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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian Isolasi Dan Uji Potensi Bakteri dari Tempat 

Pembuangan Akhir Sampah Sebagai Biodekomposer Dan Biofertilizer, dilakukan 

di Laboratorium Bioteknologi dan Lahan Kreativitas Fakultas Pertanian Peternakan 

UMM pada 15 Februari – 10 Oktober 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

Penelitian Uji Potensi Bakteri Biodekomposer Selulosa, Lignin Dan 

Kitosan Dari Berbagai Tanah Tempat Pembuangann Akhir Sampah Di Malang 

menggunakan alat pendukung yang diantara lain adalah; lemari pendingin, shaker, 

Laminar Air Flow (LAF), autoclave, mikropipet ukuran ukuran 1-10 µl, 10-100 µl 

dan 100-1000 µl, tip mikropipet warna putih, kuning dan biru, jarum ose, breaker 

glass 1000ml, sel spreader, bunsen, oven, mikrowave, spatula, tabung reaksi 

volume 15 ml, colony counter, sentrifuge, tabung sentrifuge 15 ml, vortex, cawan 

petri, timbangan analitik, kaca preparat, erlenmeyer volume 1000 ml, 500 ml dan 

250 ml, spektofotometer, tabung ependorf 1,5 ml, pipet ukur 5 ml dan 10 ml, pump, 

pinset, tissue, sarung tangan, masker, kertas label, Alat tulis Kantor (ATK),  pH 

meter, alat dokumentasi dan Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS). 

Bahan yang digunakan diantaranya adalah tanah TPAS seikitar area Malang 

(TPAS Tlekung, TPAS Sumpit Urang dan TPAS Bandulan), senyawa karbon 

berupa selulosa,lignin dan kitosan, (NH4)2SO4, KH2PO4 , KOH, MgSo4, FeSo4, 

NaCl, yeast extract, tripton, triptofan, alkohol 70%, metanol absolut, alkohol 96%, 
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kristal violet, safranin, lugol, plastik warp, alumunium foil, aquadest, glukosa, agar 

powder, kapas, plastik, dan serbuk gergaji. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian campuran antara kualitatif dan 

kuantitatif, parameter pengamatan karakterisasi isolat dan pengujian GCMS 

menggunakan data kualitatif sedangkan pertumbuhan isolat bakteri menggunakan 

data kuantitatif. Rancangan yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan penelitian 

ini menggunakan rancangan penelitian RAL Faktorial untuk parameter 

pertumbuhan isolat bakteri, dimana faktor pertama yaitu jenis bakteri yaitu 

ET1,ESP1,dan ESP3 sedangkan faktor kedua yaitu taraf pemberian sumber karbon 

yaitu 0% sumber karbon, 25% sumber karbon, 50% sumber karbon, 75% sumber 

karbon, dan 100% sumber karbon. Perlakuan diulang sebanyak lima kali, dengan 

pengamatan yang dilakukan selama 24 jam dengan rentang waktu pengamatan per 

2 jam sekali, sehingga didapatkan hasil 12 data pengamatan.  

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah identifikasi bakteri pada saat 

isolasi bakteri menggunakan media padat yang meliputi jumlah koloni, warna 

koloni, bentuk tepian bakteri, elevasi bakteri dan bentuk bakteri. Pengamatan 

mikroskopis isolat bakteri parameter yang diamati adalah, jenis gram dan bentuk 

sel bakteri. Kemudian jumlah koloni bakteri dengan pengujian metode drop plate, 

serta pengujian kandungan senyawa pada sampel isolat dekomposer unggul dan 

dekomposer rendah. 
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3.4 Tahapan Penelitian 

  Pengambilan Sampel Tanah 

Persiapan Penelitian 

Isolasi Tanah 

Karakterisasi 

Pemurnian 

Pembuatan Stok Kultur Isolat 

Perbanyakan Isolat 

Uji Sumber Karbon Selulosa (Tahap 1) 

Uji Sumber Karbon 

Kitosan (Tahap 2) 

Uji Sumber Karbon 

Lignin (Tahap 2) 

Perhitungan Koloni Isolat 

Uji GCMS 

Sterilisasi Alat dan 

Bahan 

Persiapan LAF 

Laminar Air Flow 

Gambar 5. Diagram alir tahapan penelitian. 
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3.4.1 Pengambilan Sampel Tanah 

