
15 
 

III. MATERI DAN METODE 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2017 sampai dengan 

Agustus 2017 di Laboratorium Plant Protection Development PT. Arara Abadi, 

Perawang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.  

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah saringan milipore 0,22µm, suntikan 50 ml, 

tabung reaksi, rak tabung reaksi, petridish, gelas ukur, erlenmeyer, pipet mikro, 

tube, bunsen, jarum ose, bunsen, timbangan analitik, magnetic stirer, termometer 

digital, shaker, sentrifus, pH meter, laminar air flow, colony counter, inkubator 

dan kulkas. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolat bakteriofage 

5084, isolat bakteri Ralstonia sp. EP 0221, media TZC agar, media NB, media 

TZC soft agar, air steril, aquades, mineral oil, aluminium foil, PBS, Na2HPO4 dan  

KH2PO4, NaOH, KCl dan NaCl. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode 

deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis pengaruh 

bahan pembawa (air steril, buffer posfat dan mineral oil) dan suhu penyimpanan 

(4ºC,  18ºC,  25ºC dan 37ºC) terhadap bakteriofage. Hasil dari penelitian ini akan 

disajikan dengan menggunakan metode deskriptif dalam bentuk gambar dan tabel. 

 

3.4.      Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan Media 

1.  Media Nutrient Broth (NB)  

 Media NB dibuat dengan cara menimbang 1 gram glukosa, 2 gram pepton 

dan 1,2 gram beef extract. Bahan – bahan yang telah ditimbang ditambah dengan 

air 400 ml. Kemudian dipanaskan dalam microwave hingga semua bahan larut. 

Setelah itu dimasukkan ke dalam erlemenyer 500 ml dan ditutup dengan penutup 

khusus. 
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2. Media  Tetrazolium Chloride (TZC) Agar 

Bahan – bahan yang ditimbang antara lain dextrosa/ sukrosa 4 gram, 

pepton 4 gram, casamino acid 0,4 gram dan agar 7,2 gram ditambahkan dalam 

wadah berisi 400 ml air dan dilarutkan dalam microwave. Kemudian dimasukkan 

ke erlemenyer 500 ml, ditutup dengan penutup khusus dan disterilkan. Setelah itu 

tambahkan 2 ml larutan TZC. 

3. Media  Tetrazolium Chloride (TZC) Soft Agar 

Timbang 4 gram glukosa, 4 gram pepton, 0,2 gram yeast, 2 gram beef 

extract. Semua bahan yang telah ditimbang ditambah dengan air 400 ml. 

Kemudian dipanaskan dalam microwave hingga semua bahan larut. Setelah itu 

dimasukkan ke dalam erlemenyer 500 ml yang berisi 2,8 gram agarose. 

4. Air steril 

 Sebanyak 400 ml air di dalam 500 ml erlenmeyer dicek pH dengan pH 

meter sampai diperoleh pH 7 kemudian disterilkan. Jika pH kurang dari 7 

tambahkan NaOH 0,2 M. Tambahkan HCl 0,2 M  jika nilai pH lebih dari 7. 

5. Buffer Fosfat 

 Buffer fosfat dibuat dengan menimbang kalium dihidrogen fosfat 

(KH2PO4) sebanyak 3,4 gram, kemudian dimasukan ke dalam  erlemenyer 125 ml 

dan dilarutkan dalam aquades sambil dihomogenkan dengan magnetic stirer. 

Diperoleh larutan kalium dihidrogen fosfat (KH2PO4) dengan konsentrasi 0,2 M.. 

Larutan KH2PO4 0,2 M dimasukkan dalam gelas ukur 500 ml dan dicek pH-nya 

dengan menggunakan alat pH meter, kemudian ditambahkan dengan NaOH 0,2 M 

yang dibuat dengan melarutkan 1 gram NaOH dalam 125 ml aquades  sebanyak 

10 ml. Kemudian ditambah dengan aquades mendekati 500 ml. Larutan 

ditambahkan tetes demi tetes NaOH sampai diperoleh pH 7.  

6. Mineral Oil 

 Minyak mineral/ mineral oil/ white oil sebanyak 200 ml disterilkan. 

Digunakan sebagai media penyimpanan bakteriofage. 
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7.  Phosphate Buffered Saline (PBS) 

 PBS  500 ml dibuat dengan komposisi 4 gram NaCl, 0,1 gram KCl, 0,7 

gram Na2HPO4 dan 0,12 gram KH2PO4. Dihomogenkan dengan magnetik stirer 

dan dicek nilai pH sampai 7. PBS digunakan sebagai media pengenceran 

bakteriofage. 

3.4.2. Sterilisasi Alat dan Bahan 

 Peralatan seperti tabung reaksi, petridish dan erlemenyer serta media – 

media yang telah dibuat disterilkan denggan autoklaf dengan suhu 121ºC selama 

20 menit, sedangkan peralatan yang segera pakai seperti jarum ose diterilkan 

dengan mencelupkan ke dalam alkohol 70% dan dibakarr dengan busen. 

