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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biodegradasi  

Biodegradasi dapat diartikan sebagai proses penguraian oleh aktivitas 

mikroba, yang mengakibatkan transformasi struktur suatu senyawa sehingga terjadi 

perubahan integritas molekuler (Sumarsono, 2011). Dalam proses biodegradasi 

terjadi konversi yang lengkap dari bahan-bahan kimia yang komplek menjadi 

produk-produk yang termineralisasi seperti air (H2O) dan karbondioksida (CO2) 

(Sumarsono, 2011). 

Sekarang telah banyak dikembangkan pestisida yang mudah terurai 

(biodegradable), tetapi kenyataannya masih banyak digunakan pestisida yang 

bersifat rekalsitran. Walaupun dalam dosis rendah, tetapi dengan terjadinya 

biomagnifikasi maka kandungan pestisida di lingkungan yang sangat rendah akan 

dapat terakumulasi melalui rantai makanan, sehingga dapat membahayakan 

kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Untuk mengatasi pencemaran 

tersebut, sekarang banyak dipelajari biodegradasi pestisida/ herbisida.  

Proses biodegradasi pestisida dipengaruhi oleh struktur kimia pestisida, 

sebagai berikut: a) Semakin panjang rantai karbon alifatik, semakin mudah 

mengalami degradasi. b) Kejenuhan dan percabangan rantai hidrokarbon akan 

mempermudah degradasi. c) Jumlah dan kedudukan atom-atom C1 pada cincinan 

aromatik sangat mempengaruhi degradasi. Misal 2,4 D (2,4-diklorofenol asam 

asetat) lebih mudah dirombak di dalam tanah dibandingkan dengan 2,4,5-T (2,4,5- 

triklorofenoksi asam asetat). d) Posisi terikatnya rantai samping sangat menentukan 

kemudahan degradasi pestisida  



6 

 

Kondisi lingkungan juga meliputi, tipe tanah, jumlah bahan organik tanah, 

suhu, lamanya tanah tersebut ditanami, curah hujan dan konsentrasi pH. Proses 

biodegradasi senyawa hidrokarbon sampai sempurna tidak mungkin dilakukan 

hanya oleh satu jenis mikroba, tetapi selalu dilakukan oleh suatu kumpulan mikroba 

yang saling berinteraksi secara sinergik dalam bentuk konsorsium (Sumarsono 

2011). 

2.2 Biofertilizer 

Pupuk mikrobiologis atau biofertilizer adalah pupuk yang mengandung 

mikroorganisme hidup yang ketika diterapkan pada benih, permukaan tanaman, 

atau tanah, akan mendiami rizosfer atau bagian dalam dari tanaman dan mendorong 

pertumbuhan dengan meningkatkan pasokan nutrisi utama dari tanaman. Pupuk 

mikrobiologis mirip dengan kompos, dan bisa dikatakan sebagai kompos yang 

direkayasa karena hanya mikroorganisme tertentu yang bermanfaat bagi tanah yang 

digunakan (Vessey JK, 2003)  

Seperti diuraikan diatas, ada banyak mikroorganisme tanah yang punya 

keahlian masing-masing. Tapi, penggunaan pupuk kimia yang terus menerus dan 

berlebihan, dapat mematikan mikroorganisme yang tadinya berada secara alami 

dalam tanah. Karena itu, pada tanah-tanah yang sudah miskin mikroorganisme, 

pemberian pupuk hayati merupakan salah satu cara terbaik dan penting dalam upaya 

memperbaiki kesuburan tanah. Penggunaan pupuk hayati tidak akan meninggalkan 

residu pada hasil tanaman sehingga aman bagi kesehatan manusia.Selain itu 

penggunaan pupuk hayati diharapkan dapat meningkatkan kesehatan tanah, 

memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi tanaman.  
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2.3 Rhizobakteri 

Area akar tanaman merupakan tempat berkembangbiak yang baik bagi 

pertumbuhan mikroba terutama bagi rhizobakteri. Hubungan antara bakteri dan 

akar tanaman akan meningkatkan ketersediaan kebutuhan nutrisi bagi keduanya. 