Sampel tanah yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan tanah 

yang diambil dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang berlokasi di 

TPAS Tlekung Batu, TPAS Supit Urang Malang dan TPAS Bandulan (lampiran 7, 

gambar 19 a dan b). Tanah diambil dari tiga titik yang berbeda, dengan berat 100g 

per titik, kemudian sampel dari tiga titik yang telah diambil di campur menjadi satu 

sampel sehingga masing-masing TPAS mampunyai 1 sampel seberat 300g 

(Roesmawati & Ikhwan, dengan modifikasi 2017). Sampel tanah yang telah diambil 

kemudian disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 10oC hingga sampel tanah 

siap untuk digunakan (Roesmawati & Ikhwan, dengan modifikasi, 2017). 

3.4.2 Sterilisasi Alat dan Bahan 

Tahapan selanjutnya setelah pengambilan sampel adalah sterilisasi alat atau 

bahan dengan menggunakan autoclave. Sterilitiasi alat dengan menggunakan 

autoclave membutuhkan waktu 60 menit dengan suhu 121oC dengan tekanan 1atm, 

sedangkan untuk sterilisasi bahan berupa media cair membutuhkan waktu 15-30 

menit dengan suhu 121oC dengan tekanan 1atm. (lampiran 7, gambar 19 e) 

(Roesmawati & Ikhwan, dengan modifikasi, 2017). 

3.4.3 Persiapan Media Padat M63 

Media padat M63 dipersiapkan dengan menimbang bahan-bahan antara 

lain, (NH4)2SO4 15 mM, KH2PO4 100 mM , KOH 75 mM, MgSo4 0,31 mM, FeSo4 

0,0065 mM, glukosa 8,33 mM, agar powder 20g dan penambahan selulosa 

sebanyak 3,08 mM untuk 1 liter media M63 padat (lampiran 6, gambar 20 f dan h). 
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Kemudian masing-masing bahan yang telah ditimbang dilarutkan dengan aquades 

secukupnya dalam breaker glass, kemudian dicampurkan dalam erlenmeyer 

berukuran 1 liter yang kemudian ditambahkan aquades hingga mencapai 1 liter. 

Media M63 padat kemudian disterilisasi menggunakan autoclave bersuhu 121oC 

dengan waktu 15-30 menit, media yang telah steril kemudian disimpan selama 1 

hari kemudian dituang ke dalam cawan petri dengan ketebalan ± 1cm (lampiran 7, 

gambar 19 k).  

3.4.4 Penyiapan Laminar Air Flow (LAF) 

Sebelum LAF digunakan, LAF harus dalam keadaan steril. Sterilisasi LAF 

dilakukan dengan melakukan penyemprotan alkohol 70% di dalam LAF, dilakukan 

tiga sampai empat kali hingga merata kemudian lampu Ultra Violet (UV)  

dinyalakan selama 1 jam. Setelah 1 jam lampu UV dimatikan dan blower serta 

lampu yang ada pada LAF dinyalakan, setelah lampu dan blower dinyalakan 

dilakukan penyemprotan kembali LAF dengan alkohol 70% dan memasukan alat 

dan bahan yang diperlukan. Setelah alat dan bahan selesai dimasukan, kemudian 

bunsen dinyalakan dan LAF siap untuk digunakan. 

3.4.5 Isolasi Bakteri Tanah TPAS 

Isolasi bakteri diawali dengan menimbang 1g tanah dari masing-masing 

TPAS, kemudian melakukan pengenceran hingga 10-4 . Pengenceran yang akan 

digunakan untuk platting ke dalam cawan petri adalah pengenceran ke 10-3 dan  

10-4 , hasil pengenceran kemudian diambil sebanyak 100µl dan diplatting kedalam 

media M63 padat yang ada pada cawan petri. Kemudian masing-masing isolat 
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diberi label sesuai dengan asal TPAS pengambilan sampel (lampiran 7,            

gambar 19 j).  

3.4.6 Identifikasi dan Karakteriasi Bakteri Hasil Isolasi 

Hasil isolasi yang telah tumbuh kemudian diidentifikasi dengan parameter 

jumlah koloni, warna koloni, bentuk tepian bakteri, elevasi bakteri dan bentuk 

bakteri. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan dinolite untuk memudahkan 

proses pengamatan. Kemudian setelah didapatkan beberapa jenis dalam media M63 

isolat, tahapan selanjutnya adalah perhitungan jumlah koloni per jenis bakteri 

dengan menggunakan Coloni Counter. Kemudian bakteri isolat yang telah 

teridentifikasi lalu diberikan label sesuai dengan asal TPAS dan tingkat 

pengenceran (lampiran 8, gambar 20 a). 

