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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Agronomi dan Greenhouse 

Lahan Terpadu Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah 

Malang. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan mulai bulan Februari sampai 

Mei  2018.  

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat dan Bahan Isolasi Bakteri 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autocalve, beaker 

glass 1000 ml; 500 ml; 250 ml, bunsen, erlenmeyer 1000 ml; 500 ml; 250 ml, 

inkubator, jarum ose, karet hisap, kotak es, Laminar Air Flow Cabinet (LAFC), 

lemari es (Refrigerator), microwave, mikro pipet 1000 µL; 100 µL; 10 µL dan tip 

warna putih, kuning dan biru, pipet ukur, rak tabung reaksi, shaker, spatula, spet, 

styrofoam, tabung reaksi, timbangan analitik, tube Eppendorff 1,5 ml, vorteks, 

plastic wrap, petridish 9 cm, aluminium foil, tissue, spektrofotometer alat tulis, 

kapas dan alat-alat pendukung lainnya. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah media mineral M63 

standar KH2PO4 100 mM, KOH 75 mM, (NH4)2SO4 15 mM MgSO4 0.16 mM, 

FeSO4 4 mM, Glukosa 10 mM, Agarose 2 g, triptopan 100 ppm, rizosfer tanaman 

cabai, ethanol 96% , dan aquadest. 

3.2.2 Alat dan Bahan Aplikasi Lapang  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat pertanian, alat 

tulis, meteran, timbangan analitik, kantong plastik, pH meter dan alat dokumentasi. 
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Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk hayati, benih sawi, tomat 

serta cabai,  pupuk kotoran kambing, gula merah dan air. Bahan lain yang 

digunakan untuk pemeliharaan tanaman adalah pestisida. 

3.3 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut 

sebagai berikut: 

3.3.1 Sterilisasi Alat 

Seluruh peralatan seperti cawan petri, tabung reaksi, erlemeyer, jarum ose 

yang akan digunakan dalam penelitian dicuci terlebih dahulu, selanjutnya 

dikeringkan dan dibungkus dengan kertas pembungkus. Khusus erlemeyer dan 

tabung reaksi bagian mulut labu dan tabung dibungkus dengan kertas aluminium 

foil lalu dibungkus dengan plastik. Sterilisasi alat menggunankan autoclave dengan 

suhu 1210C selama 60 menit. 

3.3.2 Pembuatan Media M63 Standar 

Menimbang bahan yang terdiri dari KH2PO4 100 mM, KOH 75 mM, 

(NH4)2SO4 15 mM MgSO4 0.16 mM, FeSO4 4 mM, Glukosa 2 g dan dilarutkan 

dengan aquades sanyak 1000 ml menggunakan beaker glass. Kemudian mengaduk 

larutan tersebut hingga homogen. Selanjutnya memindahkan media M63 standar 

yang sudah larut ke dalam tabung reaksi, masing-masing tabung sebanyak 9 ml. 

Kemudian menutup tabung reaksi dengan kapas yang sudah steril, langkah 

selanjutnya adalah melakukan sterilisasi media menggunakan autoclave dengan 

suhu 121 0C  selama 15 menit. 
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3.3.3 Isolasi Bakteri Rizosfer Tanaman Sayuran dengan Pengenceran 

Bertingkat dan Spreadplate 

Setelah melakukan tahapan sterilisasi alat dan media yang akan digunakan, 

tahap selanjutnya adalah pengisolasian bakteri pada rhizosfer tanah dengan 

menggunakan media M63 Standart. Langkah awal dari kegiatan ini adalah 

menyiapkan sampel tanah yang akan dimasukkan kedalam tabung sebanyak 1 g, 

kemudian diberi aquadest steril sebanyak 9 ml, selanjutnya isolat divortex hingga 

homogen. Mengambil larutan isolat masing-masing sebanyak 1 ml dan dimasukkan 

kedalam tabung baru berisi 9 ml aquadest steril dan dihomogenkan kembali, 

kegiatan ini diulang hingga 5 (lima) kali dan setiap sampel tanah diulang 3 (tiga) 

kali.  

 

Gambar 2. Proses Isolasi Bakteri Tanah dengan cara Pengenceran Bertingkat 

Setelah itu memberi label pada masing-masing tabung reaksi sesuai 

pengenceran. Pelaksanaan dilakukan diruang yang steril dengan menggunakan 

Laminar Air Flow (LAF). Kemudian diambil sebanyak 100 µl dan dimasukkan 

kedalam Media M63 Standart yang berada di dalam petridisk lalu diratakan 

menggunakan draiglass dan ditunggu selama 3 hari kemudian dihitung koloni 
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bakterinya (CFU), jika diangka 20-25 maka dianggap berhasil dan digunakan 

sebagai inokulan.  

