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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Sampel tanah diambil dari tanah rhizosfer pertanaman sayuran di Jalan 

Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Isolasi dan karakterisasi 

bakteri dilakukan di Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi (PEM) 

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, dan untuk pengidentifikasian dilakukan di UPT Laboratorium Kesehatan 

Lingkungan Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2018. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunsen, pipet volume, 

gelas beaker, mikroskop, autoklaf, pH meter, vortex, cawan petri, hot plate, 

batang kaca penyebar, erlenmeyer, timbangan elektrik, laminar air flow, jarum 

ose, tabung reaksi, batang L, inkubator dan bor tanah. Bahan yang digunakan 

adalah NaCl fisiologis, alkohol, Nutrient Agar (NA), Potato Dextrose Agar 

(PDA), triptofan, aquades, aluminium foil, kapas, kertas label, medium agar 

Pikovskaya, reagen pewarnaan gram, dan reagen Salkowski.  

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode observasi, 

Sampel tanah diambil dari rhizosfer pertanaman sayuran di Jalan Kartama 

Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling pada kedalaman 0-10 cm pada 3 titik, yaitu pada tanaman 

kangkung, bayam, dan selada. Sebanyak 100 gram sampel tanah grumosol dari 

kedalaman yang sama dikompositkan untuk dijadikan sebagai sampel isolasi 

bakteri PGPR. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara purposive 

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

Sampel diambil sebanyak 100 gram tanah/titik dari kedalaman 0-10 cm kemudian 
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dikompositkan. Banyaknya jumlah anak contoh disesuaikan dengan luas areal 

atau petak tanah (Saraswati dkk., 2007). Pada tanah pertanaman sayuran sampel 

yang diambil terdiri dari 3 titik, masing-masing titik memiliki tanah yang 

dianggap berbeda.  

Sampel diambil dengan menggunakan bor tanah yang sudah bersih dan 

steril. Lokasi sampel yang diambil tanahnya dibersihkan dari serasah, kemudian 

bor bersihkan dengan air bersih, kemudian bersihkan dengan air steril, lalu bor 

tanah  yang disiapkan disirami dengan alkohol 90%. Selanjutnya bor ditekan ke 

dalam tanah, lalu tanah yang berada didalam bor diambil menggunakan spatula. 

Sampel tanah yang diambil dimasukkan kedalam botol sampel, lakukan hal yang 

sama saat pengambilan titik sampel selanjutnya. Sampel yang telah ditutup rapat 

diberi label dan kemudian dibawa ke laboraturium.  

 

3.4.2. Pengukuran pH 

Prosedur kerja dalam analisis pH tanah yaitu dengan menimbang 10 gram 

tanah, setelah ditimbang selanjutnya dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer 

kemudian ditambahkan aquades sebanyak 50 ml. Kemudian tanah yang sudah 

dicampur dengan air aquades dihomogenkan menggunakan shaker selama 30 

menit. Setelah dishaker selama 30 menit pada kecepatan 100 rpm, kemudian tanah 

diukur dengan menggunakan pH meter selama 5 menit dengan 3 kali pengulangan 

maka setelah melakukan pengulangan sebanyak 3 kali, hasil yang didapat dibagi 

menjadi tiga sehingga didapat pH yang sebenarnya (Fitrah, 2015). 

 

3.4.3. Enumerasi Bakteri 

Penghitungan jumlah bakteri dilakukan dengan metode pengenceran 

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

sampel tanah ditambahkan 90 ml NaCl fisiologis steril dan dihomogenkan dengan 

shaker pada kecepatan 100 rpm selama satu jam. Pengambilan pertama dilakukan 

dijadikan sebagai pengenceran 10
-1

, dari pengenceran 10
-1

 diambil 1 ml 

ditambahkan 9 ml NaCl fisiologis menjadi 10
-2

 dan seterusnya dilakukan sampai 

pada pengenceran 10
-6

. Penanaman bakteri dilakukan dengan cara memipet 0,5 ml 

menggunakan mikro pipet dari pengenceran 10
-2

-10
-6

 yang ditanam secara duplo 

pada media NA. Metode pengenceran dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Metode pengenceran bakteri 

Jumlah koloni yang dihitung dalam cawan petri adalah antara 30- 300. 