3.4.3. Sumber Bakteriofage 

 Sumber bakteriofage diperoleh dari koleksi laboratorium plant protection 

kode isolat bakteriofage 5084 yang disolasi dari nurseri tanaman Eukaliptus. 

3.4.4. Peremajaan Strain Bakteri R. solanacearum   

 Isolat bakteri  R. solanacearum diperoleh dari koleksi Laboratorium Plant 

Protection. Isolat bakteri R. solanacearum EP 0221 diperbarui dengan cara 

diambil 1 lup kemudian di goreskan pada media TZC Agar secara zig zag dan 

diinkubasi selama 72 jam dengan suhu inkubator 27ºC.  

3.4.5. Propagasi dan Purifikasi Bakteriofage 

 Propagasi bakteriofage dengan menambahkan 1 ml isolat bakteriofage dan 

1 lup R. solanacearum dalam 100 ml NB. Suspensi dishaker selama 72 jam 

dengan suhu 37ºC. Kemudian, sel bakteri dipisahkan dari media dengan sentrifus 

pada 12.000 rpm selama 10. Tujuan sentrifus dalah memisahkan partikel 

bakteriofage dan bahan lainnya. Selanjutnya supernatan difiltrasi dengan filter 

membran berpori 0.22 µm. Partikel bakteriofage murni selanjutnya disimpan pada 

suhu 4°C hingga digunakan pada pengujian selanjutnya (Yamada et al., 2011).  

3.4.6. Kuantifikasi Bakteriofage 

 Kuantifikasi bakteriofage pada dasarnya sama dengan perhitungan bakteri 

yaitu menggunakan Standart Plate Count/ SPC. Jika pada bakteri yang dihitung 
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adalah banyaknya koloni sedangkan pada bakteriofage adalah terbentuknya  plak 

(zona bening). Plak yang terbentuk dihitung dengan satuan PFU/mL (Plaque 

Forming Unit/mL) (Adams  et al., 1959).  

 Plaque assay dilakukan mengikuti Askora et al. (2009) dengan cara 

menambahkan stok fage yang diencerkan sampai dengan 10
4
, kemudian dari 

masing-masing pengenceran tersebut diambil bakteri 1 ml suspensi filtrat 

bakteriofage ke dalam 1 ml suspensi bakteri R. Solanacearum. Selanjutnya 

suspensi tersebut dicampurkan dengan media  0,7% media TZC soft agar yang 

masih hangat (suhu sekitar 50°C) lalu dituang pada media permukaan media TZC 

agar dalam cawan petri dan diinkubasikan pada suhu 27°C selama 24 jam (Farid 

dkk., 2013). Kemudian diamati pembentukan plak dan dihitung populasinya 

dengan rumus:    

         
           

     
 

Keterangan∶ d : Pengenceran ke-  

  V: Volume fage yang ditambahkan 

3.4.7.   Inokulasi  Bakteriofage ke Bahan Pembawa dan Penyimpanan 

 Cara inokulasi bakteriofage ke bahan pembawa air steil, buffer fosfat dan 

mineral oil yaitu dengan perbandingan 1 : 1. Sebanyak 1 ml bakteriofage 

ditambahkan ke masing – masing bahan pembawa sebanyak 1 ml dalam setiap 

tabung. Sebelum disimpan, tabung dilapisi dengan aluminium foil, kemudian 

disimpan pada lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan suhu perlakuan. Masing 

– masing bahan pembawa yang telah diinokulasi bakteriofage di simpan pada 

suhu 4ºC di dalam kulkas, 18ºC di ruangan yang telah dimodifikasi suhunya,  

25ºC  pada suhu ruang dan 37ºC pada oven.  

 

3.5. Pengamatan 

Efektivitas bakteriofage diuji dengan cara mengambil 1 ml kultur bakteri 

Ralstonia sp. yang telah ditumbuhkan di media NB ditambahkan dengan stok fage 

sebanyak 1 ml pada masing – bahan pembawa, lalu diinkubasi pada suhu 27ºC 

selama 15 - 30 menit. Uji pada Ralstonia sp, sebanyak 10 mL TZC soft agar yang 

masih bersuhu 42ºC dicampurkan dan dihomogenkan, selanjutnya dituang ke 

media TZC Agar. Dinkubasi pada suhu 27ºC selama 24 jam. Efektifitas 
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bakteriofage tersebut dapat dihitung dari jumlah plak (zona bening) yang 

terbentuk, di mana semakin banyak jumlah plak yang terbentuk maka 

bakteriofage dalam menghambat bakteri target semakin efektif (Nindita dan 

Wardani, 2013). Parameter yang diamati adalah jumlah zona bening yang 

terbentuk dalam media agar yang telah di simpan dalam bahan pembawa dan suhu 

penyimpanan. Pengamatan dilakukan setiap 2 minggu sekali selama 8 minggu. 

 

 


