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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang lebih 

menekankan pada karakteristik makroskopis, mikroskopis, dan uji biokimia dari 

masing-masing isolat dan spesies bakteri toleran pestisida yang berhasil di isolasi 

dari tanah pertanian cabai Desa Jabung Kabupaten Blitar. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahap. Tahap pertama, isolasi bakteri 

dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang pada bulan 

Mei-Juli 2018. Tahap kedua, identifikasi bakteri dilakukan di Laboratorium 

Mikrobiologi FK Universitas Brawijaya pada bulan Juli-Desember 2018. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah lahan pertanian cabai di Desa Jabung 

Kabupaten Blitar. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu Simple random 

sampling. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak pada salah satu
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rhizosfer tanaman cabai di lahan pertanian cabai seluas 250 m
2
 dengan dua titik 

pengambilan yang berbeda.  

3.3.3 Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah bakteri pada tanah pertanian cabai di 

Desa Jabung  Kabupaten Blitar.  

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu karakteristik isolat dan 

spesies bakteri toleran pestisida dari tanah pertanian cabai Desa Jabung  

Kabupaten Blitar.  

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi oprasional variabel, digunakan untuk menghindari kesalahan 

makna dalam tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi 

operasional variabel tersebut yaitu:  

a. Karakteristik bakteri hasil isolasi yang diamati yaitu karakteristik 

makroskopis (bentuk koloni, tepi koloni, warna koloni, elevasi koloni, 

konsistensi koloni, dan diameter koloni), karakteristik mikroskopis 

(pewarnaan Gram, bentuk sel, endospora dan motilitas), dan uji biokimia. 

b. Spesies bakteri dapat diketahui dengan identifikasi menggunakan 

MICROBACT
TM 

GNB 24E (12A+12B) yang disesuaikan dengan buku 

Bergey’s Manual of Determinative bacteriologi dan buku Bergey’s Manual of 

Systematic Bacteriologi. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

 Persiapan yang dilakukan sebelum malaksanakan penelitian adalah 

mempersiapkan alat dan bahan, sterilisasi alat dan bahan serta pembuatan medium  

untuk isolasi dan seleksi. 

a. Alat 

 Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1) Autoklaf 16) Jarum ose 

2) Timbangan analitik 17)  30 Cawan petri 

3) Labu erlenmeyer 100 ml  18) Pembakar bunsen 

4) Beaker glass 19) Batang Drugalsky 

5) 20 Tabung reaksi 20) Laminar air flow (LAF) 

6) Rak tabung reaksi 21) Vortex mixer 

7) Gelas ukur 22) Kompor 

8) Pipet ukur 23) Inkubator 

9) Pipet tetes 24) Mikroskop 

10) Spatula 25) Almunium foil 

11) Kaca benda berlekuk 26) Kapas atau tisyu 

12) Kaca benda  27) Label 

13) Kaca penutup 28) Boks es 

14) Sprayer 29) Penggaris 

15) Mikropipet dan tip  

 



37 
 

 
 

b. Bahan 

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1) Sampel tanah dari lahan pertanian cabai  

2) Pestisida bahan aktif Imidakloprid, Asetamiprid dan Propineb 

3) Medium Trypticase Soy Agar (TSA) 

4) Aquades 12) Reagen H2O2 0,3% 

5) Alkohol 70% dan 96% 13) NaCl 0,9% 

6) Spirtus 14) Microbact 12A dan 12B 

7) Kristal violet 15) Reagen Nitrat A dan B 

8) Safranin 16) Indole Kovact 

9) Iodium 17) VP 1 dan VP 2 

10) Oksidase test strip 18) Reagen TDA 

11) Mineral oil  

c. Sterilisasi Alat dan Bahan 

 Sebelum melaksanakan penelitian, semua alat disterilisasi terlebih dahulu 

dengan cara membungkus alat-alat yang terbuat dari gelas menggunakan plastik 

yang tahan panas, kecuali untuk cawan petri dibungkus menggunakan kertas 

kemudian dimasukkan ke dalam plastik agar air atau bakteri tidak masuk. Bahan 

atau media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri setelah direbus sampai 

mendidih di atas kompor kemudian dimasukkan ke erlenmeyer, ditutup kapas dan 

dimasukkan ke dalam plastik tahan panas. Alat dan bahan yang telah dibungkus 

dimasukkan ke dalam autoklaf untuk disterilisasi selama 15 menit dengan suhu 

121°C dan tekanan 1 atm. 
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d. Pembuatan Medium untuk Isolasi dan Seleksi 