Permukaan akar tanaman dapat disebut rhizoplane. Sedangkan rhizosfer adalah 

lapisan tanah yang menyelimuti permukaan akar tanaman yang masih dipengaruhi 

oleh aktivitas akar. Tebal dan tipisnya lapisan rhizosfer setiap tanaman berbeda-

beda. Rhizosfer merupakan habitat yang sangat baik bagi pertumbuhan bakteri oleh 

karena itu, akar tanaman menyediakan berbagai bahan organik yang umumnya 

menjadi tempat pertumbuhan mikroba (Sumarsih, 2003).  

Kualitas biologi (bahan orgaanik) tanah meningkat dengan adanya 

mikroorganisme tanah terutama pada area rhizosfer. Menurut Simatupang (2008), 

rhizosfer merupakan bagian tanah yang berada di area sekitar perakaran tanaman. 

Populasi mikroorganisme di area rhizosfer umumnya lebih banyak dan beragam 

dibandingkan pada tanah non rhizosfer. Aktivitas mikroorganisme rhizosfer 

dipengaruhi oleh nutrisi yang dihasilkan oleh perakaran tanaman budidaya. 

Beberapa mikroorganisme rhizosfer berperan dalam siklus hara, kualitas tanah, 

proses pembentukan tanah, memengaruhi aktivitas mikroorganisme, pertumbuhan 

tanaman, serta sebagai pengendali hayati terhadap penyakit pada akar. Berdasarkan 

biografinya, area rhizosfer dicirikan dengan aktivitas biologi yang paling tinggi 

pada tanah (Patkowska, 2002).  

Lingkungan rhizosfer ditentukan oleh interaksi dari tanah, tanaman, dan 

organisme yang berhubungan dengan akar (Lynch, 1990). Hubungan antara 
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organisme seperti rhizobakteri dan akar dapat menguntungkan, maupun merusak, 

atau tidak berdampak apapun tetapi seiring pengaruhya tergantung pada kondisi 

tanah.  

Penelitian yang dilakukan Antaya dan Callahan (1997), menyatakan bahwa 

aktifitas rhizobakteri berperan penting dalam kesuburan tanah dan produktifitas 

tanaman, dimana aktifitasnya selalu berubah-ubah. Kemampuan tanah untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman didasarkan pada keberadaan dan 

keseimbangan banyak senyawa seperti Fosfor (P), Kalsium (K), Sulfur (S), dan 

Natrium (Na). Bakteri bermanfaat untuk merombak dan mendaur ulang senyawa-

senyawa ini. 

Jumlah bakteri di dalam tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhannya, seperti suhu, kelembapan, aerasi dan sumber 

energi atau nutrisi berupa bahan organik. Tetapi secara umum populasi bakteri yang 

terbesar terdapat di bagian permukaan atau 15 cm – 25 cm dari permukaan tanah. 

Mikroorganisme tanah lebih banyak ditemukan pada permukaan tanah karena 

banyak tersedia bahan organik. Oleh karena itu, mikroorganisme lebih banyak 

berada pada lapisan tanah yang paling atas (Alexander, 1977). 

2.3.1 Jenis Rhizobateri dan Keunggulannya 

Rhizosfer merupakan lingkungan di sekitar perakaran tanaman yang kaya 

akan nutrisi, eksudat yang dihasilkan oleh akar tanaman dan sangat diperlukan oleh 

mikroorganisme (Dobbelaere, S., I. Vanderleyden, and Y. Okon., 2003) . Sejumlah 

bakteri mengkolonisasi akar, hidup secara simbiosis dengan memanfaatkan eksudat 

akar tanaman (Akhtar, A., Hisamuddin, M.I. Robab, Abbasi, and R. Sharf., 2012). 
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Beneduzi, A., A. Ambrosi, and L.M.P. Passaglia., (2012)  menyatakan bahwa 

kelompok bakteri ini dikenal dengan Rhizobakteri Pemacu Tumbuh Tanaman 

(RPTT). Group RPTT mampu mensekresikan senyawa-senyawa yang berguna bagi 

pertumbuhan tanaman, menghasilkan antibiotik, kompetisi makanan dan 

menginduksi ketahanan tanaman terhadap patogen penyakit dan hama. 

