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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi, Universitas Muhammadiyah 

Malang, Jawa Timur.  Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2017 hingga 

Februari 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah, laminar air flow (LAF), jarum ose, 

pipet, spatula, bunsen, tabung reaksi, erlenmeyer, petridish, rak tabung reaksi, rak 

penyimpanan, refrigerator, inkubator, timbangan analitik, magnetic stirrer, vortex, shaker, 

mikroskop, alat tulis dan alat dokumentasi. 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pupuk hayati biakan bakteri 

Bradyrhizobium japonicum, alumunium foil, plastik, karet, kapas, media moss, aquades steril, 

alkohol 70%, larutan clorox, dan spirtus. 

3.3 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Pada pengamatan cekaman osmotik dilakukan analisa 

data Optical Density (OD) dengan isolat Bradyrhizobium japonicum yang ditumbuhkan pada 

media Lactose Broth (LB) dan media media minimal (M63) yang ditambahkan cekaman 

osmotik beruma NaCl pada masing-masing media dengan konsentrasi 0M, 0,5M, dan 1M. Pada 

pengamatan pengaruh suhu dan kemasan menggunakan Rancangan Split Plot yang disusun
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secara Acak Kelompok (RAK).  Petak utama adalah perbedaan suhu simpan pupuk hayati 

Bradyrhizobium japonicum padat dan anak petak adalah perbedaan kemasan pupuk hayati 

Bradyrhizobium japonicum padat.  Suhu terdiri dari tiga taraf yakni S1 = 4℃ (refigerator), S2 

= 25℃ (mewakili daerah Malang Selatan) dan S3 = 34℃.  Sedangkan kemasan terdiri dari tiga 

taraf yakni K1 = plastik, K2 = alumunium foil dan K3 = gabungan kemasan plastik dan 

alumunium foil.  Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga terdapat 27 unit percobaan.  Setiap 

unit percobaan terdiri dari 5 populasi. 
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Gambar 1.  Denah Penelitian 

Keterangan :  

S: Suhu 

K: Kemasan 
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3.4 Metode Pelaksanaan 

A. Sterilisasi Alat 

Alat-alat seperti tabung reaksi, erlenmeyer, petridish dan spatula dicuci hingga bersih 

kemudian dikeringkan.  Setelah kering, peralatan kemudian dibungkus dengan kertas dan 

dimasukan kedalam plastik tahan panas kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave 

dengan suhu 121℃ dan tekanan 1 atm selama ±30 menit.  Sterilisasi Laminar Air Cabinet 

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

±30 menit. 

 

B. Pembuatan Media Lactose Broth (LB) Standar 

Media Lactose Broth (LB) cair dibuat dengan melarutkan 0,5 gram yeast extract, 0,1 

gram NaCl, dan 0,1 gram tripton ke dalam 85 mL aquades sampai pH netral. Kemudian 

ditambah aquades lagi hingga 100 mL. Setelah itu diaduk hingga seluruh bahan homogen dan 

disterilisasi (Apriliana, 2013). 

 

C. Pembuatan Media Minimal (M63) Standar 

Menimbang bahan yang terdiri dari KH2PO4 100 mM, KOH 75 mM, MgSO4 0,16 mM, 

(NH4)2SO4  15mM, D-glukosa 10 mM, FeSO4 3.9 Mm dan dilarutkan dengan aquades 

sebanyak 1000 ml (1 liter) menggunakan beaker glass. Kemudian mengaduk larutan tersebut 

hingga homogen. Selanjutnya memindahkan media minimal (M63) standar yang sudah larut 

ke dalam tabung reaksi, masing-masing tabung sebanyak 9 ml. Kemudian menutup tabung 

reaksi dengan alumunium foil, langkah selanjutnya adalah melakukan sterilisasi media 

menggunakan autoclave dengan suhu 121℃  selama 15 menit (Susilo, 2015). 
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D. Pembuatan Biakan Cair 

Membuat media stok yang terdiri dari 0,4% difco bacto pepton, 2mM Mg 𝑆𝑂4 7𝐻2O 

kemudian ditambahkan dengan aquades hingga 1 liter selanjutnya dipanaskan menggunakan 

magnetic stirrer sambil diaduk hingga homogen.  Media lalu disterilisasi menggunakan 

autoclave kemudian dituang sebanyak 200 ml kedalam erlenmeyer 250 ml.  Selanjutnya 

erlenmeyer ditutup menggunakan alumunium foil steril (dilewatkan pada api bunsen), dilapisi 

plastik dan diikat menggunakan karet.   Media kemudian didinginkan dalam waktu ± 1 hari.  

Sterilisasi bahan pada dasarnya sama dengan sterilisasi alat yakni menggunakan autoclave 

selama 25 menit pada suhu 121℃ dan tekanan 1 atm.  Selain itu hal lain yang perlu dipersiapkan 

tanpa melakukan sterilisasi adalah alkohol 70% dan 96%.  Pembiakan bakteri Bradyrhizobium 

japonicum dilakukan dengan cara mengambil dua ose bakteri dari cawan petri dengan 

menggunakan jarum ose steril dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer.  Selanjutnya erlenmeyer 

ditutup menggunakan alumunium steril (dilewatkan pada api bunsen), dilapisi plastik dan 

diikat menggunakan karet.  Jarum ose harus selalu disterilisasi setiap akan digunakan, yakni 

dengan cara dicelup dalam alkohol kemudian dibakar hingga berwarna merah pada bunsen dan 

didinginkan dengan cara mencelupkan kembali kedalam alkohol. Kegiatan tersebut dilakukan 

dalam kondisi steril di laminar air flow.  Kemudian biakan tersebut digoyang menggunakan 

shaker dengan kecepatan 125 rpm selama 7 hari hingga cairan menjadi keruh. 