Menurut Waluyo (2008) jumlah koloni dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Jumlah koloni/ml = 
 

            
 x 

 

                  
 x jumlah koloni dalam cawan 

 

3.4.4. Isolasi Bakteri 

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. Setelah terdapat bakteri 

yang tumbuh pada media penanaman, kemudian isolat masing-masing diinokulasi 

secara aseptis pada Nutrient Agar miring. Kemudian diinkubasi pada suhu ruang 

selama 24 jam (Irfan, 2014). 

 

3.5. Parameter Pengamatan 

3.5.1. Karakterisasi PGPR secara makroskopis 

Pengamatan makroskopis meliputi pengamatan bentuk koloni, bentuk 

permukaan koloni, bentuk tepi koloni serta warna koloni (Ilham dkk., 2014). 

Karakterisasi dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Bentuk Morfologi dari Atas (Hadioetomo, 1993) 
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Gambar 3.3. Bentuk Morfologi dari Tepi (Hadioetomo, 1993) 
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              Gambar 3.4. Bentuk Morfologi dari Bentuk Penonjolan (Hadioetomo, 1993) 

 

3.5.2. Pengamatan Mikroskopis 

Pengukuran mikroskopis dilakukan dengan pewarnaan gram. Pewarnaan 

gram bertujuan untuk membedakan bakteri menjadi dua kelompok yakni, bakteri 
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gram positif dan bakteri gram negatif.  Gram positif merupakan organisme yang 

dapat menahan kompleks pewarnaan primer ungu kristal iodium sampai pada 

akhir prosedur (sel- sel tampak biru gelap atau ungu), sedangkan gram negatif 

adalah organisme yang kehilangan kompleks warna ungu kristal pada waktu 

pembilasan dengan alkohol namun kemudian terwarnai oleh perwarna tandingan, 

safranin (sel- sel tampak merah muda) (Hadioetomo, 1993). 

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 difiksasi di atas bunsen, beri label pada bagian bawah 

preparat glass, pijarkan jarum ose kemudian dicelupkan kedalam aquades dan 

teteskan satu ose aquades pada preparat glass menggunakan jarum ose, pijarkan 

lagi jarum ose dan diambil  bakteri dari media dengan cara aseptik lalu diratakan 

diatas preparat glass, keringkan tetesakan larutan zat warna methylen blue 

sebanyak 1 atau 2 tetes keringkan selama 30 detik, cuci dengan aquades, 

keringkan preparat preparat dengan dianginkan, kemudian teteskan 1 atau 2 tetes 

larutan lugol selama 1 menit kemudian bilas dengan alkohol 70 % dan dicuci 

dengan aquades, terakhir tetes larutan sebanyak 1-2 tetes selama 30 detik 

kemudian bilas dengan aquades kembali dikeringkan dan diamkan terakhir amati 

dibawah mikroskop (Fitrah, 2015). Hasil gram positif ditandai dengan munculnya 

warna ungu, sedangkan hasi gram negatif ditandai dengan munculnya warna 

merah muda (Pratita dan Putra., 2012). 

