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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
 

3.1. Waktu dan Tempat 

 Kegiatan penelitian telah dilaksanakan di Divisi Research & Development 

Laboratorium Plant Protection Department PT. Arara Abadi Perawang pada 

bulan Juni 2017 sampai September 2017 yang berlokasi di Kecamatan Tualang, 

Kabupaten Siak, Provinsi Riau. 

 
3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : laminar air flow cabinate, 

vortex, kawat ose, cawan petri, syringe steril ukuran 1 ml, rotary shaker, pot tray, 

sprayer, incubator, timbangan digital, penggaris, jangka sorong, kamera, kertas 

label, alat tulis. Bahan yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian ini adalah 

Isolat bakteri PGPR koleksi PT. Arara Abadi, bibit A. crassicarpa, media Yeast 

Peptone Glucose Agar (YPGA), media Natrium Agar (NA), bibit tembakau, dan 

aquadest. 

 
3.3.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 7 perlakuan dan 5 ulangan. Di mana setiap ulangan terdiri dari 1 rak pot 

tray yang berisi 40 bibit A. crassicarpa. Sehingga total bibit yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 1.400 bibit A. crassicarpa. 

Perlakuan terdiri atas : 

P0 = Kontrol negatif (tanpa perlakuan) 

P1 = Kontrol positif (mengikuti SOP Nursery PT. Arara Abadi, diberi fungisida 

dan bakterisida) 

P2 = Isolat PGPR BP AC 3.5 

P3 = Isolat PGPR 147 B 

P4 = Isolat PGPR T15 AC LIAR 2.2 KB 

P5 = Isolat PGPR 6 KB 

P6 = Kombinasi 4 isolat PGPR dengan perbandingan 1:1:1:1 
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Keempat isolat PGPR yang digunakan di atas merupakan isolat PGPR 

hasil pengujian hipersensitif dan uji kompatibilitas antagonis yang telah dilakukan 

sebelumnya.  

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Isolat  

Isolat PGPR koleksi laboratorium Plant Protection Department PT. Arara 

Abadi yang berasal dari akar dan tanah sekitar perakaran bibit A. crassicarpa yang 

telah diisolasi dan dikarakterisasi menghasilkan IAA, pelarut fosfat, siderofor dan 

antagonis patogen.  

 

3.4.2. Uji Hipersensitif 

Pengujian reaksi hipersensitif dilakukan terhadap isolat PGPR koleksi   

PT. Arara Abadi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah isolat bakteri 

yang ditemukan merupakan bakteri patogen tanaman atau bukan (Fanani dkk, 

2015). Pengujian hipersensitif dilakukan terhadap 8 kandidat isolat PGPR yang 

selanjutnya akan digunakan untuk pengujian uji kompatibilitas antagonis dan uji 

in vivo. Isolat-isolat yang akan diuji hipersensitif yaitu isolat P2 (BP AC 3.5),    

P3 (147 B), P4 (T15 AC LIAR 2.2 KB), P5 (6 KB), P6 (T2 P105 2.4 PK),             

P7 (145 B), P8 (146 B), dan P9 (148 B).  

Uji Hipersensitif dilakukan dengan menyuntikkan suspensi bakteri ke daun 

tembakau hingga membasahi ruang antar sel (Wulandari dkk, 2008). Suspensi 

bakteri dibuat dengan cara masing-masing isolat diperbanyak pada medium NA 

cair diinkubasi selama 24 jam pada rotary shaker. Masing-masing inokulum 

diinjeksi sebanyak 1 ml menggunakan syringe steril berukuran 1 ml jarum pada 

bagian belakang helaian daun tembakau yang sehat. Sebagai kontrol digunakan air 

steril. Daun tembakau diberi label sesuai isolat yang diinjeksi (Zuraidah, 2013). 