3.3.4 Pemurnian Bakteri dengan cara Streak 

Isolat bakteri yang sudah tumbuh pada media M63 Standart, selanjutnya 

dilakukan pemurnian pada media M63 Standart dengan metode penggoresan 

menggunakan jarum ose. Langkah awal dari pemurnian isolat bakteri adalah 

menyiapkan isolat bakteri yang sudah tumbuh. Kemudian diambil menggunakan 

ose dan melakukan penggoresan menggunakan jarum ose secara zig-zag kedalam 

petridisk berisi media M63 Standart. Selanjutnya memberi label pada masing-

masing petridisk sesuai isolat bakteri yang ditumbuhkan. Isolat yang sudah 

ditumbuhkan diinkubasi selama 24 jam. Proses selanjutnya adalah melakukan 

identifikasi pada isolat yang sudah tumbuh, jika masih ada kontaminan maka 

dilakukan pemurnian kembali. Setelah selesai proses identifikasi isolat disimpan 

pada suhu 40C.  

3.3.5  Identifikasi bakteri  

Identifikasi bakteri dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis, 

identifikasi secara makroskopis dilakukan dengan melihat bentuk, warna, elevasi, 

tepian dan jumlah koloni, sedangkan identifikasi bakteri secara mikroskopis 

dilakukan dengan cara pewarnaan gram dan diamati dengan mikroskop. Adapun 

metode pewarnaan gram menurut (Gram, 1884) adalah sebagai berikut : 
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Preparat yang telah siap dicat digenangi dengan cat Gram A selama 1-3 menit, 

kemudian cat dibuang, lalu preparat di cuci dengan air mengalir, preparat digenangi 

cat Gram B selama 0.5-1 menit, cat dibuang lalu preparat dicuci dengan air 

mengalir, selanjutnya preparat ditetesi dengan cat Gram C sampai warna cat tepat 

dilunturkan, cat dibuang lalu preparat dicuci dengan air mengalir, preparat 

digenangi dengan cat Gram D selama 1-2 menit, sisa cat dibuang lalu preparat 

dikeringkan di udara, preparat siap diamati dibawah mikroskop.  

3.4  Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Petak Terbagi 

dengan menggunakan 2 faktor yaitu jenis tanaman sebagai petak utama dan 

frekuensi pemberian pupuk hayati sebagai anak petak. Setiap perlakuan diulang 3 

kali, sehingga terdapat 45 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari 15 

polybag untuk tanaman sawi, 15 polybag untuk tanaman tomat dan, 15 polybag 

untuk tanaman cabai.  

Perlakuan dalam penelitian ini yaitu:  

Petak utama (jenis tanaman) terdiri dari: 

K1  :  Tanaman Sawi  

K2  :  Tanaman Tomat 

K3  :  Tanaman Cabai 

Anak petak (frekuensi pemberian pupuk hayati) terdiri dari: 

P0  : Tanpa pupuk hayati 

P1  : Perendaman pupuk hayati+300 ml/tanaman pupuk hayati (0 HST) 

P2  : Perendaman pupuk hayati+300 ml/tanaman pupuk hayati (0 HST+15 HST) 

P3 : Perendaman pupuk hayati+300 ml/tanaman pupuk hayati (0 HST+15 

HST+30 HST) 

P4 :    Tanpa pupuk kompos              



21 

 

 
 

3.5 Pelaksanaan Percobaan 

3.5.1 Analisis Tanah 

 Analisis tanah meliputi: pH, KTK, C Organik, N, P, K dilakukan dengan 

cara mengambil sampel tanah sebelum dan setelah pelaksanaan percobaan. Tanah 

diambil secara acak sebanyak 1 kg pada kedalaman 15 cm. dikering anginkan 

kemudian dilakukan pengujian di laboratorium tanah. 

3.5.2 Penyiapan Lahan  

Ukuran petak percobaan 400 x 500 cm.  dengan jarak tanam sawi 30 x 30 

cm, jarak tanam  tomat 40 x 45 cm sedangkan jarak tanam cabai 60 x 60 cm. Ukuran 

polybag yang digunakan adalah 35 x35 cm dengan isi 7 Kg tanah per polybag. 

