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III.  METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Penelitian dilakukan selama kurang lebih 

selama 4 bulan dimulai pada bulan Agustus hingga November 2017. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sarung tangan, masker, jas 

lab, autoclave, spreader, shaker, Laminar Air Flow (LAF), korek api, bunsen, 

spatula, mikro pipet, tabung reaksi, erlenmeyer, cawan petri, rak tabung reaksi, 

refrigerator, inkubator, timbangan analitik, microwave, magnetic strirer, beaker 

glass, vortex, jarum ose, alat tulis, mikroskop, pH meter, sealer (alat press plastik) 

dan alat dokumentasi. 

Bahan dalam penelitian ini adalah biakan Rhizobium sp. koleksi Dr. Ir. 

Saidatul Idiyah, MP., media berupa pepton cair (difco bacto pepton dan 

MgSO4.7H2O), kompos (pupuk kandang + tanah + pasir), alkohol, botol plastik 

bening, botol kaca, karet, kantong plastik, kantong alumunium foil, alumunium 

foil, kapas, larutan clorox, aquades steril, alkohol 70%, spiritus, kertas label. 

 

3.3 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jawa Timur dengan menggunakan Rancangan Split Plot 

yang diatur secara acak kelompok.  Petak utama adalah perbedan waktu simpan 

pupuk hayati Rhizobium sp. dalam bentuk cair dan padat yang terdiri dari 6 taraf, 
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W2 = 2 minggu, W4 = 4 minggu, W6 = 6 minggu, W8 = 8 minggu, dan W10 = 10 

minggu, dan W12 = 12 minggu. Anak petak adalah jenis kemasan pupuk hayati 

Rhizobium sp. dalam bentuk cair dan padat yang terdiri dari 4 taraf, yakni K1 = 

botol kaca (media cair), K2 = botol plastik (media cair), K3 = plastik (media 

padat), K4 = alumunium foil (media padat). Setiap perlakuan diulang 2 kali, 

sehingga terdapat 120 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari 5 populasi 

dan diamati 1 sampel acak. Denah unit penelitian dapat dilihat pada (Lampiran 1). 

 

3.4 Metode Pelaksanaan 

3.4.1. Sterilisasi Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan untuk penelitian seperti, spatula, pipet, tabung reaksi, 

erlenmeyer, cawan petri, botol kaca sebelum disterilisasi terlebih dahulu dicuci 

dan dikeringkan lalu dibungkus dengan kertas kemudian dimasukan kedalam 

plastik (PP) yang tahan panas. Sterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 

121
o
C dalam tekanan 1 atm selama 60 menit. Sterilisasi Laminar Air Flow 

Cabinet (LAFC) dilakukan dengan menggunakan lampu UV selama ± 60 menit 

lalu menyalakan blower selama ± 30 menit, kemudian sebelum digunakan, 

ruangan di semprot terlebih dahulu dengan alkohol 70%. Sedangkan botol plastik 

dan wadah plastik dicuci bersih dan disterilisasi dengan direndam larutan clorox 

sebanyak 10 ml dan dicampur dengan air 10 liter dalam 1 x 24 jam. 

Bahan yang disterilisasi adalah media pepton cair dan aquades, sterilisasi 

bahan sama seperti sterilisasi alat yakni menggunakan autoclave selama 25 menit 

pada suhu 121
o
C pada tekanan 1 atm. Selain itu bahan lain yang perlu 

dipersiapkan tanpa melakukan sterilisasi adalah alkohol 70% dan 95%. 
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3.4.2. Pembuatan Biakan pada Media Difco Bacto Pepton 

Media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri Rhizobium sp. adalah 

media pepton. Pembuatan stok media pepton cair dilakukan dengan 

mencampurkan 0,4% difco bacto pepton dan 2 mM MgSO4.7H2O, dan aquades 

dalam gelas piala 1000 ml, kemudian ditambahkan aquades steril hingga volume 

1000 ml dan didihkan di atas microwave. Sebelum kegiatan dalam Laminar Air 

Flow tangan peneliti disemprot dengan alkohol lalu menggunakan sapu tangan 

dan masker. Kemudian dalam ruang Laminar Air Flow menuangkan media 

kedalam erlenmeyer 250 ml dan masing-masing diisi 200 ml. Bagian mulut 

erlenmeyer dibakar pada api bunsen dan ditutup dengan alumunium foil dan 

plastik tahan panas lalu diikat dengan karet. Kegiatan ini dilakukan dalam 

Laminar Air Flow. Selanjutnya dilakukan proses sterilisasi menggunakan 

autoclave selama 25 menit pada suhu 121
o
C dengan tekanan 1 atm dan didiamkan 

± 1 hari. 