Setelah melalui pengamatan secara makroskopis, kemudian isolat bakteri 

yang telah ditemukan diamati secara mikroskopis. Pengamatan mikroskopis 

dilakukan dengan metode pewarnaan gram. Pengecatan gram dilakukan dengan 

tahapan awal mempersiapkan isolat bakteri, kemudian melakukan sterilisasi kaca 

preparat dengan cara membakar kaca preparat di atas api bunsen. Setelah kaca 

preparat steril, jarum ose juga dibakar untuk mensterilkan jarum ose (lampiran 8, 

gambar 20 d). 

Tahapan selanjutnya adalah meletakan isolat bakteri pada kaca preparat, 

dengan cara mengambil isolat dengan ose dan menggoreskannya ke kaca preparat 

dan ditunggu hingga kering. Setelah itu memberi isolat bakteri dengan kristal violet 

dan ditunggu selama 1 menit, setelah 1 menit kaca preparat di bilas dengan air. 
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Tahapan selanjutnya adalah memberi isolat dengan lugol  dan ditunggu selama 1 

menit, kemudian dibilas dengan air. Setelah itu isolat ditetesi alkohol 96% dan 

ditunggu selama 30 detik, lalu dibilas dengan air. Tahapan selanjutnya adalah 

memberi isolat bakteri dengan safranin dan ditunggu selama 1 menit, setelah 1 

menit dibilas dengan air dan ditunggu hinga kering. Setelah kaca preparat kering 

kemudian isolat diamati dengan menggunakan bantuan mikroskop, pengamatan 

dengan menggunakan mikroskop ditujukan untuk mengetahui jenis gram dan 

bentuk sel (lampiran 8, gambar 20 e - l) (Roesmawati & Ikhwan, dengan modifikasi, 

2017).. 

3.4.7 Pemurnian Bakteri Hasil Isolasi 

Hasil isolat sebelumnya yang telah diberi label, kemudian di pindahkan ke 

dalam media M63 padat baru untuk dimurnikan. Pemurnian dilakukan dengan 

menggunakan media M63 padat yang sama dengan media yang digunakan untuk 

isolasi bakteri, pemurnian bakteri dilakukan dalam keadaan steril di dalam LAF. 

Bakteri yang telah diberi label diambil dengan jarum ose kemudian di streak secara 

zig-zag pada media baru. Hasil pemurnian kemudian diberikan label sesuai dengan 

urutan pemurnian untuk memudahkan penamaan hasil isolat (lampiran 9, gambar 

21 a dan b). 

3.4.8 Pembuatan Stock Kultur Bakteri Isolat 

Setelah pemurnian isolat tumbuh, kemudian isolat dipindahkan ke dalam 

media baru. Isolat dipindahkan pada media Lactose Broth (LB) yang di tempatkan 

di tabung reaksi berukuran 15ml, hal ini dilakukan untuk memudahkan 
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penyimpanan dan meminimalisir kontaminasi pada isolat. Tahapan pembuatan 

stock kultur diawali dengan menimbang bahan-bahan media LB antara lain yeast 

ekstrak 18,24 mM, Tripton 10g, NaCl 85,47 mM dan agar powder 20g untuk 

kebutuhan media LB sebanyak 1 liter. Kemudian bahan yang telah ditimbang 

dilarutkan dengan aquades secukupnya pada breaker glass dan dicampurkan 

menjadi satu dalam erlenmeyer, setelah media tercampur dalam erlenmeyer 

kemudian ditambahkan aquades hingga mencapai 1 liter. Media yang telah ada di 

dalam erlenmeyer kemudian di sterilisasi dengan menggunakan autoclave di suhu 

121oC dengan waktu 15-30 menit. 