2.3.2 Rhizobakteri Sebagai Pengurai 

Mikroorganisme yang mampu mendegradasi senyawa hidrokarbon terdiri 

dari jenis bakteri dan jamur. Dari seluruh mikroba, bakteri memiliki jumlah yang 

paling banyak dan merupakan kumpulan yang aktif secara biokimia. Bakteri yang 

mampu menggunakan hidrokarbon sebagai sumber karbon adalah kelompok 

bakteri heterotrof, autotrof, dan bakteri belerang (Hadi, 2011).  

Organisme yang telah diketahui memiliki kemampuan mendegradasi 

hidrokarbon terutama adalah mikroorganisme seperti jamur, ragi, dan bakteri (Zam 

and Wong P, 2010). 

 Genus bakteri yang paling sering ditemui sebagai pendegradasi adalah 

Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Bacterium, 

Nocardia, Pseudomonas, Corynebacterium, Micrococcus dan Vibrio ( Leahy & 

Colwell, 1990) Hidrokarbon merupakan senyawa hidrofob. Bakteri 

hidrokarbonoklastik menggunakan hidrokarbon sebagai sumber energi dan sumber 

karbon (Martani dan Jutono, 1984). Kemampuan bakteri dalam memecahkan rantai 

hidrokarbon diawali dengan pelarutan hidrokarbon dalam fase cair oleh surfaktan 

yang dihasilkan mikroorganisme tersebut (Zam, 2010). 
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Pentingnya mikroorganisme yang mampu melakukan proses dekomposisi 

bahan pencemar pada tanah, sedimen dan lingkungan perairan sudah banyak 

diteliti. mikroba tersebut mampu menggunakan bahan pencemar untuk memenuhi 

kebutuhan energi, pertumbuhan dan reproduksi. Kemampuan mikroorganisme 

dalam mendegradasi hidrokarbon dalam minyak bumi merupakan suatu proses 

adaptasi dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan jenis spesies (Nkwelang, et 

al , 2008). 

2.4 Pestisisda 

Pestisida berasal dari kata pest yang berarti hama dan sida berasal dari kata 

caedo berarti pembunuh. Pestisida dapat diartikan secara sederhana sebagai 

pembunuh hama. Menurut Food Agriculture Organization (FAO) 1986 dan 

peraturan pemerintah RI No. 7 tahun 1973, Pestisida adalah campuran bahan kimia 

yang digunakan untuk mencegah, membasmi dan mengendalikan hewan/tumbuhan 

penggangu seperti binatang pengerat, termasuk serangga penyebar penyakit, 

dengan tujuan kesejahteraan manusia. Pestisida juga didefinisikan sebagai zat atau 

senyawa kimia, zat pengatur tubuh atau perangsang tumbuh, bahan lain, serta 

mikroorganisme atau virus yang digunakan untuk perlindungan tanaman (PP RI 

No.6tahun 1995). USEPA menyatakan pestisida sebagai zat atau campuran zat yang 

digunakan untuk mencegah, memusnahkan, menolak, atau memusuhi hama dalam 

bentuk hewan, tanaman, dan mikroorganisme penggangu (Soemirat, 2003). 

2.4.1 Pestisida Berdasarkan Bahan Aktifnya  

Berdasarkan kandungan bahan aktifnya, pestisida dikelompokkan menjadi 

pestisida hayati, nabati, dan sintetis. Istilah pestisida hayati yang digunakan dalam 
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tulisan ini mengikuti definisi yang dipakai oleh Pal and Gardener C. (2006), yaitu 

organisme hidup, seperti serangga predator, nematoda entomopatogen, 

mikroorganisme antagonis, dan hasil fermentasi bahan alami untuk mengendalikan 

OPT. Disebut pestisida nabati apabila bahan aktifnya berasal dari tumbuhan, 

sedangkan bila bahan aktifnya dari senyawa kimia sintetis disebut pestisida sintetis.  

a. Pestisida Sintetik, yaitu pestisida yang diperoleh dari hasil sintesa kimia, 

contohnya organoklorin, organofospat, dan karbamat.  

b. Pestisida Nabati, yaitu pestisida yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, 

contohnya neem oil yang berasal dari pohon mimba  

c. Pestisida Biologi, yaitu pestisida yang berasal dari jasad renik atau mikrobia 

yaitu jamur, bakteri atau virus. 

