaman kedelai

secara keseluruhan kemudian mengumpulkan sesuai dengan label nomor tanaman

yang telah tersedia. Akar kedelai dibersihkan dari tanah tanah yang masih tersisa

dengan cara hati- hati agar bintil akar tidak lepas (Lampiran 4).

3.4.8 Pengamatan

Pengamatan dilakukan secara destruktif dengan membongkar satu per satu

polybag yang terdiri dari 2 tanaman pada umur 2 bulan hst, dengan peubah yang
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Gambar 1. Denah percobaan

diamati yaitu dengan menghitung jumlah populasi bakteri, jumlah nodul pada akar

tanaman dan tipe sebaran nodul (Lampiran 4).

3.4.9 Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian akan dianalisis

dengan analisis ragam (Uji F) pada taraf 5% dan 1%, kemudian dilanjutkan

dengan uji Duncan pada taraf 5% (Lampiran 1).
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