Pengamatan dilakukan setelah 48 jam dengan melihat gejala nekrotik pada daun 

tembakau (Wulandari dkk, 2008). Isolat yang menghasilkan gejala nekrotik tidak 

digunakan untuk pengujian selanjutnya. 
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3.4.3. Uji Kompatibilitas Antagonis 

Kompatibel yaitu kesesuaian antar mikroba apabila digabungkan sehingga 

kedua mikroba tersebut  tidak  saling mempengaruhi  atau  merugikan  satu  sama 

lain. Pengujian kompatibilitas antar antagonis dimaksudkan untuk mengetahui 

antagonisme antar isolat antagonis (Tabel 3.1). Isolat-isolat yang digunakan pada 

pengujian kompatibilitas antagonis ini merupakan isolat hasil pengujian 

hipersensitif yang telah dilakukan sebelumnya.  

Tabel 3.1. Uji Kompatibilitas Antagonisme Antar Isolat Antagonis  

Isolat P2 P3 P4 P5 P7 P8 P9 

P2 

P3 

P4 

P5 

P7 

P8 

P9 

- 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

- 

- 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

- 

- 

- 

√ 

√ 

√ 

√ 

- 

- 

- 

- 

√ 

√ 

√ 

- 

- 

- 

- 

- 

√ 

√ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

√ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Keterangan: - : tidak diuji; √ : diuji 

Metode yang digunakan yaitu masing-masing antagonis ditumbuhkan pada 

medium YPGA sebanyak empat isolat per cawan petri, diinkubasikan selama 2 

hari, selanjutnya cawan petri dibalik dengan posisi tutupnya di bawah. Antagonis 

lain yang diuji kompatibilitasnya sebanyak 0,2 ml dalam 4 ml 0,6 % agar air   

pada suhu 450C dituangkan pada permukaan medium tersebut, diinkubasikan 

selama 24 jam pada suhu 270C, dan selanjutnya diamati setiap hari ada atau tidak 

adanya zona hambatan. Antagonis yang kompatibel dan tidak kompatibel masing-

masing ditunjukkan dengan tidak adanya zona hambatan dan ada zona hambatan. 

(Prihatiningsih dkk, 2010). 
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3.4.4. Uji In-Vivo pada Bibit Acacia crassicarpa 

Uji ini menggunakan isolat PGPR untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

pengendalian penyakit. Tanaman yang akan digunakan yaitu bibit A. crassicrarpa 

yang telah berumur satu bulan dengan metode penyemprotan yang terdiri dari 

beberapa perlakuan : 

1. Kontrol negatif (tanpa perlakuan) 

2. Kontrol positif (mengikuti SOP Nursery PT. Arara Abadi, diberi fungisida 

dan bakterisida) 

3. Diberi isolat PGPR BP AC 3.5 

4. Diberi isolat PGPR Tunggal 147 B 

5. Diberi isolat PGPR Tunggal T15 AC LIAR 2.2 KB 

6. Diberi isolat PGPR Tunggal 6 KB 

7. Diberi kombinasi 4 isolat PGPR dengan perbandingan 1 : 1 : 1 : 1 

Aplikasi penyemprotan dilakukan dengan dosis 0,5 liter per perlakuan 

(100 ml/rak). Pemberian perlakuan dilakukan 2 minggu sekali untuk semua 

perlakuan. 

 

3.5. Parameter Pengamatan 

Dalam penelitian ini akan diamati : 

1. Penghitungan survival (jumlah tanaman yang hidup) 

Penghitungan survival dilakukan dengan melihat bibit Acacia crassicarpa 

yang diberi perlakuan bisa tetap bertahan hidup atau mati. Pengamatan dilakukan 

pada umur tanaman 75 hari setelah aplikasi dan dilakukan perhitungan persentase 

tanaman yang bertahan hidup dengan rumus: 

S	 = JTB
JTU	× 100	% 

Keterangan: 

S : Persentase tanaman yang hidup 

JTB : Jumlah tanaman yang bertahan hidup 

JTT : Jumlah total tanaman uji 
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2. Tinggi Tanaman (cm) 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada umur tanaman 75 hari setelah 

aplikasi. Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang yang diberi tanda batas 5 cm 

dari pangkal batang sampai ke ujung titik tumbuh tertinggi dengan menggunakan 

mistar. 

