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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1.Tempat dan Waktu  

 Sampel tanah diambil dari rizosfer yang berada di Perkebunan Karet 

Kampung Sei. Mesiang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Seluas 2 Ha. Isolasi 

dan karakterisasi PGPR  dilakukan di Laboratorium Patologi, Entomologi dan 

Mikrobiologi (PEM) Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau dan identifikasi dilakukan di Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2018.  

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan yaitu sampel tanah, NaCl fisiologis 85%, kapas, 

plastik klip, alumunium foil, bahan pewarnaan gram bakteri, alkohol 90%, L-

tryptophan, NA, PDA, pikovskaya, reagen Salkowski dan aquades. Alat yang 

digunakan pada penelitian ini adalah inkubator, petridis, tabung reaksi, rak tabung 

reaksi, jarum Ose, spatula, bunsen, pipet volume, batang L, mikroskop, pipet 

mikro, colony counter, Magnetic stiret, labu Erlenmeyer, autoklaf, oven, gelas 

beaker, pH meter, vortex, shaker, timbangan analitik,  hot plate, kaca objek, 

laminar air flow, kamera, alat tulis dan bor tanah. 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode observasi, 

yaitu dengan mengambil sampel tanah rizosfer di perkebunan karet rakyat Kab. 

Kampar, kemudian mengisolasi bakteri PGPR yang didapat dilihat secara 

makroskopis. Pengamatan makroskopis (tanpa menggunakan mikroskop atau 

kasat mata) yang dilakukan meliputi bentuk koloni, elevasi koloni, permukaan 

koloni dan warna koloni. Pengamatan mikroskopis menggunakan pewarnaan gram 

dan uji biokimia  untuk mengidentifikasi genus bakteri PGPR. Uji Aktifitas 

biologi bakteri PGPR meliputi uji IAA secara kualitatif, uji pelarut fosfat dan uji 

daya hambat secara in-vitro.  
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pengambilan Sampel Tanah 

Pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara purposive 

sampling (penentuan titik sampel) yang akan diambil ditentukan terlebih dahulu. 

Sampel diambil sebanyak 5 titik secara diagonal sebanyak 100 g sampel 

tanah/titik kemudian dikompositkan (Saraswati dkk., 2007). Setelah 

dikompositkan diambil 200 g sampel tanah. Lokasi pengambilan sampel 

dilakukan di  perkebunan karet dengan umur tanaman 13 tahun. Sampel tanah 

diambil di sekitar tanaman karet yang banyak gulmanya dari lapisan atas 

permukaan dari kedalaman 0-20 cm. Lokasi sampel yang diambil tanahnya 

dibersihkan dari seresah, kemudian bor tanah gambut yang telah disiapkan dicuci 

menggunakan air bersih, disemprot dengan alkohol 70% dan air steril lalu, 

dikeringkan menggunakan tissu. Selanjutnya bor ditekan ke dalam tanah, lalu 

tanah yang berada dalam bor diambil menggunakan spatula. Sampel tanah yang 

diambil dimasukkan ke dalam plastik, ditutup rapat dan diberi label.  

3.4.2. Pengukuran pH Tanah 

   Prosedur kerja dalam analisis pH tanah adalah sebagai berikut: timbang 10 

g tanah, setelah ditimbang masukkan kedalam labu erlenmeyer kemudian 

ditambah dengan air aquades sebanyak 50 ml (pH H2O). Kemudian tanah yang 

sudah dicampur dengan air aquades dihomogenkan menggunkan shaker selama 30 

menit. Setelah dishaker selama 30 menit kemudian tanah diukur dengan 

menggunakan pH meter selama 5 menit dengan 3 kali pengulangan maka setelah 

melakukan pengulangan sebanyak 3 kali pH yang didapat dibagi menjadi tiga 

sehingga didapat pH sebenarnya (Fitra, 2015). 

 

3.4.3. Enumerasi Bakteri 

a. Pengenceran Sampel 

Penghitungan jumlah bakteri dilakukan dengan metode pengenceran 

berseri dengan menggunakan larutan NaCl fisiologis steril 0,85%. Sebanyak 10 g 

sampel tanah ditambahkan 90 ml NaCl fisiologis steril dan dihomogenkan dengan 

shaker pada kecepatan 100 rpm selama 1 jam. Siapkan 4 tabung reaksi dan isi tiap 

tabung reaksi dengan 9 mL NaCl fisiologis 0.85%, beri label 10
-1 

(pada gelas 



17 
 

beaker), 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

 dan 10
-5 

(pada tabung reaksi). Kemudian dari gelas beaker 

yang berisi 10 g sampel tanah yang ditambahkan  90 mL NaCl fisiologis 0.85% 

yang telah dihomogenkan, diambil 1 mL menggunakan mikro pipet, masukkan ke 

dalam tabung reaksi pertama yang berlabel 10
-2

. 