Setelah media dingin, inokulum dibuat dengan cara membuka alumunium 

foil pada erlenmeyer tersebut dan mendekatkan pada api bunsen kemudian 

mengambil satu koloni bakteri dari biakan murni Rhizobium sp. dari cawan petri 

dengan mengisi 2 kali jarum ose pada 200 ml media pepton cair yang telah dibuat 

dalam erlenmeyer, setiap kali mengambil bakteri, jarum ose selalu disterilkan 

dengan mencelupkan pada alkohol 95% dan setelahnya dibakar pada api busen 

sampai merah dan didinginkan dengan mencelupkan kedalam alkohol 95%, 

setelah proses mengisi bakteri maka erlenmeyer ditutup kembali di atas bunsen 

dengan ditutup alumunium foil dan plastik lalu di ikat dengan karet.  Kegiatan ini 

dilakukan dalam Laminar Air Flow, kemudian proses selanjutnya dilakukan 
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shaker selama 7 hari dengan kecepatan 130 rpm pada suhu ruang hingga cairan 

menjadi keruh. 

 

3.4.3. Pembuatan Pupuk Hayati Rhizobium sp. Cair dan Padat 

Pembuatan pupuk hayati cair yakni dengan cara menuangkan cairan media 

yang telah terisi bakteri Rhizobium sp. pada botol kemasan 200 ml dan botol 

kemasan kaca sebanyak 100 ml pada masing-masing botol, kegiatan ini dilakukan 

dalam Laminar Air Flow. Proses selanjutnya yakni kemasan botol biakan bakteri 

tersebut disimpan pada suhu kamar dengan rata-rata 25
o
C. Proses selanjutnya 

adalah menunggu waktu simpan sesuai dengan perlakuan, waktu simpan selama : 

2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu, 10 minggu, dan 12 minggu. 

Sedangkan pembuatan media padat adalah menggunakan media kompos 

yang terdiri dari pupuk kandang, tanah dan pasir. Langkah pertama dilakukan 

penghalusan dengan ayakan berukuran 10 mesh, lalu dipersiapkan dengan cara 

merendam, menyaring, merendam kembali, dan membuang air dari kompos 

kemudian dibiarkan mengering dengan cara mengeringkan dibawah terik sinar 

matahari selama satu hari hingga kadar air dibawah 20%. Setelah itu dilakukan 

pengemasan sebanyak 250 g dimasukan kedalam kantong plastik atau alumunium 

foil kemudian dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave selama 30 menit pada 

suhu 121
o
C  dengan tekanan 1 atm selama 3 hari berturut-turut untuk menghindari 

pembentukan spora dan bakteri, serta menunggu sehari hingga dingin dan menjadi 

kering. Setelah itu menutupnya dengan sealer (alat press plastik) dan selanjutnya 

dalam ruang Laminar Air Flow dilakukan penginjeksian / memasukan dengan alat 

suntik cairan media pepton yang telah berisi bakteri Rhizobium sp. kedalam 

plastik atau alumunium foil sebanyak 20 ml (kepadatan jumlah bakteri belum 
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terukur), lubang kecil bekas suntik segera ditutup dengan isolasi. Kemudian 

dilakukan penyimpanan pada suhu kamar dengan suhu rata rata 25
o
C selama 

perlakuan waktu simpan; 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu, 10 minggu, 

dan 12 minggu. 

 

3.4.4. Pembuatan media agar 

Media yang digunakan berupa pepton agar dengan 0,4% difco bacto pepton, 

2mM MgSO4 7H2O, 15g/lt agarosa, dan aquades dalam gelas piala 1000 ml. 

kemudian untuk menghomogenkan maka media agar dipanaskan dengan 

microwave selama 10 menit dan setelahnya diaduk dengan spatula selanjutnya 

proses sterilisasi dengan autoclave selama 25 menit dalam suhu 121
o
C dengan 

tekanan 1 atm, dan di diamkan dalam satu hari, kemudian media agar siap 

sebelum dituangkan dalam cawan petri dilakukan pemanasan terlebih dahulu 

dengan microwave hingga cair kemudian media dituangkan ke dalam cawan petri 

dan ditutup dengan plastik wrap, kegiatan ini dilakukan dalam Laminar Air Flow 

(Idiyah, 1997). 