 

3.5.3. Identifikasi PGPR  

Identifikasi Plant Growth Promoting Rhizobacteria dilakukan di UPT 

Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru. Untuk mengidentifikasi 

bakteri dilakukan uji biokimia. Uji biokimia dilaksanakan sampai tingkat genus 

dan jika memungkinkan akan dilaksanakan sampai tingkat spesies. Uji biokimia 

akan merujuk berdasarkan buku panduan Bergey’s Manual of Determinative 

Ninth Edition. 

a. Uji Katalase 

Menurut Lay (1994), uji katalase digunakan untuk mengetahui adanya 

enzim katalase pada isolat bakteri. Katalase merupakan enzim yang dapat 

mengkatalisis penguraian hidrogen peroksida (H2O2) menjadi air dan O2. Uji ini 
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sangat penting dilakukan untuk mengetahui sifat dari suatu bakteri terhadap 

kebutuhan oksigen. Pengamatan uji katalase dilakukan dengan cara mengambil 

satu ose biakan bakteri kemudian diletakkan pada gelas objek dan ditetesi 

hydrogen peroksida (H2O2). Hasil uji positif ditandai dengan terbentuknya 

gelembung udara disekitar biakan koloni tersebut (Hadioetomo, 1993). 

b. Uji Oksidase 

Tujuan uji oksidase untuk mengetahui ada tidaknya enzim oksidase pada 

bakteri (Kismiyati dkk., 2009). 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  

c. Uji Triple Sugar Iron Agar (TSIA) 

Uji Triple Sugar Iron Agar (TSIA) merupakan rangkaian uji biokimia 

untuk melihat kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasikan gula yang 

terkandung di dalam media TSIA, yakni glukosa, laktosa, dan sukrosa. Hasil ini 

digunakan untuk membedakan bakteri yang termasuk kelompok 

Enterobacteriaceae yang bersifat gram negatif dan memfermentasi glukosa 

kemudian membentuk asam, sehingga dapat dibedakan dengan bakteri gram 

negatif lain.  Media yang digunakan mempunyai dua bagian, yaitu slant (miring) 

dan butt (tusuk) (Kismiyati dkk., 2009). Inkubasikan selama 2×24 jam pada suhu 

37℃. Perubahan yang diamati setelah inkubasi adalah warna medium kuning 

menandakan asam, warna medium menjadi lebih merah menandakan medium 

menjadi basa (Sardiani dkk., 2015). 

Interpretasi hasil : 

1. Hanya memfermentasi glukosa : bila pada dasar (butt) media bewarna 

kuning, maka bersifat asam. Dan apabila lereng (slant) berwarna merah 

maka bersifat basa. Kode untuk hasil seperti ini adalah K/A. Dan begitu 

sebaliknya, jika warna dasar (butt) tetap merah serta warna lereng (slant) 

berwana kuning maka kode untuk hasilnya adalah A/K. 
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2. Memfermentasi semua karbohidrat : bila pada dasar (butt) media bewarna 

kuning, maka bersifat asam. Dan apabila lereng (slant) berwarna kuning, 

maka bersifat asam. Kode untuk hasil seperti ini adalah K/K. 

3. Tidak memfermentasi semua karbohidrat : bila pada dasar (butt) media 

bewarna merah dan lereng (slant) berwarna merah, maka bersifat basa. 

Kode untuk hasil seperti ini adalah A/A. 

 

d. Uji Sulfur Indol Motillity (SIM) 

Uji motility 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℃. 

(Yulvizar, 2013). Uji motilitas dilakukan menggunakan media agar semisolid SIM 

(Sulfur Indol Motillity) untuk menguji kemampuan pergerakan bakteri dengan 

hasil positif ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan bakteri pada bekas tusukan 

jarum ose, dan hasil negatif jika tidak terdapat pertumbuhan bakteri. Pada media 

ini juga menunjukkan hasil terhadap uji indol yang menunjukkan kemampuan 

bakteri dalam menghasilkan enzim triptophase yang dapat menghidrolisis 

triptophan, yang dilakukan dengan meneteskan cairan konvacks pada isolat 

tersebut kemudian mengamati perubahan warna yang terjadi. Hasil positif 

ditunjukkan dengan terbentuknya cincin merah pada permukaan bakteri, hasil 

negatif ditunjukkan apabila tidak terdapat cincin merah (Kismiyati, dkk. 2009). 

e. Uji Simmon Citrate Agar (SCA) 