Setelah media steril kemudian media dituangkan ke dalam tabung reaksi ± 

5ml untuk kemudian dimiringkan agar menjadi media miring, kemudian tabung 

ditutup menggunakan kapas dan dibiarkan hingga media menjadi padat. Setelah 

media LB miring padat, kemudian langkah selanjutnya adalah mengambil isolat 

pada media pemurnian dan diambil menggunakan jarum ose kemudian di streak 

secara zig-zag pada media LB miring. Pembuatan stok kulture diulang sebanyak 

tiga kali untuk mengantisipasi terjadinya kontaminasi pada stok kultur, isolat yang 

telah ada dalam media miring kemudian diberi label sesuai dengan label pada 

pemurnian (lampiran 9, gambar 21 d). 

3.4.9 Perbanyakan Isolat Bakteri 

Perbanyakan isolat bakteri dilakukan dengan melakukan inkubasi dengan 

menggunakan shaker pada media M63 standart cair yang telah diberikan isolat di 

dalamnya. Tahapan awal perbanyakan isolat bakteri adalah pembuatan media M63 

standart cair sesuai dengan kebutuhan, kemudian media M63 standart cair diambil 
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10ml untuk dimasukan ke dalam tabung reaksi lalu disterilisasi sesuai dengan 

ketentuan sterilisasi media. Setelah media M63 standart cair siap, kemudian isolat 

stok dipindahkan dengan cara menarik garis lurus pada streak zig-zag yang ada pada 

media miring dengan menggunakan jarum ose. Isolat yang telah ada pada media 

M63 standart cair kemudian dihomogenkan dengan cara dikocok. Kemudian 

bakteri isolat diberikan label sesuai dengan label pada pemurnian. Perbanyakan 

isolat dilanjutkan dengan melakukan shaker bakteri isolat selama 24 jam dan 

perhitungan nilai Optical Desity (OD) pada awal shaker (0 jam) dan akhir shaker 

(24 jam), untuk mengetahui pertumbuhan bakteri. Perbanyakan isolat diulang 

sebanyak tiga kali untuk mencukupi kebutuhan untuk tahap selanjutnya, dan 

mengantisipasi jika adanya kontaminasi pada salah satu isolat. 

3.4.10 Uji Bakteri Biodekomposer Tahap Pertama (Selulosa) 

Pengujian bakteri isolat dilakukan dengan dua tahapan, tahapan pertama 

adalah pengujian bakteri dengan menggunakan media M63 yang ditambahkan 

selulosa dengan taraf 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%. Pembuatan media M63 cair 

perlakuan dilakukan dengan penimbangan bahan-bahan sebagai berikut berikut 

(NH4)2SO4 15 mM, KH2PO4 100 mM , KOH 75 mM, MgSo4 0,31 mM, FeSo4 0,0065 

mM dan ditambahkan selulosa sesuai dengan perlakuan yaitu 0% (2g glukosa + 0g 

selulosa), 25% (1,5g M glukosa + 0,5g selulosa), 50% (1g glukosa + 1g selulosa), 

75% (1,5g glukosa + 0,5g selulosa), dan 100% (0g glukosa + 2g selulosa) untuk 1 

liter media. Kemudian media dimasukan kedalam tabung reaksi sebanyak 9,5 ml, 

lalu disterilisasi dengan autoclave sesuai dengan ketentuan sterilisasi media. 

(lampiran 10, gambar 22 a dan b). 
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Setelah media M63 cair perlakuan siap, isolat dari hasil perbanyakan 

dipindahkan dengan mengambil 0,5ml per isolat dan dimasukan kedalam media 

perlakuan. Masing-masing isolat dipindahkan kedalam 5 taraf dengan tiga kali 

ulangan untuk mengetahui kemampuan masing-masing bakteri untuk dapat tumbuh 

dalam perlakuan selulosa dengan taraf tertentu. Kemudian setelah isolat 

dipindahkan ke dalam media perlakuan, isolat di shaker dan diamati 

pertumbuhannya dengan cara mengambil 1000µl larutan media perlakuan per 2 jam 

selama 24 jam, dan dipindahkan ke dalam ependorf yang nantinya akan diamati 

pertumbuhan koloni per 2 jam dengan menggunakan metode Drop plate. Setelah 

mendapatkan sampel pertumbuhan isolat per 2 jam selama 24 jam dan diberikan 

label sesuai dengan nama isolat dan jam pengambilan isolat, kemudian isolat yang 

ada dalam ependorf disimpan dalam lemari pendingin untuk disimpan. Data 

tambahan menggunakan hasil Optical Density yang dilakukan dengan cara melihat 

hasil spektrofotometer dengan panjang gelombang 600nm, yang dilakukan per 2 

jam sekali selama 24 jam dengan sampel yang sama dengan sampel untuk drop 

plate (lampiran 10, gambar 22 c - e). 