 

3. Diameter Batang (cm) 

Diameter batang diukur di atas 5 cm dari pangkal batang dan pengamatan 

dilakukan pada umur bibit 75 hari setelah aplikasi dengan alat pengukur diameter 

batang. 

 
4. Jumlah Daun (helai) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung seluruh jumlah daun yang 

terbentuk dari tanaman sampel. Pengamatan jumlah daun per tanaman dilakukan 

pada umur tanaman 75 hari setelah aplikasi. 

 

5. Kejadian Penyakit  

Pengamatan kejadian penyakit, yaitu diamati sejak tanaman 

memperlihatkan gejala penyakit pada setiap tanaman. Gejala yang ditimbulkan 

oleh bibit A. crassicarpa yang disebabkan oleh Xanthomonas ditandai dengan 

terlihatnya gejala bercak-bercak kecil dan perubahan warna pada daun. Bila 

kondisi lingkungan kondusif bagi penyakit, bercak akan berkembang menjadi 

hawar (Yuvika dkk, 2013). Penyakit yang disebabkan oleh Fusarium ditandai 

dengan batang yang terserang akan membusuk sehingga roboh dan mati (Chistita 

dkk, 2014). Persentase tanaman yang terserang penyakit diamati pada umur 

tanaman 30, 45, 60, dan 75 hari setelah aplikasi. Menurut Asniah dkk (2012), 

persentase kejadian penyakit didapat dengan menggunakan rumus: 

KP 	= �
 × 100 % 

Keterangan: 

KP : persentase kejadian penyakit 

� : Jumlah tanaman yang terserang 

N : Jumlah tanaman uji  
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3.6. Analisis Data 

Data Survival Rate yang telah didapat disajikan dalam bentuk grafik. Data-

data pertumbuhan yang ada, baik tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter 

batang dirata-ratakan dari 10 tanaman pada setiap ulangan dan perlakuan, lalu 

diolah secara statistik dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam RAL. Jika 

hasil analisis sidik ragam menunjukkan perbedaan yang nyata, dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%.  

Tabel 3.2. Analisis Sidik Ragam 
Sumber 

Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(DB) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 

F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 
Galat 
Total 

t-1 
(t)(r-1) 

tr-1 

JKP 
JKG 
JKT 

KTP 
KTG 

- 

KTP/KTG 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Keterangan: 

Faktor koreksi (FK) 																						=	G2/ t x r 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 							= ∑��j� – FK 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = �y2
� − FK 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG)       = JKT – JKP 

F hitung                                        = KTP/KTG 
 

Uji lanjut yang akan dilanjutkan adalah Uji Jarak Duncan (UJD) taraf 5%. 

Model Uji Jarak Duncan adalah sebagai berikut : 

UJD α= Rα (p, DB Galat) x √���/  

Keterangan: 

α                  : Taraf uji nyata 5% atau 1% 

Rα (p, DB Galat) : didapat dari table UJD dengan derajat bebas galat (DBG) 

p                  : Banyaknya perlakuan 

r                  : Banyaknya ulangan  

KTG                  : Kuadrat Tengah Galat 
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Data kejadian penyakit yang ada, disajikan dalam bentuk grafik 

perkembangan penyakit dengan menggunakan rumus AUDPC (Area Under 

Diseases Progress Curve). Untuk mengetahui model perkembangan penyakit 

dapat dihitung menggunakan rumus yang dicetuskan oleh Van Der Plank (1963) 

yang disebut rumus AUDPC yaitu: 

!"#$% =	& (�(+�(*+)
2 (-(*+ − -()

�.+

(/+
 

Keterangan: 

Yi   = kejadian atau keparahan penyakit pada waktu ke-(i) 

Yi+1 = kejadian atau keparahan penyakit pada waktu ke-(i+1) 

ti = waktu pengamatan ke-(i) 

ti+1 = waktu pengamatan ke-(i+1) 

n = jumlah pengamatan 