 Medium yang digunakan untuk isolasi dan seleksi yaitu menggunakan 

medium TSA yang masing-masing mengandung 200 ppm pestisida dengan bahan 

aktif imidakloprid, asetamiprid dan propineb. Pembuatan medium berdasarkan 

(Anggraini, Aliza, & Mellisa, 2016), dengan  sedikit modifikasi, media TSA 

ditimbang sebanyak 4 g. Media TSA dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan 

ditambahkan 170 ml larutan pestisida dengan dosis 200 ppm yang aduk 

menggunakan spatula dan dipanaskan menggunakan kompor hingga mendidih, 

sebanyak 10 ml media dimasukkan kedalam cawan petri dan sebanyak 5 ml media 

dimasukkan kedalam tabung reaksi. Media disterilkan dengan autoklaf dan 

dibiarkan selama 24 jam di lemari pendingin, lalu disimpan di dalam inkubator 

untuk menghindari kontaminasi.  

3.5.2 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 
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Pengambilan 

sampel tanah 

pertanian cabai di 

Desa Jabung 

Kabupaten Blitar 

Isolasi, pemurnian 

dan seleksi bakteri 

Uji biokimia menggunakan 

MICROBACT
TM

 GNB 24E (12A 

dan 12B), uji spora, oksidase, 

nitrat, katalase, koagulase, 

hemilosa, uji sensitivitas 

novobiosin, starch hysdrolysis, 

dan casein hydrolysis. 

Identifikasi bakteri hingga tingkat 

spesies berdasarkan uji biokimia 

menggunakan Microbact 24E dan 

uji biokimia tambahan yang 

disesuaikan dengan Bergey’s 

Manual of Determinative 

bacteriologi dan buku Bergey’s 

Manual of Systematic Bacteriologi. 
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a. Isolasi dan Seleksi 

1) Pengambilan Sampel 

 Sampel bakteri toleran diperoleh dari tanah lahan pertanian cabai seluas 

250 m
2
, yang memiliki riwayat penggunaan pestisida dengan bahan aktif 

imidakloprid, asetamiprid, dan propineb di Desa Jabung Kabupaten Blitar. 

Pengambilan sampel tanah dilakukan secara acak pada salah satu rhizosfer 

tanaman cabai di dua titik pengambilan yang berbeda. Sampel tanah diaduk-aduk 

agar homogen dan diambil sebanyak 5 sendok makan pada kedalaman 20 cm dari 

permukaan tanah (Lumantouw et al., 2013). Sampel tanah yang telah diambil 

secara aseptis dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer steril dan dimasukkan ke 

dalam box es, untuk dibawa ke laboratorium biologi FMIPA Universitas Negeri 

Malang dan dilakukan proses isolasi, pemurnian, seleksi bakteri serta pengamatan 

karakteristik makroskopis dan mikroskopis. 

2) Prosedur Isolasi, Pemurnian dan Seleksi Bakteri 

 Isolasi bakteri toleran dilakukan pada sampel tanah dari setiap titik 

pengambilan. Sampel tanah yang diambil dilakukan penyaringan untuk 

memisahkan tanah dari materi-materi lain seperti batu maupun tumbuhan. Berikut 

adalah langkah-langkah isolasi bakteri toleran dari tanah lahan pertanian cabai 

yang disesuaikan dengan desain metode penelitian Ikhwan (2003), dengan 

modifikasi: 

a) Menyiapkan alat dan bahan yaitu 5 buah tabung reaksi yang masing-masing 

berisi 9 ml aquades steril, pipet ukur 1 ml dan medium TSA cawan yang 
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mengandung 200 ppm pestisida dengan bahan aktif imidakloprid, asetamiprid 

dan propineb. 

b) Mengambil sampel tanah sebanyak 1 Gram secara aseptis dengan 

menggunakan spatula steril, dan memasukkannya ke dalam tabung reaksi 

yang berisi 9 ml aquades steril untuk dilakukan pengenceran     . 

c) Mengambil 1 ml suspensi dari pengenceran      menggunakan pipet ukur 

steril dan memasukkannya ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml aquades 

steril untuk dilakukan pengenceran     . Tahap pengenceran dilakukan 

hingga pengenceran      

d) Suspensi bakteri dari pengenceran                  diambil sebanyak 0,1 

ml untuk ditumbuhkan pada media agar TSA cawan yang mengandung 200 

ppm pestisida dengan bahan aktif imidakloprid, asetamiprid dan propineb 

secara Spread  plate dan biakan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 36
o
C. 