 Tabung reaksi berlabel 10
-2  

dihomogenkan terlebih dahulu dengan vortex, 

kemudian ambil 1 mL menggunakan mikro pipet, masukkan ke dalam tabung 

reaksi kedua yang berlabel 10
-3

 dan lakukan sampai pengenceran 10
-5

. Setiap 

tingkat pengenceran gunakan mikro pipet yang steril atau yang baru. Metode 

pengenceran dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1. Metode Pengenceran. 

b. Isolasi Bakteri 

 Larutan tanah dan NaCl 0,85% pada seri pengenceran 10
-2

-10
-5

 diteteskan 

menggunakan mikro pipet pada media padat Nutrient Agar (NA) dalam cawan 

petri sebanyak 0,5 mL, Sebelum penanaman larutan tanah dan NaCl 0,85%  harus 

divortex terlebih dahulu selama satu menit agar suspensi menjadi homogen. 

kemudian diratakan menggunakan batang penyebar. Setiap pengenceran diulang 

dua kali atau duplo. Inkubasi cawan petri pada posisi terbalik selama 1x24 jam 

dengan suhu 37
o
C.  

c. Menghitung Jumlah Koloni 

Metode yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni adalah metode 

cawan hitung. Prinsip dari metode ini adalah jika sel mikroba yang masih hidup 

ditumbuhkan dalam media, maka mikroba tersebut akan berkembang biak dan 

membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan kemudian dihitung tanpa 

10 g tanah 1 mL     1 mL      1 mL      1 mL      

             

 
         10

-1                 
10

-2 
       10

-3       
10

-4          
10

-5 
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menggunakan mikroskop. Bakteri yang telah dihitung pada cawan petri pada 

pengenceran 10
-2

-10
-5

. 
 
Cawan yang dipilih dan dihitung adalah cawan petri yang 

mengandung koloni antara 30-300. Jika tidak ada, maka dipilih yang mendekati 

300. Rumus menghitung jumlah koloni adalah sebagai berikut (Omar dkk., 1996). 

Jumlah koloni/mL = 
1

Vol.  Sampel
 x 

1

Faktor Pengenceran
 x Jumlah koloni dalam cawan 

3.4.4. Pemurnian Bakteri 

Metode yang digunakan dalam pemurnian ini adalah teknik goresan T. 

Isolasi bakteri dilakukan pada jumlah koloni 30-300 per petri. Masing-masing 

koloni akan ditanam pada petri yang berbeda untuk mendapatkan koloni tunggal. 

Media yang digunakan adalah Nutrient Agar kemudian diinkubasi pada suhu 

ruang selama 24 jam (Irfan, 2014). Koloni tunggal yang terpisah dari goresan 

dianggap sebagai koloni tunggal yang kemudian digoreskan secara zig-zag di 

dalam botol spesimen  dan disimpan untuk dilakukan uji-uji selanjutnya. Teknik 

goresan T dapat dilihat pada Gambar 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Teknik Goresan T. 

3.5. Pengamatan 

3.5.1. Karakterisasi Bakteri PGPR Secara Makroskopis 

Bakteri hasil inkubasi diamati secara langsung (makroskopis) pada bentuk 

koloni, elevasi koloni, permukaan koloni dan warna koloni berdasarkan tabel 

Parameter pengamatan morfologi makroskopis (Saragih, 2013) sebagai berikut : 

 

 

 

  

2 3 

1 
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Tabel. 3.1. Pengamatan bakteri secara makroskopis 

Variabel Kriteria 

Bentuk koloni 

 

 

 

Elevasi koloni 

 

Permukaan koloni 

 

Warna koloni 

Bulat, bulat dengan tepi bergelombang, bulat dengan tepi 

timbul, permukaan kusut, konsentrik, menyebar tidak 

teratur, filamen, bentuk-L, bulat dengan tepi berserabut, 

filiform, rhizoid, kompleks 

Halus, bergelombang, lobat, tidak teratur, sillat, 

bercabang, woll, benang, rambut 

Datar, timbul, konveks, gunung, umbonat, berbukit, 

tumbuh ke dalam media, krateriform 

Berwarna (sebutkan), tidak berwarna 

 

  

 
Gambar 3.3. (a)Bentuk Koloni (b)Permukaan Koloni (c)Elevasi koloni     

(Hadioetomo, 1993). 