 

3.4.5. Penghitungan bakteri 

Pengambilan sampel bakteri untuk media cair dilakukan dengan mengambil 

bakteri yang terdapat pada masing-masing botol, untuk media cair diambil 

sebanyak 1 ml dan diletakan pada tabung reaksi pertama yang berisi 9 ml aquades 

kemudian dihomogenkan dan diambil 1 ml lagi untuk dimasukan kedalam tabung 

reaksi kedua yang juga berisi 9 ml aquades dan mengulangi langkah tersebut 

hingga pengenceran ke 10
-9

 selanjutnya mengambil 0,1 ml dari tabung ke 9 

dengan mikropipet kemudian diletakan 0,1 bakteri Rhizobium sp. pada media agar 
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dalam cawan setelah itu mengambil alat spreader yang dibakar dengan bunsen 

dan menunggu alat spreader dingin kemudian melakukan spreader pada media 

agar. Selanjutnya cawan petri ditutup, bagian pinggir cawan petri dibakar pada api 

bunsen dan direkatkan dengan plastik wrap serta diletakan terbalik dalam 

inkubator untuk menghindari air uap yang mengganggu saat penghitungan koloni, 

disimpan dengan temperatur 28
o
C selama 3 hari untuk membentuk jumlah koloni 

yang cukup. 

Pengambilan sampel bakteri untuk media padat dilakukan dengan 

mengambil 1 gram pupuk padat yang telah disimpan dalam kemasan dan 

meletakannya pada tabung reaksi yang terdapat 9 ml aquades lalu dikocok dengan 

vortex hingga larutan homogen, kemudian mengambil 1 ml dari tabung reaksi 

pertama dan memasukannya ke tabung  kedua yang juga berisi 9 ml aquades dan 

mengulangi langkah tersebut hingga pengenceran ke10
-9

. Kemudian pada 

pengenceran ke 10
-9

 diambil sebanyak 0,1 ml dengan mikropipet dan 

meletakannya pada cawan petri yang telah terisi media agar pepton. Langkah 

terakhir adalah membakar pada api bunsen dan direkatkan dengan plastik wrap 

serta diletakan terbalik dalam inkubator pada temperatur 28
o
C selama 3 hari untuk 

membentuk jumlah koloni yang cukup. 

3.4.6. Pengamatan 

Perkembangan bakteri Rhizobium sp. diamati dengan parameter meliputi : 

1. Jumlah bakteri diamati dengan cara Total Plate Count (TPC), TPC adalah 

penghitungan koloni bakteri dalam sebuah cawan petri (plate) pada 

berbagai pengenceran. Cara menghitung jumlah bakteri dalam cawan petri 

adalah jumlah bakteri per sampel ( ∑ ) = jumlah koloni × faktor 
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pengenceran (10
-9

), (angka pangkat sesuai dengan berapa kali pengenceran

pada tabung reaksi), dibagi dengan jumlah bakteri yang dimasukan dalam 

cawan petri dengan satuan CFU (Colony Form Unit). 

2. Warna cairan bakteri Rhizobium sp. dalam bentuk cair pada masing

masing kemasan botol diamati secara deskriptif, melihat perubahan warna

pada cairan pupuk hayati bakteri Rhizobium sp..

3. Bentuk koloni bakteri Rhizobium sp. diamati secara deskriptif,

mendeskripsikan bentuk koloni pada pupuk hayati bakteri Rhizobium sp..

4. Kecepatan bakteri Rhizobium sp. dalam membentuk koloni pada media

agar cawan petri, menghitung berapa jam koloni bakteri telah terbentuk

pada media agar.

3.4.7. Analisis dan Pengujian Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan 

penelitian.  Parameter jumlah bakteri dianalisis menggunakan anova dan diuji 

lanjut dengan menggunakan uji BNT dengan taraf 5%.  Parameter warna dan 

bentuk koloni bakteri diamati secara deskriptif. 


