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III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – Juli 2017 berlokasi di 

Laboratorium Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang yang 

beralamatkan di Jl. Raya Tlogomas No. 246, Kota Malang, Jawa Timur. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah satu set fermentor 

BIOTRON, spektrofotometer, laminar air flow (LAF), autoclave, neraca analitik, 

oven,  refrigerator, microwave, bunsen burner, beaker glass, waterbath, labu 

erlenmeyer, mikropipet dan tube eppendorf (Lampiran 3). 

Bahan yang digunakan adalah tiga isolat bakteri endofit pupuk hayati hasil 

transformasi gen GFP (green fluorescence protein) yakni isolat IM-1, IM-10 dan 

IM-25. Bakteri tersebut termasuk ke dalam spesies Klebsiella sp. dan Enterobacter 

sp. Bahan lainnya adalah media M63 cair, media LB cair dan padat, HCl 1 N, NaOH 

1 N, garam fisiologis, alkohol 70% (etanol) dan kloroks (NaHClO 0.05%) 

(Lampiran 3). 

3.3. Teknis Penelitian 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial. 

Jumlah faktor perlakuan ada dua, yaitu pH dan suhu fermentasi dengan tiga kali 

ulangan. pH diatur pada tiga taraf yaitu pH 6.0 , 6.5 dan 7.0 sedangkan suhu diatur 

pada tiga level yaitu 28, 32 dan 36 oC. Sehingga jika dikombinasikan akan diperoleh 

sembilan kombinasi perlakuan yaitu : 



13 

 

 

 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan penelitian. 

Suhu 
pH 

6.0 (P1) 6.5 (P2) 7.0 (P3) 

28 oC (T1) P1T1 P2T1 P3T1 

32 oC (T2) P1T2 P2T2 P3T2 

36 oC (T3) P1T3 P2T3 P3T3 

Faktor perlakuan yang diberikan (pH dan suhu) adalah pengaturan pH dan 

suhu fermentasi pada fermentor. Fermentasi dilakukan pada media M63. Satu siklus 

fermentasi dilakukan selama 18 jam yang mewakili satu kombinasi perlakuan dan 

satu kali ulangan. pH diatur melalui penetesan asam atau basa sedemikian rupa 

sehingga keasaman media dijaga agar konstan. Begitu pula dengan suhu fermentasi 

yang dijaga konstan menggunakan pemanas waterbath. Illustrasi fermentasi 

ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 3. Ilustrasi fermentor beserta pengaturan pH dan suhu fermentasi. 
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3.4. Variabel Pengamatan dan Pengambilan Sampel 

Variabel yang diamati adalah Optical Density (OD) sampel yang 

merepresentasikan kepadatan bakteri pada media. Pengamatan dilakukan 

menggunakan metode spektrofotometri sebagaimana dijelaskan oleh Susilo (2014). 

Bakteri difermentasikan pada fermentor menggunakan media M63 dan dilakukan 

pengambilan sampel tiap 2 jam sekali sebanyak 1 ml menggunakan tube eppendorf. 

Pengambilan sampel dilakukan hingga dicapai fase stasioner pada 18 jam. Sampel 

kemudian diukur nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometer pada λ 420 

nm.  

3.5. Analisis Data 

Data OD bakteri yang diperoleh diplot ke dalam grafik untuk memperoleh 

kurva pertumbuhan bakteri. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kuantitatif 

menggunakan tiga metode. Pertama, analisis regresi kuadratik dengan asumsi 

bahwa kurva pertumbuhan bakteri mengikuti model persamaan kuadratik. 

Tujuannya untuk memperoleh titik puncak (Xmax dan Ymax) pada kurva. Kedua, 

analisis secara statistik menggunakan sidik ragam (ANOVA) dilanjutkan uji BNJ 

pada taraf 5%. Tujuannya untuk menguji pengaruh perlakuan dan mencari 

perlakuan terbaik. Ketiga, menggunakan analisis komponen utama (PCA) yang 

memiliki tujuan sama yaitu mencari mana perlakuan terbaik yang memberikan 

produksi bakteri paling optimum. 

Perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data adalah Microsoft 

Excel versi 2016. Adapun prosedur analisis komponen utama dilakukan 
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menggunakan perangkat lunak XLSTAT yang merupakan add-on yang terintegrasi 

dengan Microsoft Excel. 

3.6. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan menurut tahap-tahap berikut ini (terdokumentasi 

pada Lampiran 4) : 

3.6.1. Sterilisasi Alat 

1. Mencuci alat-alat berbasis gelas seperti tabung reaksi dan erlenmeyer 

menggunakan air bersih. 

2. Merendam alat pada larutan clorox 0.0 kemudianjam24selama5%

membilasnya hingga bersih. 

3. Mengeringkan alat-alat menggunakan oven. 

4. Membungkus alat menggunakan kertas dan plastik PP. Khusus pada alat-

alat gelas yang mempunyai mulut, maka ditutup menggunkan aluminium 

foil terlebih dauhulu. 

5. Melakukan sterilisasi alat menggunakan autoklaf pada suhu 121 oC dan 

tekanan 1 atm selama 60 menit. 

3.6.2. Pembuatan Media LB Padat dan Cair 

1. Menimbang bahan yang dibutuhkan untuk membuat media sebagaimana 

tercantum pada Lampiran 2. 

2. Memasukkan semua bahan ke dalam erlenmeyer steril lalu ditambahkan 

dengan aquadest sebanyak 1 l kemudian diaduk hingga homogen untuk 
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media LB padat. Sedangkan untuk media LB cair dituang pada tabung 

reaksi masing-masing sebanyak 10 ml. 

3. Memanaskan larutan menggunakan microwave hingga bahan terlarut 

sempurna foil danlalu menutup erlenmeyer menggunakan aluminium

plastik PP. 

