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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bioteknologi 

Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 24 Desember 2017 hingga 10 

Oktober 2018. 

3.2 Diagram Alur Penelitian 

 
Gambar 6. Diagram Alur Penelitian 
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3.3 Bahan dan Alat 

Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah 

ice box, inkubator, shaker, laminar air flow (LAF), autoclave, mikropipet ukuran 

0-10 µl, 10-100 µl dan 100-1000 µl, tip mikropipet warna putih, kuning dan biru, 

tube volume 1500 µl, jarum ose, batang penyebar, sentrifuge, beaker glass, bunsen, 

tabung reaksi volume 30 ml, Cawan petri diameter 150 x 25 (mm), erlemeyer 

volume 1000 ml, botol duran volume 2000 ml dan 1000 ml, microwave, vortex, 

colony counter, spektrofotometer, dan Chromatography–Mass Spectrometry (GC-

MS) merk Shimadzu Type GC-MS QP2010 Plus. 

Sedangkan untuk bahan yang digunakan adalah sampel lumpur aktif 

(sludge) industri PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), M63, Logam Berat 

(Hg dan Pb), agar powder, NaOCl, KH2PO4, KOH, MgSO4, FeSO4, tryptone, NaCl, 

yeast-extract, glukosa, tryptophan, aquadest, alkohol absolut, kapas, dan plastik 

PP. 

3.4  Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Dilakukan dengan 

mengidentifikasi bakteri dengan pedoman Mikrobiologi Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia (2017), pengujian kemampuan toleransi pada logam berat 

bertaraf, dan analisis metabolit dengan Chromatography–Mass Spectrometry (GC-

MS). 
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3.5  Tahapan Penelitian 

Adapun Pelaksanaan kegiatan penelitian ini mengikuti tahapan penelitian 

sebagai berikut. 

3.5.1 Pengambilan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan lumpur aktif 

(sludge) dari IPAL PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dari 6 lokasi 

yang berbeda. Setiap lokasi didapatkan 2 sampel dengan metode pengembilan 

sampel titik sudut dari persegi. Total sampel tanah yang diambil berjumlah 12 

sampel. Tanah yang telah diambil kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan 

disimpan dalam ice box. Adapun lokasi pengambilan sampel sebagai berikut. 

Tabel 2. Lokasi Pengambilan Sampel 
Kode Lokasi 

S1 : Lumpur Aktif Bak Bio-drying 1 

S2 : Lumpur Aktif Bak Bio-drying 2 

S3 : Lumpur Aktif Bak Bio-drying 3 

S4 : Lumpur Aktif Bak Bio-drying 4 

S5 : Lumpur Aktif Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) 1 

S6 : Lumpur Aktif Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) 2 

3.5.2  Sterilisasi Alat 

Peralatan laboratorium yang akan dipergunakan sebelumnya disterilisasi 

mengikuti metode Marlina (2018). Peralatan tersebut direndam pada larutan NaOCl 

10% selama 15 menit kemudian dibilas dengan air. Melanjutkan dengan sterilisasi 

alat menggunakan autoclave pada suhu 121oC dengan tekanan 15 psi selama 30 

menit dan untuk tabung reaksi dan erlemenyer, bagian mulut labu dan tabung 

ditutup terlebih dahulu dengan menggunakan Aluminium Foil dan dibungkus 

dengan plastik PP. 
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3.5.3 Preparasi Media Padat LB (Lysogeny Broth) + Logam Berat  

Kegiatan ini menggunakan metode Zhang and Kuhn (2012) yang 

dimodifikasi. Menimbang bahan yaitu tryptone 1000mM, NaCl 500mM, yeast-

extract 500Mm, agar powder 15g, dan 10 ppm logam berat untuk kebutuhan 1 liter 

media. Mencampur media dengan 1L aquadest pada erlemenyer dan dilakukan 

sterilisasi media pada autoclave pada suhu 121oC dengan tekanan 15 psi selama 30 

menit. Menuang larutan secara merata pada petridish dengan ketebalan media ±1cm 

dan memberi label sesuai dengan jenis logam berat terkandung dalam media. 

Melakukan sterilisasi media dengan LAF selama 24 jam sebelum melakukan 

inokulasi sampel. 

