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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari – 10 Oktober 2018, 

pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan di Laboratorium Agroteknologi 

Universitas Muhammadiyah Malang yang berlokasi di  Jalan Raya Tlogomas No. 

246 Malang, Jawa Timur. 

3.2 Alat Dan Bahan 

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

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

ml, jarum ose, Laminar Air Flow (LAF), lemari es / freezer, microwave, mikro pipet 

1000 µL; 100 µL; 10 µL dan tip, pipet ukur, rak tabung reaksi, shaker, spatula, 

styrofoam, tabung reaksi, timbangan analitik, tube Eppendorff, vortekx, plastik 

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, MgSO40,16 mM, (NH4)2SO4 15 mM, D-

glukosa 10 mM, FeSO4 3.9 mM, Agarose, rizosfer (tanah) tanaman cabai 1 gram, 

isolat rhizobakter tanaman kentang dan tomat, spiritus, ethanol 96%, aquades dan 

pestisida (Lampiran).  

3.3 Rancangan Percobaan 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial. Faktor 

perlakuan yang digunakan dua yaitu, isolat rhizobakter dan perbandingan 
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konsentrasi antara pestisisda : glukosa dengan ulangan sebanyak 5 kali pada setiap 

perlakuan. Isolat rhizobakter yang digunakan yaitu rhizobakter tomat (T01, T02, 

T03), kentang (K1, K2, K3) dan cabai (C1, C2, C3) dan perlakuan konsentrasi 

pestisida : glukosa diatur dalam 5 taraf yaitu T1 = Pestisida 25% : Glukosa 75%, 

T3 = Pestisisda 50% : Glukosa 50%, T4 = Pestisisda 75% : Glukosa 25%, T5 = 

Pestisisda 100% : Glukosa 0%. Sehingga jika dikombinasikan akan diperoleh 45 

kombinasi perlakuan antara lain: 

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Penelitian 

Rhizobakter 
Perlakuan (T) 

T1 T2 T3 T4 T5 

Kentang 1 (K1) K1T1 K1T2 K1T3 K1T4 K1T5 

Kentang 2 (K2) K2T1 K2T2 K2T3 K2T4 K2T5 

Kentang 3 (K3) K3T1 K3T2 K3T3 K3T4 K3T5 

Tomat 1 (T01) T01T1 T01T2 T01T3 T01T4 T01T5 

Tomat 2 (T02) T02T1 T02T2 T02T3 T02T4 T02T5 

Tomat 3 (T03) T03T1 T03T2 T03T3 T03T4 T03T5 

Cabai 1 (C1) C1T1 C1T2 C1T3 C1T4 C1T5 

Cabai 2 (C2) C2T1 C2T2 C2T3 C2T4 C2T5 

Cabai 3 (C3) C3T1 C3T2 C3T3 C3T4 C3T5 

Keterangan: T1 = Pestisisda 0%: Glukosa 100%, T2 = Pestisisda 25%: Glukosa 75%, T3 = 

Pestisisda 50%: Glukosa 50%, T4 = Pestisisda 75%: Glukosa 25%, T5 = 

Pestisisda 100% : Glukosa 0% 

 

Lokasi Percobaan dilakukan di Laboratorium Agronomi dengan kondisi 

lingkungan yang relatif dapat dikendalikan yaitu suhu ruang sebesar 23°C dan 

dengan pencahayaan dari lampu selama 24 jam. Karena kondisi sampel dan 

lingkungan yang homogen, maka setiap perlakuan dan ulangan mempunyai peluang 

yang sama besar untuk menempati semua plot-plot percobaan sehingga pengacakan 

dilakukan secara lengkap dan bebas. 
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Tabel 2. Denah Percobaan 

K1T1 C3T5 T03T5 K2T5 T01T1 C1T2 K1T2 T01T4 K2T4 

T02T4 T03T2 K1T4 K2T3 K3T3 T01T2 T02T3 C1T4 T02T5 

K3T5 C1T5 C2T5 C2T4 T03T1 K2T2 C1T1 T03T4 C1T3 

C3T1 T02T2 K1T5 T03T3 C3T2 C3T4 K3T2 K2T1 K2T1 

T02T1 C2T2 C2T3 K3T4 K1T3 T01T3 C2T1 T01T5 C3T3 

3.4 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut 

sebagai berikut: 

    
Gambar 6. Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

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 
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foil lalu dibungkus dengan plastik. Sterilisasi alat menggunankan autoclave dengan 

suhu 121oC selama 60 menit (Susilo, 2015). 