 

E. Pembuatan Pupuk Hayati Padat 

 Isolat padat dibuat dengan menggunakan media moss.  Pertama dilakukan penghalusan 

moss terlebih dahulu dengan cara membersihkan media moss dari campuran bahan yang terlalu 

keras, kemudian diayak dengan ayakan berukuran 10 mm.  Setelah proses penghaluskan 
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selesai, meniriskan media moss dengan cara disaring agar air pada proses penghalusan hilang.  

Proses pengemasan dilakukan dengan cara mengambil 250 g media moss yang telah halus 

kemudian dikemas pada kemasan yang berbeda sesuai dengan perlakuan.  Moss dalam 

kemasan kemudian disterilisasi menggunakan autoclave selama 25 menit pada suhu 121℃ dan 

tekanan 1 atm selama tiga hari berturut-turut untuk menghindari pembentukan spora dan 

bakteri serta dioven untuk mendapatkan media yang kering.  Kemudian menginjeksikan isolat 

Bradyrhizobium japonicum cair pada kemasan dengan cara menyuntikan 40 ml pada kemasan 

kemudian tutup lubang bekas injeksi dengan isolasi agar tetap steril.  Proses terakhir adalah 

menyimpanan moss pada kemasan pada suhu ruang menggunakan inkubator dengan suhu 

sesuai dengan masing-masing perlakuan.  

 

F. Perhitungan Bakteri 

Pengambilan sampel bakteri untuk media padat dilakukan dengan mengambil satu gram 

pupuk padat yang telah disimpan dalam kemasan dan meletakannya pada tabung reaksi yang 

terdapat 9 ml aquades lalu dikocok dengan menggunakan vortex hingga larutan homogen, 

kemudian mengambil 1 ml dari tabung reaksi pertama dan memasukannya ke tabung reaksi 

kedua yang juga berisi 9 ml aquades dan mengulangi langkah tersebut hingga pengenceran ke-

9.  Kemudian mengambil 1 ml larutan pada tabung ke-9 dengan pipet kemudian diletakkan 

pada cawan petri yang telah berisi media pepton agar ndengan menggunakan metode tetes 

(drop plate).  Langkah terakhir adalah membakar pinggiran cawan petri kemudian cawan petri 

ditutup serta melapisi pinggiran cawan petri dengan plastic warp dan diletakk terbalik dalam 

inkubator pada temperatur 28℃ selama 5 hari hingga koloni terbentuk. 
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Selain perhitungan, perlu dilakukan pula pembiakan Bradyrhizobium japonicum tetap 

terjaga.  Pembiakan dilakukan dengan cara mengambil koloni yang tumbuh pada cawan petri 

dengan menggunakan jarum ose, kemudian menggoreskan pada cawan petri baru yang telah 

berisi media pepton agar secara vertikal dan horizontal sebanyak dua goresan seperti pada 

gambar 4.  Pinggiran cawan petri dan tutup cawan petri dilewatkan pada nyala bunsen lalu 

ditutup kemudian melapisi pinggiran plastic warp dan diletakkan secara terbalik.  Untuk 

pembuatan pada tabung yang telah berisi media miring sama dengan langkah sebelumnya yakni 

mengambil koloni pada cawan petri dan memindahkannya dengan cara menggoreskannya 

secara meliuk pada media miring seperti pada gambar 5.  Selanjutnya tabung diletakkan secara 

miring.  Jarum ose harus selalu steril setiap kali selesai memindahkan koloni yakni dengan cara 

mencelupkan jarum pada alkohol lalu dipanaskan pada nyala bunsen hingga merah dan 

mencelupkannya pada alkohol guna mendinginkan jarum. 
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159× 107 = 1,59× 105 

Gambar 3. Metode pengenceran dan perhitungan Total Plate Count (TPC) 

 



19 

 

 

 

G. Pengujian Pertumbuhan Isolat Bakteri 

Bakteri yang telah murni diambil, dimasukkan kedalam tabung reaksi berisi media M63 

Standar dan LB. Setelah itu memvortexnya hingga homogen dan dilihat nilai absorbansi 

dengan spektrofotometer pada 0 jam pertumbuhan dengan panjang gelombang 600 nm 

(nanometer). Kemudian di shaker selama kurang lebih 18-20 jam setiap 2 jam diamati 

pertumbuhan bakterinya dengan spektrofotometer yang kemudian didapatkan nilai OD 

(Optical Density). Sampel terakhir diambil 1 ml dimasukkan kedalam tube kemudian di 

sentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 4000 rpm (rotary per minute’s). Terbentuklah 

supernatan dan natan yang kemudian diambil supernatannya sebanyak 700 µl ditambahkan 

reagen salsowski 700 µL lalu divortex dan dispektro dengan pajang gelombang 420 nm untuk 

melihat (Susilo, 2015). 

 

H. Pengamatan 

Perkembangan bakteri Bradyrhizobium japonicum diamati dengan mengukur parameter 

meliputi: 

A. Jumlah Bakteri diamati dengan menggunakan metode Total Plate Count (TPC).  

TPC merupakan metode yang digunakan untuk menghitung koloni mikroorganisme 

dalam sebuah cawan (plate) pada berbagai pengenceran.  Perhitungan TPC 

dinyatakan sebagai jumlah koloni bakteri hasil perhitungan dikalikan faktor 

pengencer. 

B. Pertumbuhan isolat Bradyrhizobium japonicum pada Media M63 dan Media LB  
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I. Analisis dan Pengujian Data 

 Data yang terkumpul dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan penelitian.  

Parameter jumlah bakteri dianalisis menggunakan anova dan diuji lanjut dengan mengunakan 

uji Duncant dengan taraf 5% 