 

5.3.2. Indentifikasi Genus Bakteri PGPR Secara Mikroskopis  

1. Pewarnaan Gram 

 Pewarnaan gram bertujuan untuk membedakan bakteri menjadi dua 

kelompok yakni, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri  yang 

A B 

C 
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dikelompokkan sebagai gram positif apabila selnya terwarnai keunguan atau biru 

gelap dan gram negatif apabila selnya terwarnai merah (Dewi, 2013). Perbedaan 

hasil pewarnaan ini disebabkan adanya perbedaan struktur dinding sel dan 

komposisi dinding sel kedua bakeri tersebut (Prameswari, 2015). 

Bakteri yang digunakan yaitu bakteri yang berumur kurang dari 24 jam. 

Prosedur kerja dari pewarnaan gram ini yaitu bersihkan preparat glass dengan 

alkohol 70% kemudian di fiksasi di atas bunsen, beri label pada bagian bawah 

preparat glass, pijarkan jarum ose kemudian dicelupkan ke aquades dan teteskan 1 

ose aquades pada preparat glass menggunakan jarum ose, pijarkan lagi jarum ose 

dan diambil bakteri dari media dengan cara aseptik lalu diratakkan di atas preparat 

glass, keringkan teteskan larutan zat warna methylen blue sebanyak 1 atau 2 tetes 

keringkan selama 30 detik, cuci dengan aquades, keringkan preparat dengan 

dianginkan, kemudian teteskan 1 atau 2 tetes larutan lugol selama 1 menit 

kemudian bilas dengan alkohol 70% dan di cuci dengan aquades, terakhir tetes 

larutan safranin sebanyak 1-2 tetes selama 30 detik kemudian bilas dengan 

aquades kembali dikeringkan dan diamkan terakhir amati dibawah mikroskop 

(Fitrah, 2015). 

2. Uji Biokimia 

Uji biokimia akan dilakukan sampai tingkat genus. Ciri- ciri makroskopis 

dan mikroskopis yang didapat akan merujuk pada buku Bergey’s (2004) untuk 

memilih mana golongan bakteri yang didapat. 

a. Uji Katalase 

Uji katalase digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam 

menghasilkan enzim katalase pada bakteri. Uji katalase dilakukan di dalam 

laminar air flow cabinet dengan menumbuhkan bakteri di media NA pada cawan 

petri, kemudian diinkubasi selama 1 hari. Satu ose isolat PGPR diambil dan 

diratakan diatas kertas katalase, lalu diteteskan dengan larutan H2O2 3% 2-3 tetes 

(Hajar, 2012). Uji positif ditandai dengan terbentuknya gelembung udara disekitar 

biakan koloni tersebut (Hadioetomo, 1993).  
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b. Uji Oksidase 

Uji oksidase dilakukan untuk membantu mengidentifikasi kelompok 

bakteri dengan kemampuan bakteri melakukan oksidase. Uji Oksidase dilakukan 

dengan menggunakan kertas oxidase strip dengan cara mengoleskan bakteri dalam 

cawan (Hadioetomo, 1993). Reaksi ditunggu selama 15 detik, hasil positif 

ditandai dengan munculnya warna ungu, sedangkan hasil negatif ditandai dengan 

munculnya warna merah muda (Pratita dan Putra, 2012). 

 

c. Uji Motilitas 

Uji motilitas bakteri dilakukan dengan isolat bakteri ditusukkan ke dalam 

media Sulfide Indol Motility (SIM) semi padat pada tabung reaksi menggunakan 

jarum ose tusuk steril. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37℃. Uji 

positif ditandai dengan pertumbuhan bakteri yang menyebar, maka bakteri 

tersebut bergerak (motil) dan bila pertumbuhan bakteri tidak menyebar maka 

bakteri tersebut tidak bergerak (non motil) (Yulvizar, 2013). 

 

d. Uji Fermentasi Glukosa 

Uji fermentasi glukosa isolat bakteri diambil 1 ose dan dimasukkan ke 

dalam media Phenol red broth glucose lalu diaduk. Media yang telah berisi isolat, 

diinkubasi selama 2 hari. Perubahan warna yang terjadi diamati. Warna merah 

mengindikasikan tidak adanya asam, sedangkan warna kuning mengindikasikan 

adanya asam (Pratita dan Putra, 2012). 