2. Pembuatan Media M63 Standar 

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

MgSO40, 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 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 121oC  selama 15 menit (Susilo, 2015). 

3. Isolasi Rhizobakteri Tanaman dengan Pengenceran Bertingkat 

Setelah melakukan tahapan sterilisasi alat dan media yang akan digunakan 

dalam proses penelitian, tahap selanjutnya adalah isolasi bakteri pada tanah 

disekitar area perakaran (rhizosfer) tanaman sayur. Sampel tanah tanaman sayur 

yang akan di isolasi untuk uji potensi pestisida yaitu sampel rhizosfer tanaman 

cabai, sedangkan untuk isolat tanaman tomat dan kentang yang akan digunakan 

pada uji potensi pestisida adalah sampel isolat yang telah di isolasi pada penelitian 

sebelumnya. Isolasi rhizobakter tanaman cabai dilakukan dengan menggunakan 

media M63 Standart, menurut Susilo (2015) 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 dihomogenkan. 

Mengambil larutan isolat masing-masing sebanyak 1 ml dan dimasukkan kedalam 
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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 (Susilo, 

2015) (Gambar 3). 

 
Gambar 7. 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 dirataka 

menggunakan draiglass dan ditunggu selama 3 hari kemudian diamati dan dihitung 

koloni bakterinya (CFU) (Susilo, 2015). 

4. Pemurnian Bakteri  

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 

10-1 10-2 10-3 10-4 

Aquadest 

Steril 9 

ml 

1 gram    

tanah 
1 µL 10-

1 
1 µL 

10-2 

1 µL 

10-3 
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10-4 
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ditumbuhkan diinkubasi selama 2 x 24 jam. Proses selanjutnya adalah melakukan 

identifikasi pada isolat yang sudah tumbuh (Khair, 2017). 

Jika belum memperoleh koloni yang murni, dilakukan pengulangan hingga 

mendapat koloni yang murni. Koloni murni adalah koloni yang berasal dari satu sel 

saja. Untuk koloni yang diduga murni, dilakukan pewarnaan gram untuk 

memastikan bahwa koloni tersebut adalah memang murni dan hanya terdiri dari 

satu bakteri saja. Koloni murni yang didapat diinokulasikan pada medium agar 

miring untuk mendapat isolat murni (Gofar, 2012). 

5. Uji Potensi Isolat Bakteri Sebagai Biodegradasi 

Bakteri yang telah murni diambil, dimasukkan kedalam tabung reaksi berisi 

media cair M63 Standart kemudian diberi tambahan perlakuan perbandingan 

konsentrasi pestisida dan glukosa. Kemudian di shaker selama kurang lebih 24 jam 

setiap 2 jam isolat bakteri dipindahkan ke dalam tube untuk kemudian diamati 

pertumbuhan bakterinya menggunakan metode Dropplate  untuk mendapatkan 

isolat terbaik Pengujian Bahan Aktif pada Isolat Menggunakan Gas 

Chromatograph Mass Spectrometer (GC-MS). 