3.5.4 Isolasi Bakteri Sludge Industri 

Melakukan pengenceran sesuai dengan Mikrobiologi Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia (2017) yang dimodifikasi, dimana menggunakan 

9ml NaCl steril untuk 1g sampel yang ada. Metode pengenceran yang dilakukan 

adalah pengenceran bertingkat 10-1 sampai 10-3. Mengambil sampel dengan pipet 

tetes sebanyak 1 ml pada pengenceran 10-2 sampai 10-3, kemudian meneteskan 

secara merata pada media padat LB (Lysogeny Broth) + logam berat. Melakukan 

inkubasi selama 24 jam.  

 
Gambar 7. Ilustrasi Tahapan Pengenceran Bertingkat 
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3.5.5 Pemurnian Koloni Bakteri 

Melakukan permurnian bakteri (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 

2017) dengan mengidentifikasi morfologi koloni yang terbentuk (bentuk dan 

warna) dan metode streak. Metode streak dilakukan dengan mengambil Isolat 

koloni bakteri dan melakukan penggorawuesan menggunakan jarum ose secara zig-

zag kedalam petridish berisi media LB padat (Lysogeny Broth) + 10ppm logam 

berat. Memberi label pada masing-masing petridish sesuai isolat bakteri yang 

ditumbuhkan. Menginkubasi bakteri selama 24 jam, jika masih terdapat kontaminan 

maka dilakukan penggoresan ulang. Hasil penggoresan yang telah murni kemudian 

diberikan. 

3.5.6 Stock-Culture Isolat Bakteri 

Bakteri yang telah teridentifikasi  kemudian ditumbuhkan pada media padat 

LB (Lysogeny Broth). Membuat media LB cair dengan menghomogen tryptone 

1000mM, NaCl 500mM, yeast-extract 500mM, agar powder 15g, 10ppm logam 

Hg, dan 1L aquadest dengan suhu panas. Melakukan sterilisasi media cair pada 

autoclave suhu 121oC dengan tekanan 12 psi selama 15 menit. Menginokulasi 

bakteri hasil permunian pada media cair LB dan menyimpan pada refrigator dengan 

suhu 4oC. 

3.5.7 Pewarnaan Gram Bakteri 

Tahapan ini mengikuti metode Hadioetomo (1985) dengan memanaskan 

object glass dan jarum ose dengan api pada Bunsen secara singkat dan merata. 

Meneteskan aquadest pada object glass dan mengambil isolat bakteri dengan 

menggunakan jarum ose pada stockculture. Meratakan isolat bakteri pada tetesan 
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aquadest dan dipanaskan dengan api bunsen secara cepat dan berulang-ulang 

hingga tetesan aquadest menguap keseluruhan. Meletakkan object glass pada 

wadah pencucian dan meneteskan larutan kristal violet secara merata. Menunggu 

hingga ±1 menit kemudian membilas object glass dengan air dan meneteskan 

larutan lugol. Menunggu selama ±1 menit kemudian membilas kembali object glass 

dan meneteskan alkohol 96%. Menunggu selama ±30 detik dan melakukan 

pembilasan kembali. Terakhir meneteskan larutan safranin dan menunggu selama 

±10-20 detik yang dilanjutkan dengan pembilasan object glass. Mengering-

anginkan object glass berisi sampel yang akan diamati. 

3.5.8 Uji Bakteri Toleransi Logam Berat 

Tahapan ini mengikuti metode Sturgill, Toutain, Komperda, O’Toole and 

Rather (2004) yang dimodifikasi. Membuat media cair M63 dengan kebutuhan 

KH2PO4 1000mM, KOH 750 mM, MgSO4 1.6 mM, FeSO4 40 mM, glukosa 1g dan 

penambahan kadar masing-masing logam berat yaitu 0ppm, 10ppm, 20ppm, 

40ppm, 60ppm, 80ppm, dan 100ppm. Inokulan dari stock-culture sebanyak 1ml 

diinokulasi ke dalam media cair M63 + logam berat diinkubasi selama 24 jam. 

Selama inkubasi, dilakukan pengamatan dengan spektrofotometer dengan panjang 

gelombang λ 420nm (Ikhwan, 2006). Isolat bakteri yang telah diinkubasi selama 

proses pengamatan kemudian disimpan pada refrigator.  