e) Setelah 24 jam, masing-masing koloni bakteri ditumbuhkan secara terpisah 

pada media agar TSA cawan yang mengandung 200 ppm pestisida dengan 

bahan aktif imidakloprid, asetamiprid dan propineb dengan cara goresan 

kuadran dan biakan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 36
o
C. Kegiatan ini 

dilakukan berulang kali hingga diperoleh biakan yang seragam. 

f) Menginokulasi koloni-koloni dengan karakteristik yang seragam pada media 

agar TSA miring dengan cara goresan sinambung sehingga diperoleh biakan 

murni, biakan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 36
o
C.  
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b. Tahap Pengamatan 

1) Pengamatan Makroskopis Morfologi Koloni Bakteri  

 Karakteristik makroskopis koloni pada media agar TSA yang dapat 

diamati setelah dilakukan inkubasi berdasarkan (Irianto, 2012) yaitu bentuk 

koloni, tepi koloni, warna koloni, elevasi atau ketinggian pertumbuhan koloni, 

struktur koloni dan ukuran atau diameter koloni yang tumbuh. 

2) Pengamatan Mikroskopis Morfologi Sel Bakteri 

 Karakteristik bakteri secara mikroskopis dapat dilakukan dengan cara 

pengamatan bentuk sel bakteri, pewarnaan Gram, pewarnaan endospora dan 

motilitas. Pewarnaan Gram atau metode Gram merupakan suatu metode empiris 

untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan kemampuan dinding sel dalam 

mengikat zat warna dasar (kristal violet). Setelah pencucian alkohol 96% bakteri 

Gram positif akan berwarna ungu karena dinding selnya lebih kuat mengikat 

kristal violet, sedangkan bakteri Gram negatif kristal violet lebih mudah larut saat 

pencucian alkohol, karena banyak mengandung lipid sehingga pori-porinya 

mudah membesar (Pelczar & Chan, 2007). 

 Pewarnaan dilakukan dengan membuat apusan dari isolat murni yang 

berumur 24 jam. Pemindahan isolat menggunakan jarum ose pada kaca benda 

yang disterilkan di atas bunsen kemudian diteteskan kristal violet pada apusan. 

Apusan didiamkan selama 1 menit kemudian zat warna dicuci menggunakan 

aquades yang mengalir. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan 

menggunakan kalium iodine, alkohol dan safranin. Apusan kemudian dikeringkan 

menggunakan tisyu untuk selanjutnya dilakukan pengamatan dibawah mikroskop 
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dengan perbesaran 1000x. Pengamatan dilakkan untuk membedakan jenis bakteri 

Gram positif atau bakteri Gram negatif berdasarkan kemampuan dinding sel 

dalam mengikat zat warna dasar (criystal violet). Bakteri termasuk dalam 

kelompok Gram positif, apabila sel bakteri tetap berwarna ungu karena dinding 

selnya lebih kuat mengikat kristal violet dan warna dari safranin terhapus akibat 

pencucian, sedangkan bakteri Gram negatif akan berwana merah karena kristal 

violet lebih mudah larut saat pencucian. Selain itu, dengan dilakukannya 

pewarnaan Gram dapat digunakan untuk melihat bentuk sel bakteri seperti bulat, 

basil dan  spiral.  

 Pewarnaan endospora menggunakan dua reagen warna yaitu Melachite 

green dan safranin. Melachite green adalah zat warna utama yang akan memberi 

warna hijau pada endospora, Sedangkan safranin, yang akan memberikan warna 

merah pada bagian sel bakteri selain endospora (Tortora, Funke, & Case, 2010). 

Pewarnaan endospora dilakukan dengan mengambil isolat bakteri kemudian 

diletakkan di atas gelas objek lalu diratakan dan difiksasi di atas bunsen. Setelah 

dingin, isolat bakteri ditetesi dengan Malachite green sebanyak 2-3 tetes selama 5 

menit sambil difiksasi di atas bunsen. Setelah dingin, gelas objek dibilas dengan 

aquades mengalir dan dikeringkan. Setelah kering, isolat bakteri ditetesi dengan 

safranin selama 30 detik lalu dicuci dengan air mengalir dan kelebihan air diserap 

dengan tisyu untuk selanjutnya dilakukan pengamatan dibawah mikroskop dengan 

perbesaran 1000x. 