3.4.10.1 Uji pertumbuhan bakteri biodekomposer tahap pertama (selulosa) 

dengan metode drop plate 

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan media untuk pengujian 

pertumbuhan bakteri adalah pembuatan media M63 standart padat, dengan 

komposisi (NH4)2SO4 15 mM, KH2PO4 100 mM , KOH 75 mM, MgSo4 0,31 mM, 

FeSo4 0,0065 mM, 2g glukosa, dan 20 gram agar untuk satu liter media.. Kemudian 

media disterilisasi dengan menggunakan autoclave sesuai dengan ketentuan. Media 
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yang telah steril kemudian dituang ke dalam cawan petri, dan diberikan label sesuai 

dengan perlakuan dan membagi cawan petri menjadi 4 kuadran untuk tingkat 

pengenceran. 

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan garam fisiologis untuk pengenceran 

sampel pertumbuhan isolat, pembuatan garam fisiologis diawali dengan 

pengambilan stock NaCl 1M sebanyak 137ml yang kemudian ditambahkan dengan 

1 liter aquades. Garam fisiologis kemudian disterilisisasi sesuai dengan ketentuan 

sterilisai media, setelah itu garam fisiologis diambil 900µl untuk dimasukan ke 

dalam ependorf. Kemudian sampel pertumbuhan isolat yang disimpan di dalam 

lemari pendingin dengan suhu 10oC diambil sebanyak 100µl untuk dilakukan 

pengenceran hingga tingkat 10-6, setelah itu pengenceran tingkat 10-3 s/d 10-6 

diambil sebanyak 100 µl. Larutan 100 µl hasil pengenceran isolat pertumbuhan 

kemudian diletakan ke dalam cawan petri sesuai dengan kuadran tingkat 

pengenceran dan diulang sebanyak 5 kali dalam satu kuadran (lampiran 10, gambar 

22 f dan g). 

Kemudian setelah bakteri diletakan ke dalam cawan petri, bakteri 

diinokulasi selama ± 2 hari hingga bakteri tumbuh dan membentuk koloni. Koloni-

koloni ini kemudian dihitung yang kemudian akan dilakukan perhitungan 

pertumbuhan bakteri. Kemudian hasil pertumbuhan bakteri diolah dalam uji 

ANOVA sesuai dengan RAL Faktorial dan dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ 5%. 
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3.4.11 Uji Bakteri Biodekomposer Tahap Kedua (Kitosan) 

 Pengujian bakteri dilanjutkan dengan tahapan uji kedua yaitu dengan 

menggunakan sumber karbon kitosan. Pengujian ini diawali dengan pemilihan 

isolat yang dapat tumbuh dengan baik dari pengujian tahap pertama yang 

menggunakan selulosa dengan taraf tertinggi. Setelah mendapatkan isolat, 

kemudian isolat akan ditumbuhkan pada media M63 baru yang telah dimodifikasi 

dengan penambahan kitosan dengan komposisi dan taraf kitosan sebagai berikut 

(NH4)2SO4 15 mM, KH2PO4 100 mM , KOH 75 mM, MgSo4 0,31 mM, FeSo4 0,0065 

mM dan ditambahkan selulosa sesuai dengan perlakuan yaitu 0% (2gglukosa + 0g 

kitosan), 25% (1,5g glukosa + 0,5g kitosan), 50% (1g glukosa + 1g kitosan), 75% 

(0,5g glukosa + 1,5g kitosan), dan 100% (0g glukosa + 2g kitosan) untuk 1 liter 

media. Kemudian media M63 modifikasi kitosan dimasukan kedalam tabung reaksi 

sebanyak 9,5 ml lalu disterilisasi dengan autoclave sesuai dengan ketentuan. 

 Setelah media M63 modifikasi kitosan telah steril, kemudian isolat terbaik 

dari tahap pengujian pertama dipindahkan sebanyak 0,5ml kedalam media 

modifikasi kitosan. Proses ini dilakukan di dalam LAF dengan kondisi steril. 