Adapun denah tata letak percobaan sawi, tomat serta cabai di lapang dijelaskan pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1. Denah Tata Letak Percobaan 
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Keterangan :  

P0:  Tanpa pupuk hayati (kontrol) I, II, III:  Ulangan 

P1:  Pupuk hayati 1 kali  K1:  Tanaman sawi 

P2:  Pupuk hayati 2 kali  K2:  Tanaman tomat  

P3:  Pupuk hayati 3 kali  K3: Tanaman cabai  

P4: Tanpa pupuk kompos 

  

3.5.3  Penanaman Bibit  

  Sebelum penanaman, dilakukan perendaman bibit selama 2 jam dengan 

pupuk hayati sesuai perlakuan. Bibit ditanam pada setiap lubang tanam sedalam 5 

cm kemudian ditutup dengan tanah tipis-tipis dan disiram dengan pupuk hayati 

sesuai perlakuan. 

3.4.4 Pemeliharaan 

a. Penyiraman 

 Penyiraman dilakukan pagi hari dengan interval 2 hari sekali saat tanaman 

umur 1-2 minggu dan penyiraman dilakukan setiap hari saat tanaman umur 3 MST 

sampai panen..  

b. Pemupukan 

Pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang kambing dilakukan setelah 

pengolahan tanah atau 1 minggu sebelum tanam dengan dosis 105 gr (Lampiran 7) 

untuk setiap polybag, sedangkan perlakuan pupuk hayati diberikan sesuai 

perlakuan. Pada pemupukan menggunakan pupuk hayati, 1 liter pupuk hayati 

diencerkan dengan 10 liter air dan ditambahkan gula 100 g. Selanjutnya larutan 

digunakan untuk merendam benih dan disiramkan diatas tanaman dengan dosis 300 

ml untuk setiap tanaman (gambar 2). 
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c. Penjarangan 

 Penjarangan dilakukan pada umur 10 HST dengan cara memotong pangkal 

batang tanaman sehingga tersisa 1 tanaman dalam setiap lubang tanam.  

d. Penyiangan gulma 

 Penyiangan gulma dilakukan dengan cara mencabut tumbuhan liar yang ada 

pada petak percobaan. Penyiangan dilakukan sebanyak 3 kali selama percobaan. 

e. Pengendalian Hama 

 Pengendalian hama dilakukan secara manual dan secara kimia. 

Pengendalian hama secara manual dengan cara mengambil hama yang menyerang 

tanaman, sedangkan pengendalian hama secara kimia dengan menggunakan 

pestisida.  

3.5.6 Pengamatan  

Parameter  pengamatan pada tanaman sawi, tomat, dan cabai meliputi: 

a. Tinggi tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diamati dengan cara mengukur tinggi tanaman mulai dari 

pangkal batang sampai pada pucuk daun pada setiap sampel. Pengamatan 

dilakukan dalam interval 7 hari sekali dari umur 1 MST sampai tanaman 

mencapai tinggi maksimum. 

b. Jumlah daun (helai)  

Jumlah daun diamati dengan cara menghitung jumlah daun yang telah 

berkembang (membuka) sempurna pada setiap sampel, tidak termasuk kuncup 

daun. Pengamatan dilakukan dalam interval 7 hari sekali dimulai dari umur 1 

MST.  
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c. Luas daun (cm2)

Luas daun diamati diamati menggunakan aplikasi Imagej. Pengamatan

dilakukan dengan memfoto daun kemuadian hasil foto dianalisa menggunkan

aplikasi Imagej. Pengamatan dilakukan dalam interval 7 hari sekali

d. Diameter batang (cm)

Diameter batang diamati dengan menggunakan jangka sorong dengan

mengamati bagian pangkal batang titik tumbuh.

e. Berat segar tanaman (gr)

Berat segar tanaman dihitung dengan menimbang seluruh bagian tanaman

meliputi berat segar daun, akar dan batang.

f. Berat kering tanaman (gr)

Berat kering tanaman dihitung dengan menimbang seluruh bagian tanaman

meliputi berat kering daun, akar dan batang setelah di kering anginkan kemudian

di oven selama 2 hari dengan suhu 80oC.

3.6 Analisis dan Penyajian Data 

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode Rancangan 

Petak Terbagi dan Rancangan Acak Kelompok Sederhana dengan uji F untuk 

mengetahui respon dari perlakuan yang diberikan. Selanjutnya, data diuji BNJ taraf 

α 5% untuk membandingkan pengaruh antar perlakuan terhadap hasil tanaman. 

Penyajian data menggunakan tabel dan data menggunakan kurva.  