 Uji motilitas bakteri dapat dilakukan secara mikroskopis dengan metode 

tetes gantung. Preparat tetes gantung memungkinkan pemeriksaan organisme 
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hidup yang tersuspensi dalam cairan untuk mengetahui motilitas. Uji ini dilakukan 

dengan mengambil suspensi bakteri dengan jarum ose dan di letakkan pada kaca 

penutup dan menutupnya dengan kaca benda berlekuk, lalu dibalik dengan cepat 

sehingga kaca penutup ada di bawah dan biakan tampak menggantung selanjutnya 

dilakukan pengamatan dibawah mikroskop dengan perbesaran kuat.  

c. Uji Biokimia Bakteri 

 Uji biokimia bakteri dilakukan di laboratorium Mikrobiologi FK 

Universitas Brawijaya, dengan menggunakan Microbact 24E (12A + 12B) yang 

terdiri atas 24 substrat reaksi uji biokimia. Pengujian biokimia, dilakukan dengan 

cara menyiapkan sebanyak satu cawan biakan yang disuspensikan ke dalam 5ml 

larutan garam fisiologis (NaCl 0,9 %) pada tabung reaksi steril dan di vortex 

hingga homogen. Suspensi bakteri yang telah homogen, diteteskan ke dalam 

sumur Microbact sebanyak 100 µl. Pada Microbact 24E/12A, sumur Lysin, 

Ornitin dan H2S ditambahkan mineral oil sebanyak 1-2 tetes dan diinkubasi 

selama 18-24 jam pada suhu 37
o
C. Microbact yang telah diinkubasi diambil dan 

ditambahkan 2 tetes reagen nitrat A dan B pada sumur 7, indole kovact sebanyak 

2 tetes pada sumur 8, VPI dan VPII masing-masing satu tetes pada sumur 10, dan 

reagen TDA sebanyak satu tetes pada sumur 12.  

 Uji fermentasi karbohidrat pada Microbact 12B, tidak memerlukan 

penambahan reagen sehingga langsung bisa dibaca hasilnya. Jika fermentasi 

positif akan menunjukkan warna kuning, sedangkan hasil negatif tidak ada 

perubahan warna substrat pada sumur. Evaluasi hasil reaksi yang terbentuk 
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dibandingkan dengan standar identifikasi pada tabel warna dan hasilnya ditulis 

pada formulir Patient Record (Bridson, 2006).   

 Sebelum dilakukan uji biokimia menggunakan Microbact 24E, koloni 

bakteri dilakukan uji oksidase dan uji katalase terlebih dahulu. Uji oksidase untuk 

mengetahui ada tidaknya enzim oksidase pada bakteri dengan menggunakan 

oksidase test strip yang dapat dilihat dengan adanya perubahan warna pada paper 

oksidase. Sedangkan uji katalase untuk mengetahui ada tidaknya enzim katalase 

dan apakah bakteri tersebut termasuk aerob, anaerob atau anaerob fakultatif. Uji 

dilakukan dengan meneteskan reagen H2O2 0,3% pada isolat bakteri. 

d. Identifikasi Bakteri 

 Identifikasi bakteri berdasarkan uji biokimia menggunakan Microbact 24E 

dicocokkan dengan data dasar determinasi yang tersedia pada paket identifikasi. 

Evaluasi hasil positif atau negatif berdasarkan pada perubahan warna sumur-

sumur substrat seperti pada tabel 3.1. Hasil evaluasi ditulis pada instrumen 

pengamatan uji biokimia dan nama bakteri dilihat dengan komputer berdasarkan 

angka oktal yang didapat dari penjumlahan reaksi positif dari tiap-tiap kelompok 

(3 sumur didapatkan 1 angka oktal) (Bridson, 2006). Selanjutnya, hasil dari uji 

biokimia akan disesuaikan dengan buku Bergey’s Manual of Determinative 

bacteriologi dan buku Bergey’s Manual of Systematic Bacteriologi. 