3.5.9 Reculture Isolat Bakteri Media Miring 

Reculture ditujukan untuk peremajaan isolat bakteri yang berhasil diisolasi 

dari sampel. Media yang digunakan sama dengan media yang dipergunakan pada 

tahapan Pemurnian Bakteri yaitu media LB padat dengan kebutuhan bahan yang 
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sama. Media yang telah disterilisasi kemudian dituang pada tabung reaksi dan 

dipergunakan sebagai media miring. 

3.5.10 Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS) 

Melakukan pengujian isolat bakteri terbaik dalam uji toleransi logam berat 

berdasarkan pola pertumbuhan pada 2 jenis logam berat yang berpotensi 

menghasilkan metabolit atau fitohormon. Analisis kemampuan bakteri 

menggunakan Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS). 

1. Preparasi Sampel Isolat Bakteri 

Sampel yang digunakan ialah ekstrak isolat bakteri menggunakan metode 

ekstraksi dingin termodifikasi dengan pelarut Metanol. Menurut Agustina, 

Andiarna, Lusiana, Purnamasari, dan Hadi (2018) metanol memiliki sifat universal 

dalam berperan sebagai pelarut, yakni mampu melarutkan analit yang memiliki sifat 

polar dan nonpolar. Mengambil 8mL isolat bakteri kemudian melakukan sentrifuse 

pertama dengan kecepatan 4.000rpm selama 5 menit. Mengambil supernatan yang 

terbentuk sebanyak 2mL dan diencerkan dengan methanol absolute dingin (setelah 

penyimpanan pada refrigator ± 4oC selama ± 24 jam) sebanyak 2mL (1:1), 

dilanjutkan dengan melakukan vortex pada sampel hingga homogen. 

Menambahkan  methanol absolute dingin kembali (1:1) dan melakukan sentrifuse 

kedua dengan kecepatan 4.000rpm selama 5 menit dan mengambil suspensi natan, 

kemudian meresuspensi natan menggunakan 100μl methanol absolute. 

Memasukkan hasil resuspensi pada ependorf dan diberi label. 
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2. Pengukuran Sampel dengan Alat 

Adapun metode yang digunakan mengikuti tahapan pengkondisian alat 

dengan pengaturan pada lampiran 11. Langkah selanjutnya adalah menghitung 

konsentrasi hormon yang dihasilkan dari isolat bakteri sludge IPAL PT SIER yang 

telah diuji menggunakan GC-MS.  

3.5 Pengumpulan dan Analisis Data 

Data yang didapatkan pada penelitian ini dilakukan pengolahan dan analisis 

untuk mengetahui representasi dari data tersebut terhadap hipotesis. Adapun 

pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian 

sebagai berikut. 

1. Keragaman Koloni Bakteri 

Bakteri yang berhasil tumbuh pada media isolasi kemudian dimurnikan 

dengan metode streak atau penggoresan. Hasil penggoresan tanpa kontaminan 

kemudian diberi kode berdasarkan lokasi pengambilan sampel, tingkat pengenceran 

yang diinokulasi, dan urutan bakteri yang dimurnikan. 

2. Kenampakan Makroskopis Morfologi Bakteri 

 
Gambar 8. Karakterisasi Koloni Bakteri; (1) Elevasi; (2) Bentuk Pinggiran; (3) 

Bentuk Bakteri (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017) 
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Tabel 3. Deskripsi Karakterisasi Koloni Bakteri 

Elevation (permukaan)  

Convex Berbentuk cembung 

Umbonate Berbentuk cembung dibagian tengah lebih menonjol 

Plateau Ketinggian nyata terlihat, rata pada seluruh 

permukaan kecuali bagian pinggiran lebih rendah 

Flat  Ketinggian tidak terukur, nyaris rata dengan medium 

Raised Ketinggian nyata terlihat, namun rata pada seluruh 

permukaan 

Raised, spreading edge Ketinggian nyata terlihat, namun rata pada bagian 

pusat dengan pinggiran yang lebih rendah 

Flat, raised margin Ketinggian tidak terukur, nyaris rata dengan medium 

tetapi pinggiran menonjol 

Grow into medium Tumbuh ke dalam medium  

Margin (pinggiran)  