4. Melakukan sterilisasi media menggunakan autoklaf pada 121 oC dan 1 atm 

selama 15 menit. 

5. Menuang media ke dalam cawan petri sebanyak masing-masing 15 ml 

untuk media peremajaan (LB padat). 

3.6.3. Pembuatan Media M63 

1. Menimbang bahan yang dibutuhkan untuk membuat media sebagaimana 

tercantum pada Lampiran 2. 

2. Memasukkan bahan ke dalam labu erlenmeyer kemudian melarutkan bahan 

dengan aquadest steril hingga volume 1 l. 

3. Memanaskan bahan menggunakan microwave sambil diaduk hingga 

homogen kemudian menutup mulut erlenmeyer dengan aluminium foil. 

4. Melakukan sterilisasi bahan menggunakan autoklaf pada suhu 121 oC 

tekanan 1 atm selama 15 menit.  

3.6.4. Peremajaan dan Perbanyakan Isolat Bakteri 

1. Mengambil suspensi isolat bakteri masing-masing sebanyak 100 µl dari 

stok lalu menanamnya pada media LB padat menggunakan metode spread 

plate.  
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2. Menginkubasi media selama 24 jam hingga tumbuh koloni. 

3. Memurnikan isolat dengan mengambil salah satu koloni menggunakan 

jarum ose dan menanamnya pada media LB baru menggunakan metode 

streak plate. 

4. Menginkubasi kembali media selama 24 jam hingga tumbuh koloni. 

5. Mengambil salah satu koloni dan menanamnya pada media LB cair lalu di-

shaker selama 24 jam. 

6. Memindahkan suspensi bakteri dari media LB cair sebanyak 100 µl ke 

dalam media M63 cair (10 ml) lalu di-shaker lagi selama 24 jam.  

7. Menyimpan suspensi isolat bakteri pada refrigerator sebagai starter untuk 

penggunaan selanjutnya. 

3.6.5. Sterilisasi Bak Fermentor 

1. Mencuci bak fermentor bersama tutupnya bersama dengan selang-selang 

feed hingga bersih dilanjutkan dengan merendamnya pada larutan clorox 

selama 24 jam dan meniriskannya hingga kering. 

2. menutup lubangdanbak fermentorMemasang penutup -lubangnya 

menggunakan plastik. Selang-selang feed dibungkusbagian ujungnya

dengan plastik wrap lalu dibungkus dengan plastik PP. 

3. Melakukan sterilisasi bak fermentor dan selang feed menggunakan autoklaf 

pada 121 oC selama 60 menit. 

  



18 

 

 

 

3.6.6. Penuangan Media Fermentasi dan Inokulasi Isolat 

1. Mempersiapkan alat dan bahan berikut : bak fermentor steril, selang feed 

steril, media M63 steril, garam fisiologis steril, isolat bakteri, mikropipet, 

pipet ukur dan tube eppendorf. Alat tersebut semuanya diletakkan di dalam 

LAF lalu disteril UV selama 60 menit. 

2. Mengambil 1 ml starter isolat bakteri masing-masing sebanyak 1 ml yang 

dimasukkan ke dalam tube eppendorf lalu diukur OD-nya menggunakan 

spektrofotometer pada λ 420 nm. Blanko yang digunakan adalah media 

media M63 steril. 

3. Mengencerkan isolat bakteri menggunakan garam fisiologis steril hingga 

diperoleh OD 0.100. Pengenceran menggunakan rumus K1*V1 = K2*V2 (K 

= konsentrasi, V = volume). Tiap starter isolat dibuat sebanyak 30 ml 

sehingga diperoleh total 90 ml starter dari tiga isolat (~4.5% media). Starter 

lalu dimasukkan ke dalam botol selai dan ditutup rapat. 

4. Menuang media M63 cair sebanyak 2000 ml ke dalam bak fermentor lalu 

memasang penutup bak dan mengunci baut-bautnya. 

5. Mengeluarkan bak fermentor dari LAF dan menempatkanya di dalam 

waterbath lalu mengatur suhunya hingga sesuai yang diinginkan. 

6. Memasang selang-selang feed (selang sampling, selang asam, selang basa 

dan selang aerator). 

7. Menyalakan fermentor dan aerator lalu mengatur keasaman media dengan 

meneteskan asam atau basa hingga mencapai pH yang diinginkan. 
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8. Melakukan inokulasi starter isolat ketika suhu dan pH yang diinginkan 

tercapai. Inikulasi dilakukan dengan menyedot isolat starter di dalam botol 

selai menggunakan selang sampling. Posisi selang dipasang bersisian 

dengan bunsen burner guna menjaga meminimalisir kontaminan. 

3.6.7. Pelaksanaan Fermentasi dan Pengambilan Sampel 

1. Waktu saat dilakukan inokulasi starter isolat dianggap sebagai waktu 0 jam 

fermentasi. 

2. Mengatur suhu dan pH agar diinginkanyangsesuaikonstan  dengan 

meneteskan asam atau basa. 

3. Melakukan pengambilan sampel tiap 2 jam sekali sebanyak 1 ml dan 

dimasukkan pada tube eppendorf lalu disimpan di dalam refrigerator. 

4. Melakukan fermentasi selama 18 jam. 

5. Membersihkan bak fermentor dan alat lainnya setelah fermentasi selesai. 

3.6.8. Pengukuran OD Sampel 

1. Mengambil sampel hasil fermentasi yang disimpan di dalam refrigerator. 

2. Melakukan pengukuran OD sampel menggunakan spektrofotometri pada λ 

420 nm. 

3. Memplot hasil OD menjadi grafik pertumbuhan bakteri. 

  