Tabel 3.1 Hasil Positif dan Negatif Reaksi Uji Biokimia Microbact 24E (12A+12B) 

No Uji Biokimia Prinsip reaksi Warna reaksi Keterangan 

Negatif Positif 

1 Lysin Mendegradasi 

Lysin 

Kuning Biru-

Hijau 

Hijau atau biru adalah reaksi positif. Biru 

bromotimol menunjukkan pembentukan 
amina kadaverin spesifik 

2 Ornithin Mendegradasi 

Ornithin 

Kuning-

Hijau 

Biru Hijau sebagai reaksi negatif. Pergeseran pH 

yang ditunjukkan oleh bromothymol blue 

yang disebabkan pembentukan amina 

putresin spesifik lebih besar daripada yang 

disebabkan oleh dekarboksilasi lisin. 
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No Uji Biokimia Prinsip reaksi Warna reaksi Keterangan 

Negatif Positif 

3 H2S Produksi H2S Warna 
jerami 

hitam H2S diproduksi dari tiosulfat. H2S bereaksi 
dengan garam besi dalam medium untuk 

membentuk endapan hitam 

4 Glukosa Fermentasi 
glukosa 

Biru-Hijau Kuning Indikator bromotimol biru berubah dari biru 
menjadi kuning ketika karbohidrat 

digunakan untuk membentuk asam. 5 Manitol Fermentasi 

manitol 

Biru-Hijau Kuning 

6 Xylosa Fermentasi xylose Biru-Hijau Kuning 

7 ONPG Hidrolisis o-

nitrophenyl-β-d-
galactopyranoside 

Tidak 

berwarna 

kuning Hidrolisis galaktosidase dari ONPG yang 

tidak berwarna melepaskan orto nitrofenol 
kuning. 

8 Indole Produksi indol 

dari tryptophan 

Tidak 

berwarna 

Merah 

muda-
merah 

Indole terbentuk dari metabolisme triptofan. 

Pereaksi Indole Kovacs membentuk 
kompleks merah muda-merah dengan 

indole. 

9 Urease Hidrolisis urea Warna 
jerami 

Merah 
muda- 

merah 

Amonium yang dilepaskan dari pemisahan 
urea menyebabkan pH naik, ditunjukkan 

oleh fenol yang berubah dari kuning 

menjadi merah muda-merah. 

10 VP Produksi Aseton 

(Voges-Proskauer 

reaction) 

Warna 

jerami 

Merah 

muda-

merah 

Acetoin diproduksi dari glukosa yang 

ditunjukkan oleh pembentukan  warna 

kompleks merah muda-merah setelah 
penambahan alpha-naphthol dan creatine. 

11 Citrate Pemanfaatan sitrat 

(sitrat adalah satu-
satunya sumber 

karbon) 

Hijau Biru Sitrat adalah satu-satunya sumber karbon, 

yang jika digunakan menghasilkan kenaikan 
pH, ditunjukkan oleh bromothymol blue, 

dengan perubahan warna dari hijau ke biru. 

12 TDA produksi piruvat 
indol dengan 

deaminasi 

triptofan 

Warna 
jerami 

Merah 
ceri 

Tryptophan deaminase membentuk asam 
indolepyruvic dari triptofan yang 

menghasilkan warna cokelat di hadapan ion-

ion besi sehingga menghasilkan reaksi 
negatif. 

13 Gelatin Pencairan gelatin Tanpa 

warna 

Hitam Pencairan gelatin oleh enzim proteolitik 

ditandai dengan warna hitam.sedangkan, 
partikel-partikel gelatin padat yang 

mengapung pada sumur setelah rehidrasi 

dianggap sebagai reaksi negatif. 

14 Malonate Penghambatan 

malonat 

Hijau Biru Sodium malonate adalah satu-satunya 

sumber karbon dan menghambat konversi 

asam suksinat menjadi asam fumarat. 
Organisme yang tidak dapat memanfaatkan 

substrat ini menghasilkan akumulasi asam 

suksinat sehingga tidak dapat tumbuh. 
Kuning-hijau menunjukkan hasil negatif. 

Pemanfaatan Na malonat pada saat yang 

sama amonium sulfat digunakan karena 
sumber nitrogen menghasilkan natrium 

hidroksida yang  menghasilkan peningkatan 

alkalinitas dan pewarnaan biru. 

