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III. BAHAN DAN METODE 

 

2.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, waktu pelaksanaan mulai bulan April sampai 

Agustus 2016. 

 

2.2 Alat Dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gelas beaker, 

autoclave, cawan petri, Laminar Air Flow Cabinet (LAFC), jarum ose, 

spatula, bunsen, shaker inkubator, lemari es, tabung reaksi, erlenmyer 100 

ml dan 250 ml, cawan elektroforesis, sisir elektroforesis(wellformer dan 

Perspex strip), mikropipet (1-10 µl; 10-100 µl; 100-1000 µl), tube 

sentrifuge (1,5 ml),  tip ( putih/1-10 µl;  kuning/ 10-100 µl;  biru/ 100-

1000µl),sarung tangan karet, microwave, masker, shaker, peralatan 

elektroforesis, timbangan analitik dan kamera. 

Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan 

media pepton, alkohol 70%, aquades steril, aluminium foil, karet gelang, 

tisuue, selotip, kertas parafilm, isolat Bradyrhizobium japonicum, 

lysozyme, Etylene Diamine tetra Asetat (EDTA), Tris-HCl, NaOH, 

Sodium Asetat, Ethanol absolut, Ethanol 70%, Clorok, Insektisida kontak  

(Buldok 25EC bahan aktif Beta Silfutrin g/l, Curacron 500EC bahan aktif 

Profenofos 500 g/l, Decis 25EC berbahan aktif Deltamethrin 25 g/l,  
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Pegasus 500SC bahan aktif Diafentiuron 500 g/l, dan Fastac berbahan 

aktif Alfametrin 15 g/l ). 

2.3 Metode Pelaksanaan 

Sterilisasi Alat dan bahan 

Menyiapkan alat-alat seperti jarum ose, petridish, spatula, tabung reaksi 

dan erlenmayer. Mencuci petridish dan alat – alat yang lain dengan sabun 

cuci, kemudian petridish direndam dengan clorok selama 12 jam (1 malam). 

Setelah direndam dengan clorok petridsh di keringkan dengan menggunkan 

oven. Sebelum dimulai sterilisasi terlebih dahulu semua alat dibungkus 

dengan kertas kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang tahan panas. 

Setelah itu dilakukan proses sterilisasi dengan menguakan autoclave selama 

±60 menit pada suhu 121ºC pada tekanan 15 Psi. Sterilisasi bahan 

menggunakan autoclave selama 25 menit pada suhu 121ºC pada tekanan 15 

Psi. Bahan yang disterilisasi antara lain yaitu media pepton, aquades dan 

larutan 1. 

Pembuatan Media Pepton 

Media yang digunakan untuk perbanyakan bakteri Bradyrhizobium  

japonicumadalah media pepton agar. Pembuat media pepton agar dengan cara 

mencampur 0,4% Difco Bacto Pepton dan 2mM MgSO4 7H2O di dalam gelas 

piala 1000 ml, kemudian menambahkan Aquades hingga volume 1000 ml. 

Mengatur  larutan pada pH 6,8 dengan menambahkan  NaOH diatas Hot Plate 

dan Magnetic Stirer, menambahkan agar mikrobiologi 15g ke dalam larutan, 

lalu mendidihkan dalam microwave atau kompor dan mengaduknya dengan 
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spatula kemudian menuang media kedalam masing-masing erlemayer 

sebanyak 250ml, menutup bagian mulut erlemayer dengan menggunakan 

alumunium foil dan plastik tahan panas lalu diikat dengan karet gelang. 

Selanjutnya dilakukan proses sterilisasi menggunakan autoclaf selama 25 

menit pada suhu 121o C dengan tekanan 15 Psi. 

Untuk pembuatan media pepton cair sama dengan pembuatan pepton agar 

tetapi pada pembuatan media pepton cair ini tanpa ditambahkan agar 

mikrobiologi. Setelah larutan diukur dengan pH 6,8 larutan tersebut langsung 

di tuang ke dalam erlenmeyer 250 ml dengan masing-masing sebanyak 100 

ml. Kemudian menutup bagian mulut erlenmeyer dengan menggunakan 

alumunium foil dan plastik tahan panas lalu diikat dengan karet gelang. 