Interaksi antara jenis-jenis pestisida, baik hayati, nabati maupun sintetis, 

mengikuti pendapat Cloyd, H.D. (2011) yang digunakan pada pestisida sintetis, 

yaitu sinergis apabila penggunaan dua atau lebih pestisida yang berbeda dapat 

meningkatkan keefektifan pengendalian OPT. Dengan kata lain, penggunaan dua 

jenis atau lebih pestisida yang bersinergi disebut kompatibel satu dengan lainnya. 

Sebaliknya, apabila penggunaannya menurunkan keefektifannya, maka pestisida 

dikategorikan bersifat antagonis atau tidak kompatibel. Adapun beberapa bahan 

aktif yang sering digunakan  oleh masyarakat antara lain: 
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1. Imidakloprid 

Imidakloprid telah digunakan petani untuk mengendalikan wereng pada 

tanaman padi sejak tahun 1994 (Cox 2001). Menurut IUPAC, senyawa ini memiliki 

nama 1-((6-chloro-3-pyridinyl) methyl)-N-nitro-2- imidazolidinimine (Gambar). 

Imidakloprid adalah insektisida yang masuk ke dalam tubuh serangga melalui 

peracunan sistemik dan kontak. Imidakloprid memiliki nilai efikasi tinggi untuk 

membunuh serangga, namun relatif cukup aman dengan memiliki toksisitas yang 

rendah terhadap mamalia (Mullins 1993).  

 

Gambar 1. Imidakloprid (Sumber: Shettigar M et al., 2012) 

Sasaran kinerja imidakloprid adalah sebagai inhibitor kompetitif pada 

reseptor nikotinik asetilkolin yang berada pada sistem saraf pusat serangga (Wang 

et al. 2008; Cox 2001). Senyawa imidakloprid yang berada pada celah sinapsis di 

antara dua sel syaraf akan berikatan dengan reseptor nikotinik asetilkolin yang 

menghubungkan impuls (sinyal) pada sel syaraf penerima. Imidaklorid membentuk 

kristal tidak berwarna. Ini terdaftar untuk penggunaan pestisida di Amerika Serikat 

tetapi penggunaan pestisida yang disetujui dapat berubah secara berkala dan 

otoritas federal, negara bagian dan lokal harus dikonsultasikan untuk penggunaan 

yang saat ini disetujui. Imidaklorid digunakan untuk mengendalikan serangga hama 
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pada tanaman pertanian dan pembibitan, hama struktural dan parasit pada hewan 

pendamping.  

2. Dimetomorf 

Dimetomorf memiliki rumus kimia C21H22ClNO4 adalah pestisida 

sistemik untuk mengendalikan penyakit pada seperti Busuk daun, Lanas, Bercak 

daun dan Embun bulu pada tanaman (Sarwani, 2014), berbentuk tepung yang dapat 

dilarutkan dalam air, titik lelehnya adalah antara 127 dan 148 °C dan mempunyai 

kandungan toksin, sedikit meracuni pada zooplankton, tapi tidak beracun untuk 

burung, begitu juga sebagian besar tanaman dan lebah.  

 

Gambar 2. Dimetomorf  (Sumber: Ojiambo PS, Paul PA, Holmes GJ, 2010 ) 

Senyawa Dimetomorf ini berada di udara hadir sebagai uap dan sebagai 

partikel. Uap terdegradasi di atmosfer oleh reaksi dengan radikal dan molekul ozon 

hidroksil. Waktu terjadinya reaksi-reaksi ini berlangsung diperkirakan terjadi pada 

4 sampai 1 jam. Senyawa Dimetomorf ini memiliki mobilitas yang rendah sehingga 

mudah tercuci dan menguap dari permukaan tanah yang lembab atau dari 

permukaan air sehingga terjadinya penumpukan pada organisme akuatik sangat 

rendah (Asrofi, 2014). 
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3. 2,4-D Natrium 

2,4-D Natrium banyak digunakan petani, sehingga banyak formulasi 

pestisida yang menggunakan bahan aktif tersebut. 2,4-D yang disemprotkan ke 

daun efektif 10 mengendalikan gulma rumputan tahunan dan gulma berdaun lebar 

tahunan, gulma rumput setahun, dan gulma berdaun lebar. (Sukmana dkk, 2012).  