 

3.5.3. Aktifitas Biologi PGPR 

a. Uji  IAA Secara Kualitatif 

Bakteri yang mampu menghasilkan IAA di uji secara kualitatif dengan 

metode kolorimetri menggunakan reagen Salkowski (Gordon dan Weber, 1951). 

Pembuatan reagen Salkowski menurut  Gordon dan Weber 1951 yaitu dengan 

mengambil 1 ml 0.5 M FeCl3 di tambah 50 ml HClO4 50% [v/v], selanjutnya 

disimpan dalam botol yang tidak tembus cahaya atau ditutup dengan alumunium 

foil. (FeCl3 0.5M = 1.35 g/ 10 ml) (HClO4 50% = 25 ml HClO4 + 25 ml Aquades). 

Isolat PGPR diinokulasikan pada media Nutrient Agar datar yang disuplementasi 

triptofan dengan konsentrasi 100 ppm menggunakan teknik goresan T. Kemudian 
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diinkubasi pada suhu ruang selama 48 jam. Pereaksi Salkowski diteteskan pada 

isolat PGPR yang telah tumbuh di medium Nutrient Agar datar sampai merata. 

Selanjutnya isolat yang telah ditetesi pereaksi Salkowski disimpan dalam ruang 

gelap selama 30 menit. Hasil positif ditunjukkan dengan perubahan warna koloni 

isolat menjadi merah muda (Khalida dan Zulaika, 2015).  

b. Uji Pelarut Fosfat  

Isolat koloni tunggal bakteri yang disimpam di dalam botol spesimen 

ditumbuhkan dengan cara isolat bakteri diambil menggunakan jarum ose secara 

aseptis dan ditotolkan pada media Pikovskaya. Media tersebut diinkubasi selama 

7x24 jam pada suhu 37
o
C. 

Koloni yang tumbuh dan mampu membentuk zona bening diindikasikan 

sebagai isolat yang mampu melarutkan fosfat. Diameter koloni dan zona bening 

diukur berturut-turut setelah 24 jam sampai 7 hari (Karpagam and Nagalakshmi, 

2014). Cara menghitung IKF dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

IKF =   
𝐴

𝐵
 =

Diameter Total 

  Diameter Koloni 
   

 

Keterangan :  

A    = Diameter total  

B     = Diameter koloni  

 

Gambar 3.4. Cara Menghitung IKF. 

 

Tabel 3.2. Kategori indeks zona bening 

Indeks Zona Bening Keterangan 

≥ 1,59 Rendah 

1,6 – 2,12 Sedang 

2,15 – 2,59 Tinggi 

2,6 – 3 Sangat Tinggi 

Sumber: Ruwandani dkk., (2014) 

 

 

 

 

         B 

         A 
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c. Uji Daya Hambat Secara In-vitro 

Pengujian in-vitro dilakukan untuk mengetahui kemampuan beberapa 

bakteri antagonis dalam menghambat Fusarium sp. secara in-vitro. Uji antagonis 

dilakukan menggunakan cara oposisi langsung antara isolat-isolat cendawan 

Fusarium sp. dengan berbagai bakteri antagonis dalam media PDA (Kafrawi dkk., 

2015). 

Uji daya hambat bakteri PGPR  dilakukan berdasarkan metode Sutariati 

dan Wahab (2010). Uji daya hambat dilakukan dengan menanam isolat cendawan 

Fusarium sp. pada jarak 3 cm dari tepi cawan petri sebelah kanan dan pada jarak 3 

cm pada tepi kiri petri diletakkan isolat bakteri PGPR digoreskan sepanjang 3 cm.  

Pengamatan dilakukan dengan mengukur jari-jari pertumbuhan cendawan ke arah 

tepi petridis  (R1) dan jari-jari pertumbuhan cendawan ke arah bakteri (R2). 

Skema pengukuran uji daya hambat dapat dilihat pada Gambar 3.5. Selanjutnya 

data yang diperoleh digunakan untuk menghitung daya hambat (DH) isolat 

rizobakteri terhadap cendawan patogen, yang ditentukan dengan rumus:      

DH = 
𝑅1−𝑅2

R1
  X 100%   

 

 

Gambar 3.5. Skema Pengukuran Uji Daya Hambat. 

3.6. Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh dari lapangan dan laboratorium dilakukan 

secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar pengamatan 

morfologi secara makroskopis, mikroskopis dan aktifitas biologi. Reaksi biokimia 

disesuaikan berdasarkan buku panduan Bergey’s Manual of Determinative 

Bacteriology untuk menentukan genus bakteri yang didapat. 

 
Cendawan Bakteri 

R1        R2 