Selanjutnya dilakukan proses sterilisasi menggunakan autoclaf selama 25 

menit pada suhu 121o C dengan tekanan 15 Psi. 

 

 

Peremajaan Bakteri Pada Media Pepton Agar (PA) 

Media pepton agar yang telah disediakan dituang dalam cawan petri yang 

sudah disteril sebanyak 30-40 ml di dalam Laminar Air Flow Cabinet (LAFC) 

dan membiarkan media tersebut hingga padat. Setelah itu mengambil bakteri 

Bradyrhizobium japonicum, kemudian mengkulturkan dengan menggunakan 

jarum ose yang digoreskan pada media pepton agar. Setiap kali menggunakan 

jarum ose terlebih dahulu disterilkan dengan alkohol kemudian dibakar 

dengan api bunsen. Cawan petri ditutup dan diselotip serta diletakkan terbalik 

dalam inkubator pada temperatur 25oC selama 5 hari. 
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Perbanyakan Bakteri Pada Media Pepton Cair Dengan Perlakuan 

Mengambil satu koloni Bradyrhizobium japonicumyang sudah dibiakkan 

sebelumnya lalu memindahkannya ke dalam erlenmeyer 100 ml yang berisi 

100 ml media pepton cair dengan menggunakan jarum ose serta dilakukan 

dalam Laminar Air Flow Cabinet (LAFC) dan memberikan perlakuan 

insektisida kontak sebagai berikut : 

1. Buldok 25EC 2mg.ml- dengan bahan aktif Beta Siflutrin 25 g/l 

2.  Curacron 500EC 2mg.ml-  dengan bahan aktif Profenofos 500 g/l 

3.  Decis 25EC 2mg.ml- dengan bahan aktif Deltamethrin 25 g/ l 

4.  Pegasus 500SC 2mg.ml- dengan bahan aktif Diafentiuron 500 g/l 

5.  Fastac 2mg.ml- dengan bahan aktif Alfametrin 15 g/l 

Kemudian meletakkan biakan tersebut pada shaker inkubator pada 

temperature 28oC dengan kecepatan putar 125rpm. Panen bakteri 

dilaksanakan 5 hari kemudian. 

 

Prosedur Isolasi Plasmid 

a. Menyiapkan larutan lisis alkalin untuk isolasi plasmid 

1. Membuat larutan I 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan larutan I yaitu Lysozym 2 mg/ml 

sebanyak 40mg, Glucose (50 mM) sebanyak 0,18g, EDTA (10 mM) sebanyak 

0,06g, Tris-HCL (25 mM) ph 8,0 sebanyak 0,06g. 

Menimbang semua bahan tersebut dengan berat yang sudah ditentukan 

kemudian memasukkan semua bahan ke dalam botol selai yang sudah steril 

dan dengan menambahkan dH2O sebanyak 20 ml lalu disteril dengan  
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menggunakan autoclave. Setelah disteril larutan tersebut disimpan di lemari 

es. 

2. Membuat larutan II 

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

semua bahan kemudian memasukan semua bahan kedalam botol selai dan 

menambahkan 100ml dH2O lalu menyimpan larutan pada suhu ruang. 

3. Membuat larutan III 

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

Pembuatannya dilakukan dengan cara melarutkan sodium asetat dalam 

aquades dan menjadikanya 30 ml volume. 

 

b. Isolasi Plasmid 

1. Mengisi tube sentrifuge dengan kultur bakteri sebanyak 1500 µl. 

2. Mensentrifuge pada kecepatan 13000 rpm selama 1 menit pada suhu 4ºC. 

Membuang supernatan dan pelet dibiarkan sekering mungkin. 

3. Menambahan 100 µl larutan I, kemudian di vortex. 

4. Kemudian menambahkan 150µl larutan II. Tutup dan menghomogenkan 

dengan membolak balik tube perlahan. 

5. Menambahkan 200µl larutan III, lalu tutup dan homogenkan dengan 

membolak balik tube beberapa kali. 

6. Meletakkan tube di es selama 15 menit kemudin sentrifuge dengan 

kecepatan 13000 rpm selama 10 menit dengan suhu 4ºC. 