 

Gambar 3. 2,4-D Natrium (Sumber: Radajewski S. Et al., 2000) 

2,4-D merupakan senyawa berbentuk kristal putih dan tidak berbau dengan 

titik leburnya 140,5 0C, mendidih pada suhu 160 0C. 2,4-D dan menyebar merata 

di dalam air tanpa memerlukan pengadukan terus menerus. 2,4-D merupakan 

golongan fenoksi, memiliki rantai yang mempunyai gugus karboksil dipisahkan 

oleh karbon dan oksigen sehingga memberikan aktivitas yang optimal. 2,4-D 

datang dalam berbagai bentuk kimia, termasuk garam, ester, dan bentuk asam. 

Nama bahan aktifnya antara lain : asam 2,4-D butil sihalofop; 2,4-D amina; 2,4-D 

butil ester; 2,4-D dimeti amina; 2,4-D IBE; 2,4-D iso propil amina dan 2,4-D 

natrium. (Aini, 2014). 
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2.5 Metode Hitung Cawan 

Metode hitungan cawan merupakan cara penanaman bakteri dengan 

menggunakan media padat, yang kerjanya pada dasarnya membuat seri 

pengenceran (homogenisasi) bahan (sampel) dengan kelipatan 10. Seri pengenceran 

yaitu cara persiapan sampel untuk memperoleh distribusi bakteri sebaik mungkin 

di dalam sampel, dengan tujuan dapat membebaskan sel-sel bakteri yang mungkin 

viabilitasnya berkurang karena kondisi yang kurang menguntungkan (Jutono dkk, 

1980 dan BSN, 1992)  

Metode hitungan cawan bertujuan untuk menyebarkan koloni bakteri yang 

pada prinsipnya adalah bila sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada 

medium, maka mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni 

yang dapat dilihat langsung dan kemudian dihitung tanpa menggunakan mikroskop, 

juga merupakan cara yang paling sensitif untuk menentukan jumlah mikroba 

dengan alasan sebagai berikut: 

a. Hanya sel mikroba yang hidup yang dapat dihitung. 

b. Beberapa jasad renik dapat dihitung sekaligus. 

c. Dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba, karena koloni yang 

terbentuk mungkin berasal dari mikroba yang mempunyai penampakan 

spesifik. 

Metode hitungan cawan, selain memiliki beberapa keuntungan tetapi juga 

mempunyai kelemahan diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Hasil perhitungan tidak menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya, karena 

beberapa sel yang berdekatan mungkin membentuk koloni. 
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b. Medium dan kondisi inkubasi yang berbeda mungkin menghasilkan jumlah 

yang berbeda pula. 

c. Mikroba yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada medium padat dan  

membentuk koloni yang kompak, jelas, tidak menyebar. 

Memerlukan persiapan dan waktu inkubasi relatif lama sehingga 

pertumbuhan koloni dapat dihitung (Waluyo, 2007; 2010 dan Irianto, 2013). 

Macam-macam metode hitung cawan menurut BSN (1992); Irianto (2006); (2013); 

Jutono dkk (1980); Waluyo (2007); (2010) diantaranya adalah: 

1. Metode tuang (pour plate)  

Dari pengenceran yang dikehendaki sebanyak 1 ml atau 0,1 ml larutan 

tersebut dipipet ke dalam cawan petri, sebaiknya waktu antara dimulainya 

pengenceran sampai menuangkan ke dalam cawan petri tidak boleh lebih lama dari 

30 menit. Kemudian ke dalam cawan tersebut dimasukkan medium agar cair steril 

yang telah didinginkan sampai 500C sebanyak kurang lebih 10 ml. segera setelah 

penuangan, cawan petri digerakkan di atas meja secara hati-hati dengan gerakan 

melingkar atau gerakan seperti angka delapan. Setelah agar memadat, cawan-cawan 

tersebut dapat diinkubasikan di dalam inkubator dengan posisi terbalik.  