Langkah awal dalam pengujian bahan aktif mengunakan GC-MS adalah 

menyiapkan isolat rhizobakter yang telah diuji sebelumnya, isolat terpilih 

berdasarkan nilai pertumbuhan koloni tertinggi dalam uji perlakuan pestisida  yaitu 

isolat cabai (R3C2) dengan perlakuan campuran pestisida pestisida 25% : 75% 

glukosa. Menyiapkan medium perlakuan uji GC-MS, media pertama larutan M63 

standart + 100 ppm triptofan dalam 1 liter aquades dan larutan medium M63 

standart + perlakuan terpilih dalam 250 ml aquades. Media disteril dengan suhu 



26 
 

121°C selama 15 menit. Media yang telah disteril dipindahkan ke dalam tabung 

reaksi sebanyak 9 ml dan ditambahkan isolat cabai (R3C2), semua tahapan 

pemindahan dilakukan di dalam LAF. Kemudian isolat di shaker selama ± 3 hari. 

Setelah 3 hari, isolat diinkubasi kemudian isolat dipindah kedalam tabung 

sentrifuge 15 ml, isolat disentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 5 menit. 

Supernatan hasil sentrifuge diambil sebanyak 2 ml dan ditambahkan metanol 

absolut sebanyak 2 ml (perbandingan 1:1), setelah itu divorteks selama 2 menit dan 

ditambahkan metanol dingin sebanyak 4 ml kemudian dikocok sebanyak 25 kali. 

Selanjutnya isolat kembali disentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 5 menit, 

natan hasil sentrifuge dipindah kedalam ependorfdan ditambah metanol absolut 

100µl. Tahap terakhir adalah melakukan uji menggunakan GC-MS. Kondisi GC-

MS yang digunakan menurut Anonim: User Manual GC-MS (2018) adalah sebagai 

berikut (Lampiran 6). 

 Langkah selanjutnya adalah menyusun senyawa hasil GC-MS yang 

dihasilkan dari isolat bakteri rhizobakter tanaman cabai (C2) berdasarkan golongan 

senyawanya. 

3.5 Variabel Pengamatan 

Beberapa variabel pengamatan yang akan dilakukan dalam pengujian kali 

ini adalah : 

1. Karakteristik bakteri 

Parameter yang diamati dalam karakteristik bakteri ini bentuk koloni bakteri 

(bulat, tak beraturan dengan permukaan cembung, cekung atau datar serta tepi 

koloni rata dan bergelombang), bentuk bagian tepian koloni (rata dan 
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bergelombang), tekstur (licin seperti mentega, lengket dan kristal), dan warna 

koloni bakteri (merah, putih, merah muda, hijau, biru dan putih susu) (Fitri, 2011). 

2. Pertumbuhan Isolat Rhizobakteri Tanaman Tomat, Cabai dan Kentang

pada Media M63 Standar + Campuran Pestisida + Glukosa

Pengukuran kepadatan pertumbuhan rhizobakteri menggunakan uji 

dropplate, yaitu dihitung secara manual menggunakan koloni counter. Pertumbuhan 

bakteri diamati setiap 2 jam sekali selama 24 jam. (Lampiran). 

3. Rombakan Pestisida, Sintesis Fitohormon dan Osmoprotektan

Hasil penelitian Syarifudin (2012), kemampuan produksi hormon 

pertumbuhan isolat rhizobakteri tanaman teh dan kakao diuji menggunakan Gas 

Chromatograph Mass Spectrometer (GC-MS). Konsentrasi hormon dari sampel 

dapat dilihat pada tabel berdasarkan nilai komposisi (%) hormon dibagi dengan 

tingkat pemekatan isolat. (Syarifudin, 2012) 

3.6 Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Pengamatan karakteristik bakteri dilakukan secara makroskopis dan

mikroskopis (pewarnaan gram)

2. Pendekatan pengukuran kepadatan pertumbuhan rhizobakteri menggunakan uji

drop plate, kemudian hasil perhitungan rerata drop plate akan di analisis

menggunakan metode analisis variansi (ANAVA). Selanjutnya jika hasil uji

ANAVA menunjukkan hasil berbeda nyata, maka akan dilanjutkan dengan Uji

BNJ 5% untuk melihat perbedaan antar perlakuan (Steel dan Torrie, 1994).

3. Hasil Uji analisis GCMS dikelompokkan berdasarkan jenis senyawa yang

dihasilkan rhizobakteri tanaman tomat, kentang dan cabai.