7. Mengambil supernatan dan memindahkan ke tube baru. 

8. Menambahkan 2  volume ethanol absolut dan divortex. 
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9. Kemudian sentrifuge pada kecepatan 13000 rpm selama 10 menit pada 

suhu 4ºC. Buang supernatan dan membiarkan endapan serta tube sampai 

kering. 

10. Mencuci endapan dengan 200µl ethanol 70%. 

11. Selanjutya di sentrifuge dengan kecepatan 13000 rpm selama 5 menit 

pada suhu 4ºC lalu buang supernatan. 

12. Membiarkan tube terbuka atau kering hingga ethanol menguap sempurna. 

13. Menambahkan 30µl TE ke dalam pellet kering.  

 

Elektroforesis atas Running DNA Plasmid 

a. Membuat gel 

Menimbang agarose sebanyak 1 g dan dilarutkan dalam 100 ml TBE 1x, 

kemudian memanaskan dengan microwave selama ± 2 menit. Setelah itu 

mendinginkan ± 10 menit sehingga agarose menjadi agak dingin, lalu 

menuangkan dalam cetakan gel sesuai well (sumur) yang diperlukan. 

Selanjutnya menunggu hingga dingin ± 30 – 40 menit sehingga benar benar 

padat. 

 

b. Proses Elektroforesis atau Running Hasil Isolasi Plasmid 

Membersihkan alat elektroforesis kemudian meletakkan gel ke dalam 

tabung elektroforesis, lalu menuangkan larutan TBE 1X dalam tabung 

elektrofresis hingga gel terendam. Menyiapkan BPB (Bromophenol Blue)1,5 

µl ke atas kertas parafilm dan mencampurkan BPB dengan 3 µl pelet DNA 

plasmid bakteri yang telah ditambahkan TE ( 10 mM, Tris-HCL,  pH 8,0 dan 
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1 mM EDTA pH 8,0).  Selanjutnya memasukkan DNA yang sudah dicampur 

dengan BPB ke dalam well gel agarose dengan menggunakan mikropipet 1-

10 µl.  Setelah well terisi langkah berikutnya mengatur voltase arus listrik 60 

volt dan menunggu selama 60 menit. Kemudian gel dipindahkan ke larutan 

EtBr dan di rendam selama 20 menit. Setelah itu gel dicuci dengan air 

mengalir selama ± 5 menit dan tahap berikutnya  yaitu dokumentasi dengan 

menggunakan alat gel documenter. 

 

Pengamatan 

Pengamatan dilakukan dengan melihat muncul atau tidaknya pita plasmid 

pada gel agarose. 
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Gambar 2. Alur Proses elektroforesis

Persiapan  Bahan Dan Alat      

-  Mempersiapkan alat dan bahan yang 

digunakan. 

- Mencuci alat-alat terlebih dahulu. 

- Mensterilisasi alat dan bahan sebelum 

digunakan 

Pembuatan Gel agarose 

- Menimbang agarose 1 g 

- Melarutkan dalam 100 ml TBE 1x 

- Memanaskan dengan microwave ±2 menit 

- Mendinginkan ±10 menit  

- Meletakkan cetakan sisir kedalam cetakan gel 

- Menuangkan gel ke dalam cetakan sesuai well 

Proses Elektroforesis 

- Menyiapkan kertas parafilm 

- Mencampurkan BPB 3 µl pelet DNA 

plasmid bakteri . 

- Meletakkan gel ke dalam tabung 

elektroforesis. 

- Menuangkan larutan TBE  1x ke tabung 

hingga gel terendam   

- Memasukkan DNA kedalam weel gel 

agarose dengan mikropipet  1-10 µl. 

- Mengatur voltase arus listrik 100V 

selama 70 menit. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Pencucian Gel Agarose 

- Memindahkan gel agarose ke larutan 

EtBr. 

- Merendam Gel Agarose selama 20 

menit 

- Mengambil gel dari larutan EtBr dan 

mencuci dengan air mengalir ±5 

menit 

Mengidentifikasi Plasmid 

- Mendokumentasi gel yang telah dicuci 

dengan menggunakan alat gel documenter.  
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