2. Metode permukaan (surface / spread plate)  

Minimal satu hari sebelum melakukan pengenceran, medium agar cair steril 

dituangkan ke dalam cawan petri steril dan dibiarkan membeku dengan sempurna, 

kemudian disimpan pada suhu kamar. Dari pengenceran yang dikehendaki 

sebanyak 0,1 ml (tidak boleh lebih) ke dalam cawan petri yang telah berisi medium 

(medium yang dituang minimal hari kemarin). Untuk meratakan memakai batang 
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gelas bengkok sebelum dipakai yaitu memasukkan bagian bengkok ke alkohol 95% 

dan dipijarkan sehingga alkohol habis terakar. Setelah dingin, batang gelas bengkok 

baru bisa dipergunakan. Selanjutnya inkubasi dilakukan seperti metode tuang.  

3. Metode drop plate   

Minimal 4 hari sebelum melakukan pengenceran medium agar cair steril 

dituang ke dalam cawan petri steril dan dibiarkan membeku dengan sempurna 

kemudian disimpan pada suhu kamar. Dari pengenceran yang dikehendaki 

sebanyak 10 𝜇𝑙 (tidak boleh lebih) didropkan ke dalam cawan petri yang telah berisi 

medium (medium yang dituang minimal 4 hari yang lalu). Sebelum medium dalam 

cawan petri dipergunakan, bagian bawah petri dibagi 4 zona. Setiap zona untuk 1 

pengenceran dengan 5 kali drop. Selanjutnya inkubasi diklakukan seperti metode 

tuang tetapi menunggu sampai hasil drop mongering. 

 

Gambar 4. Perhitungan isolat bakteri menggunakan metode drop plate 

(Sumber: Jutono, 1980) 
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2.6 Uji GC-MS 

GCMS merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan 

dua metode analisis senyawa yaitu kromatografi gas (GC) untuk menganalisis 

jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisis 

struktur molekul senyawa analit. Gas kromatografi merupakan salah satu teknik 

spektroskopi yang menggunakan prinsip pemisahan campuran berdasarkan 

perbedaan kecepatan migrasi komponen-komponen penyusunnya. Gas 

kromatografi biasa digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang terdapat 

pada campuran gas dan juga menentukan konsentrasi suatu senyawa dalam fase gas 

spektroskopi massa adalah suatu metode untuk mendapatkan berat molekul dengan 

cara mencari perbandingan massa terhadap muatan dari ion yang muatannya 

diketahui dengan mengukur jari-jari orbit melingkarnya dalam medan magnetik 

seragam.  

 

Gambar 5. Mekanisme kerja GC-MS (Sumber: Fowlis, Ian A.,1998 ) 

Penggunaan kromatografi gas dapat dipadukan dengan spektroskopi massa. 

Paduan keduanya dapat menghasilkan data yang lebih akurat dalam 

pengidentifikasian senyawa yang dilengakapi dengan struktur molekulnya. 
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Kromatografi gas ini juga mirip dengan distilasi fraksional, karena kedua proses 

memisahkan komponen dari campuran terutama berdasarkan pada perbedaan itik 

didih (atau tekanan uap). Namun, distilasi fraksional biasanya digunakan untuk 

memisahkan komponen-komponen dari campuran pada skala besar, sedangkan GC 

dapat digunakan pada skala yang lebih kecil (mikro) (Pavia, 2006). 

GCMS merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan 

dua metode analisis senyawa yaitu kromatografi gas (GC) untuk menganalisis 

jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisis 

struktur molekul senyawa analit. Kromatografi gas-spektrometer massa (GC-MS) 

adalah metode yang mengkombinasikan kromatografi gas dan spektrometri massa 

untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda dalam analisis sampel. Kromatografi 

gas dan spketometer masa memilki keunikan masing-masing dimana keduanya 

memiliki kelebihan dan kekurangan. dengan menggambungkan kedua teknik 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemamapuan dalam menganalisis 

sampel dengan mengambil kelebihan masing-masing teknik dan meminimalisir 

kekurangannya. 