Masing-masing isolat dipindahkan kedalam 5 taraf dengan tiga kali ulangan untuk 

mengetahui kemampuan masing-masing bakteri untuk dapat tumbuh dalam 

perlakuan selulosa dengan taraf tertentu. Kemudian setelah isolat dipindahkan ke 

dalam media perlakuan, isolat di shaker dan diamati pertumbuhannya dengan cara 

mengambil 1000µl larutan media perlakuan per 2 jam selama 24 jam, dan 

dipindahkan ke dalam ependorf yang nantinya akan diamati pertumbuhan koloni 

per 2 jam dengan menggunakan metode Drop plate. Setelah mendapatkan sampel 
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pertumbuhan isolat per 2 jam selama 24 jam dan diberikan label sesuai dengan 

nama isolat dan jam pengambilan isolat, kemudian isolat yang ada dalam ependorf 

disimpan dalam lemari pendingin untuk disimpan. Data tambahan menggunakan 

hasil Optical Density yang dilakukan dengan cara melihat hasil spektrofotometer 

dengan panjang gelombang 600nm, yang dilakukan per 2 jam sekali selama 24 jam 

dengan sampel yang sama dengan sampel untuk drop plate. 

3.4.11.1 Uji pertumbuhan bakteri biodekomposer tahap kedua (kitosan) 

dengan metode drop plate 

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan media untuk pengujian 

pertumbuhan bakteri adalah pembuatan media M63 standart padat, dengan 

komposisi (NH4)2SO4 15 mM, KH2PO4 100 mM , KOH 75 mM, MgSo4 0,31 mM, 

FeSo4 0,0065 mM, 2g glukosa, dan 20 gram agar untuk satu liter media. Kemudian 

media disterilisasi dengan menggunakan autoclave sesuai dengan ketentuan. Media 

yang telah steril kemudian dituang ke dalam cawan petri, dan diberikan label sesuai 

dengan perlakuan dan membagi cawan petri menjadi 4 kuadran untuk tingkat 

pengenceran. 

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan garam fisiologis untuk pengenceran 

sampel pertumbuhan isolat, pembuatan garam fisiologis diawali dengan 

pengambilan stock NaCl 1M sebanyak 137ml yang kemudian ditambahkan dengan 

1 liter aquades. Garam fisiologis kemudian disterilisisasi sesuai dengan ketentuan 

sterilisai media, setelah itu garam fisiologis diambil 900µl untuk dimasukan ke 

dalam ependorf. Kemudian sampel pertumbuhan isolat yang disimpan di dalam 

lemari pendingin dengan suhu 10oC diambil sebanyak 100µl untuk dilakukan 
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pengenceran hingga tingkat 10-6, setelah itu pengenceran tingkat 10-3 s/d 10-6 

diambil sebanyak 100 µl. Larutan 100 µl hasil pengenceran isolat pertumbuhan 

kemudian diletakan ke dalam cawan petri sesuai dengan kuadran tingkat 

pengenceran dan diulang sebanyak 5 kali dalam satu kuadran. 

Kemudian setelah bakteri diletakan ke dalam cawan petri, bakteri 

diinokulasi selama ± 2 hari hingga bakteri tumbuh dan membentuk koloni. Koloni-

koloni ini kemudian dihitung yang kemudian akan dilakukan perhitungan 

pertumbuhan bakteri. Kemudian hasil pertumbuhan bakteri diolah dalam uji 

ANOVA sesuai dengan RAL Faktorial dan dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ 5%. 

3.4.12 Uji Bakteri Biodekomposer Tahap Kedua (Lignin) 

 Pengujian bakteri dilanjutkan dengan tahapan uji kedua yaitu dengan 

menggunakan sumber karbon lignin. Pengujian ini diawali dengan pemilihan isolat 

yang dapat tumbuh dengan baik dari pengujian tahap pertama yang menggunakan 

selulosa dengan taraf tertinggi. Setelah mendapatkan isolat, kemudian isolat akan 

ditumbuhkan pada media M63 baru yang telah dimodifikasi dengan penambahan 

lignin dengan komposisi dan taraf kitosan sebagai berikut (NH4)2SO4 15 mM, 

KH2PO4 100 mM , KOH 75 mM, MgSo4 0,31 mM, FeSo4 0,0065 mM dan 

ditambahkan selulosa sesuai dengan perlakuan yaitu 0% (2g glukosa + 0g lignin), 

25% (1,5g glukosa + 0,5g lignin), 50% (1g  glukosa + 1g lignin), 75% (0,5g glukosa 