Smooth, entire Tepi yang rata 

Rhizoid Tepi seperti akar 

Irregular, erose Tepi yang tidak beraturan 

Lobate Tepi yang berlekuk 

Filamentous Tepi yang menyerupai benang (semburat) 

Whole Colony (bentuk)  

Round Bulat bertepi 

Irregular Tidak beraturan, bertepi 

Filamentous  Tidak beraturan, bertepi semburat menyebar 

Rhizoid Berbentuk seperti akar dan tumbuh menyebar 

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017) 

Hasil penggoresan tanpa kontaminan kemudian diidentifikasi dengan 

pedoman Mikrobiologi oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2017). 

Karakteristik yang diamati pada identifikasi koloni bakteri meliputi pigmentasi, 

elevasi, bentuk koloni, bentuk pinggiran, tekstur, dan pola penyebaran bakteri 

dalam media LB + logam berat Hg 10ppm.  

3. Kenampakan Mikroskopis Morfologi Bakteri 

Pengamatan dilakukan dengan mikroskop binokuler dengan perbesaran 

1000x dengan penambahan emulsion setiap sampel yang diamati. Kenampakan 

yang berhasil teramati kemudian didokumentasikan dan dikelompokkan 

berdasarkan warna dan motilitas. Pengelompokan berdasarkan warna dibagi 
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menjadi 2 yaitu bakteri gram postif dan bakteri gram negatif, sedangkan motilitas 

diketahui dengan keberadaan flagella pada sel bakteri. 

4. Uji Bakteri Toleransi Logam berat 

Penentuan isolat bakteri terbaik dilakukan dengan mengambil isolat bakteri 

yang memiliki pola pertumbuhan yang stabil pada masing-masing logam berat 

berdasarkan nilai OD (Optical Density) λ 420nm. Nilai OD yang terukur sebanding 

dengan jumlah sel yang ada dalam kultur yang diujikan dalam spektrofotometer 

(Fujimura, Dan, & Komamine, 1979). Pengamatan dilakukan setiap 2jam selama 

24jam sehingga dapat diketahui pola pertumbuhan isolat bakteri. Laju pertumbuhan 

diketahui dengan mengamati sampel pada spektrofotometri untuk mengetahui nilai 

OD awal dan nilai OD tertinggi. Menghitung laju pertumbuhan bakteri dengan 

rumus Kusnadi et.al. (2003) yang dimodifikasi sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

ODa = hasil spektrofotometri 0 jam 

ODb = hasil spektrofotometri tertinggi dalam 24 jam masa inkubasi 

Data pola pertumbuhan yang teramati kemudian dibentuk trendline sebagai 

proyeksi pola pertumbuhan yang dimiliki isolat bakteri tersebut. Analisis trendline 

dilakukan dengan menyatakan persamaan regresi kuadratik, koefisien determinasi, 

titik puncak ordinat x, dan titik puncak ordinat y. 

5. Analisis Metabolit Isolat Bakteri 

Hasil dari penggunaan Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS) 

menampilkan spektra kromatogram dari sampel yang digunakan. Menurut 

Laju Pertumbuhan (ppm/persen) = ODa – ODb 
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Pringgenies (2010) jumlah puncak (peak) yang ditampilkan menyatakan jumlah 

senyawa yang terkandung dalam sampel. Identitas senyawa terinterprestasi 

berdasarkan data spektrum dari tiap puncak (peak) yang divalidasi dengan 

pendekatan pustaka dalam database pada alat. 

3.6  Penyajian Data 

Data yang diperoleh dalam peneltian ini ditampilkan dalam bentuk gambar, 

grafik, dan tabel. Data gambar disajikan dalam identifikasi hasil isolasi melalui 

hasil streak atau penggoresan dan kenampakan mikroskopis isolat bakteri. 

Sedangkan data grafik dan tabel disajikan dalam hasil analisis uji bakteri toleransi 

(pola pertumbuhan dan analisis trendline) dan Chromatography–Mass 

Spectrometry (GC-MS). Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan 

literatur-literatur terkini tentang mikrobiologi. 