15 Inositol Fermentasi 

inositol 

Biru-hijau Kuning Indikator bromotimol biru berubah dari biru 

menjadi kuning ketika karbohidrat 
difermentasi. 16 sorbitol Fermintasi 

sorbitol 
Biru-hijau kuning 

17 rhamnose Fermentasi 

rhamnose 

Biru-hijau kuning 

18 sukrosa Fermentasi 
sukrosa 

Biru-hijau kuning 

19 laktosa Fermentasi 

laktosa 

Biru-hijau kuning 

20 arabinosa Fermentasi 
arabinosa 

Biru-hijau kuning 

21 adonitol Fermentasi 

adonitol 

Biru-hijau kuning 

22 Rafinose Fermentasi 

raffinose 

Biru-hijau kuning 

23 Salisin Fermentasi salisin Biru-hijau kuning 
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No Uji Biokimia Prinsip reaksi Warna reaksi Keterangan 

Negatif Positif 

24 Arginin Dihydrolase 
arginin 

24 jam 

48 jam 

 
 

Kuning 

Kuning-
hijau 

 
 

Hijau-

Biru 
biru 

Argine dihydrolase mengubah arginin 
menjadi ornithine, amonia dan karbon 

dioksida. menyebabkan kenaikan pH. 

Reaksi hijau yang terjadi pada 48 jam 
menunjukkan hasil negatif. 

3.6  

3.7 Metode Pengupulan Data 

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik atau metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini bersifat menghimpun dengan melakukan observasi. Sehingga dalam 

teknik pengumpulan datanya peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang sedang diamati.  

3.7.2 Instrumen Penelitian 

 Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian data dimasukkan ke dalam 

tabel data berikut: 

Tabel 3.2 Instrumen Pengamatan Karakteristik Makroskopis Koloni Bakteri 

No Kode 

isolat 

Makroskopis 

Warna 

Koloni 

Bentuk 

koloni 

Tepi 

koloni 

Elevasi 

koloni 

Konsisten

si koloni 

Diameter 

Koloni 

(mm) 

1 N.X-y       

2 N.X-y       

Dst Dst       

 

Tabel 3.3 Instrumen Pengamatan Karakteristik Mikroskopis Sel Bakteri 

No Kode 

isolat 

Mikroskopis 

Pewarnaan 

Gram 

Bentuk Sel Pewarnaan 

Endospora 

Motilitas 

1 N.X-y     

2 N.X-y     

Dst Dst     

 

Keterangan N.X-y:  

 N menyatakan titik pengambilan sampel 

 X menyatakan jenis pestisida 

 y menyatakan nomor koloni 
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Tabel 3.4 Instrumen Pengamatan Uji Biokimia Bakteri Menggunakan Microbact 24E 

No. MICROBACT
TM

 

GNB 24E 

Kode Isolat 

N.X-y N.X-y N.X-y N.X-y N.X-y Dst. 

1 Lysine       

2 Ornithine       

3 H
2
O       

4 Glucose       

5 Manitol       

6 Xylose       

7 ONPG       

8 Indole       

9 Urease       

10 V-P       

11 Citrate       

12 TDA       

13 Gelatin       

14 Malonate       

15 Inositol       

16 Sorbitol       

17 Rhamnose       

18 Sucrose       

19 Lactose       

20 Arabinose       

21 Adonitol       

22 Raffinose       

23 Salicin       

24 Arganine       

25 Oksidase       

26 Katalase       

27 Nitrat       

28 Koagulase       

29 Hemolisa       

30 Uji Sensitive 

Novobiosin 
      

31 Starch hydrolysis       

32 Casein hydrolysis       

33 TSIA       

Keterangan N.X-y:  

 N menyatakan titik pengambilan sampel 

 X menyatakan jenis pestisida 

 y menyatakan nomor koloni 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif berdasarkan karakteristik 

makroskopis, mikroskois, dan uji biokimia yang menghasilkan 9 kode angka dari 

penjumlahan 3 reaksi positif dari masing-masing kelompok uji biokimia. Kode 
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angka tersebut dimasukkan pada paket identifikasi Microbact 24E (Microbact 

software program) pada komputer sehingga dapat diketahui nama spesies 

bakterinya seperti pada contoh gambar 3.1. Selain itu, hasil karakterisasi bakteri 

toleran pestisida akan disesuaikan dengan buku Bergey’s Manual of 

Determinative bacteriologi dan buku Bergey’s Manual of Systematic Bacteriologi. 

Analisa data pada penelitian ini bersifat induktif atau kualitatif berdasarkan fakta-

fakta yang ditemukan selama proses penelitian dan disimpulkan menjadi hipotesis 

atau teori. 

 
Gambar 3.1 Contoh Instrumen pengamatan Microbact GNB 24E  

(Sumber : Osuntokun, Jemilaiye, & AR, 2018)  