+ 1,5g lignin), dan 100% (0g glukosa + 2g lignin) untuk 1 liter media. Kemudian 

media M63 modifikasi lignin dimasukan kedalam tabung reaksi sebanyak 9,5 ml 

lalu disterilisasi dengan autoclave sesuai dengan ketentuan. 
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 Setelah media M63 modifikasi kitosan telah steril, kemudian isolat terbaik 

dari tahap pengujian pertama dipindahkan sebanyak 0,5ml kedalam media 

modifikasi lignin. Proses ini dilakukan di dalam LAF dengan kondisi steril. Masing-

masing isolat dipindahkan kedalam 5 taraf dengan tiga kali ulangan untuk 

mengetahui kemampuan masing-masing bakteri untuk dapat tumbuh dalam 

perlakuan selulosa dengan taraf tertentu. Kemudian setelah isolat dipindahkan ke 

dalam media perlakuan, isolat di shaker dan diamati pertumbuhannya dengan cara 

mengambil 1000µl larutan media perlakuan per 2 jam selama 24 jam, dan 

dipindahkan ke dalam ependorf yang nantinya akan diamati pertumbuhan koloni 

per 2 jam dengan menggunakan metode Drop plate. Setelah mendapatkan sampel 

pertumbuhan isolat per 2 jam selama 24 jam dan diberikan label sesuai dengan 

nama isolat dan jam pengambilan isolat, kemudian isolat yang ada dalam ependorf 

disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 10oC  

untuk disimpan. Data tambahan menggunakan hasil Optical Density yang 

dilakukan dengan cara melihat hasil spektrofotometer dengan panjang gelombang 

600nm, yang dilakukan per 2 jam sekali selama 24 jam dengan sampel yang sama 

dengan sampel untuk drop plate. 

3.4.12.1 Uji pertumbuhan bakteri biodekomposer tahap kedua (lignin) dengan 

metode drop plate 

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan media untuk pengujian 

pertumbuhan bakteri adalah pembuatan media M63 standart padat, dengan 

komposisi (NH4)2SO4 15 mM, KH2PO4 100 mM , KOH 75 mM, MgSo4 0,31 mM, 

FeSo4 0,0065  mM,  2g  glukosa,  dan  20  g agar untuk satu liter media. Kemudian 



40 
 

 
 

media disterilisasi dengan menggunakan autoclave sesuai dengan ketentuan. Media 

yang telah steril kemudian dituang ke dalam cawan petri, dan diberikan label sesuai 

dengan perlakuan dan membagi cawan petri menjadi 4 kuadran untuk tingkat 

pengenceran. 

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan garam fisiologis untuk pengenceran 

sampel pertumbuhan isolat, pembuatan garam fisiologis diawali dengan 

pengambilan stock NaCl 1M sebanyak 137ml yang kemudian ditambahkan dengan 

1 liter aquades. Garam fisiologis kemudian disterilisisasi sesuai dengan ketentuan 

sterilisai media, setelah itu garam fisiologis diambil 900µl untuk dimasukan ke 

dalam ependorf. Kemudian sampel pertumbuhan isolat yang disimpan di dalam 

lemari pendingin dengan suhu 10oC  diambil sebanyak 100µl untuk dilakukan 

pengenceran hingga tingkat 10-6, setelah itu pengenceran tingkat 10-3 s/d 10-6 

diambil sebanyak 100 µl. Larutan 100 µl hasil pengenceran isolat pertumbuhan 

kemudian diletakan ke dalam cawan petri sesuai dengan kuadran tingkat 

pengenceran dan diulang sebanyak 5 kali dalam satu kuadran. 

Kemudian setelah bakteri diletakan ke dalam cawan petri, bakteri 

diinokulasi selama ± 2 hari hingga bakteri tumbuh dan membentuk koloni. Koloni-

koloni ini kemudian dihitung yang kemudian akan dilakukan perhitungan 

pertumbuhan bakteri. Kemudian hasil pertumbuhan bakteri diolah dalam uji 

ANOVA sesuai dengan RAL Faktorial dan dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ 5%. 
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3.4.13 Perhitungan Koloni Bakteri 

Perhitungan koloni bakteri hasil uji ke tiga sumber karbon dilakukan dengan 

cara perhitungan manual, perhitungan dilakukan dengan bantuan Colony Counter 

untuk memudahkan dalam perhitungan koloni bakteri. Koloni bakteri akan muncul 

membentuk bulatan-bulatan kecil disekitar area yang telah ditetesi larutan hasil 

pengenceran bakteri, kemudian bulatan-bulatan tersebut akan dihitung per masing-

masing ulangan per pengenceran. Setelah koloni bakteri dihitung, kemudian hasil 

perhitungan dimasukan ke dalam tabel, kemudian hasil perhitungan koloni bakteri 

diolah dalam uji ANOVA sesuai dengan RAL Faktorial dan dilanjutkan dengan uji 

lanjut BNJ 5%. 

  

Gambar 6. Ilustrasi Pengujian dengan Drop plate (Herigstad, et al., 2001) 
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3.4.14 Uji GC-MS 

 Tahapan yang dilakukan dalam uji GC-MS yang pertama adalah 

menyiapkan isolat bakteri, isolat bakteri didapatkan dari isolat bakteri yang telah 

diujikan sebelumnya. Jumlah Isolat dipilih dua yang berdasarkan nilai pertumbuhan 

koloni tertinggi dan terendah dalam perlakuan lignin, satu isolat dengan nilai 

pertumbuhan tertinggi dan satu isolat dengan nilai pertumbuhan terendah. 

Perlakuan lignin dipilih dikarenakan perlakuan lignin telah mencangkup sumber 

karbon yang lain. Langkah selanjutnya adalah sterilisasi alat dengan suhu 121oC 

dalam waktu 60 menit sesuai prosedur autoclave, kemudian dilanjutkan dengan 

pembuatan media untuk isolat GC-MS. Media untuk GC-MS dibuat dengan 

komposisi media M-63 yaitu (NH4)2SO4 15 mM, KH2PO4 100 mM , KOH 75 mM, 

MgSo4 0,31 mM, FeSo4 0,0065 mM, 11,11 mM glukosa, ditambah dengan 100 ppm 

triptofan dalam 1 liter aquades. Kemudian media dipindahkan dalam erlenmeyer 

250ml dan disteril dengan suhu 121oC dalam waktu 15 menit sesuai prosedur 

autoclave. 

 Media yang telah steril kemudian dipindahkan ke dalam tabung reaksi 

sebanyak 9ml, kemudian isolat yang telah dipilih diambil 1ml dan ditambahkan ke 

9ml media M-63 Triptofan. Tahapan pemindahan media dan isolasi bakteri 

dilakukan di dalam LAF steril, kemudian isolat diinkubasi goyang selama 3 hari 

dengan menggunakan shaker (lampiran11, gambar 23 b dan c). Setelah 3 hari isolat 

diinkubasi kemudian isolat diambil untuk dipindahkan kedalam tabung sentrifuge 

15ml, isolat kemudian di sentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 5 menit 

(lampiran 11, gambar 23 d dan e). Setelah isolat di sentrifuge supernatannya 
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diambil 2ml, kemudian ditambahkan metanol absolut dengan perbandingan 1:1 

dengan jumlah isolat yaitu 2ml (lampiran 11, gambar 23 f dan g). Isolat yang telah 

ditambahkan metanol absolut kemudian di voteks selama 2 menit, setelah itu isolat 

di tambahkan dengan metanol absolut dingin sebanyak 4 ml (perbandingan 1:1) 

kemudian dikocok sebanyak 25 kali (lampiran 11, gambar 23 f,i dan j). Langkah 

selanjutnya adalah isolat di sentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 5 menit, 

kemudian natan diambil lalu dipindahkan ke ependorf dan ditambahkan metanol 

absolut 100 µl (lampiran10, gambar 22 k,l dan m). Kemudian sampel dikirim ke 

lokasi uji GC-MS. 

3.5 Penyajian dan Analisis Data Penelitian 

 Data ditampilkan berupa hasil analisis sidik ragam dengan BNJ taraf 5%, 

dan dijasikan dalam bentuk data tabel, serta beberapa data grafik untuk menunjukan 

tingkat pertumbuhan dan hasil. Penyajian data untuk variabel pengamatan 

makroskopis (bentuk bakteri, warna, tepian, elevasi, dan jumlah koloni), dan 

variabel mikroskopis (pewarnaan gram dan bentuk sel) disajikan dalam bentuk 

tabel dan data pendukung berupa hasil dokumentasi. Data kandungan senyawa 

isolat ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik serta dianalisis sebelumnya 

dengan GCMS. 