Uji sitrat merupakan uji yang dilakukan untuk mendeteksi kemampuan 

bakteri dalam memfermentasikan sitrat sebagai sumber karbon yang terkandung 

pada media, dengan bantuan enzim citrate permease sehingga menyebarkan sitrat 

ke dalam sel yang ditandai dengan terbentuknya perubahan warna pada media 

(Kismiyati dkk., 2009). Isolat diinokulasi pada medium miring SCA secara 

vertikal, dengan menggunakan metode goresan zig-zag pada bagian miring dan 

ditusukkan pada bagian dasar. Media diinkubasi pada suhu 28℃ selama 18-24 jam 

dan diamati perubahan yang terjadi. Uji positif ditandai dengan perubahan warna 

media menjadi biru dan uji negatif ditandai dengan tidak terjadinya perubahan 

warna pada media (Anggraini dkk., 2016). 
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f. Uji Urea 

Uji urea bertujuan untuk mengetahui bakteri yang memiliki enzim urease. 

Isolat diinokulasi pada medium urea dalam tabung reaksi secara vertikal dengan 

goresan zig-zag pada bagian miring dan ditusukkan pada bagian dasar. Media 

diinkubasi pada suhu 28℃ selama 18-24 jam. Uji positif ditandai dengan 

perubahan warna media menjadi pink dan uji negatif ditandai dengan tidak 

terjadinya perubahan warna pada media (Anggraini dkk., 2016). 

g. Uji Fermentasi Karbohidrat 

Pengujian fermentasi karbohidrat dilakukan untuk melihat kemampuan 

bakteri dalam memfermentasi karbohidrat pada media. Proses fermentasi 

karbohidrat akan menghasilkan sejumlah besar asam organik yang berasal dari 

tiap-tiap jenis gula, yaitu glukosa, laktosa, maltosa, manitol, dan sukrosa. Media 

fermentasi karbohidrat merupakan media cair yang berwarna merah. Hasil positif 

apabila warna media berubah menjadi kuning (terjadi fermentasi gula-gula) dan 

hasil negatif apabila tidak terjadi perubahan warna media (tidak terjadi fenmentasi 

karbohidrat) (Ismail dan Fariedah, 2014). Pada saat fermentasi, hanya bakteri 

yang bersifat aerob fakultatif yang dapat melakukan fermentasi glukosa 

sedangkan bakteri yang bersifat aerob obligat tidak dapat melakukan proses 

fermentasi glukosa ini (Kismiyati dkk., 2009). 

 

3.5.4.  Uji Aktivitas Biologi 

a. Analisis IAA Kualitatif 

Bakteri yang mampu menghasilkan IAA diuji dengan metode kolorimetri 

menggunakan reagen Salkowski (Gordon dan Weber 1951). Pembuatan reagen 

Salkowski menurut Gordon dan Weber yaitu dengan mengambil 1 ml 0.5 M FeCl3 

ditambah 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 yang terdapat di dalam botol spesimen diambil menggunakan jarum 

ose  secara  aseptis  dan diinokulasikan pada media Nutrient Agar datar yang 

disuplementasi triptofan dengan konsentrasi 100 ppm. Kemudian diinkubasi pada 

suhu ruang selama 48 jam. Reagen Salkowski diteteskan pada isolat yang telah 

tumbuh di medium Nutrient Agar datar sampai merata. Selanjutnya isolat yang 
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telah ditetesi pereaksi Salkowski disimpan dalam ruang gelap selama 30 menit 

(Kholida dan Zulaika, 2015). Isolat yang mampu menghasilkan IAA secara 

kualitatif akan berwarna merah muda, warna merah muda yang semakin pekat 

menunjukkan kandungan IAA yang dihasilkan oleh bakteri semakin tinggi (Dewi 

dkk., 2016). 

 

b. Kemampuan Pelarut Fosfat 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan isolat bakteri pelarut 

fosfat (BPF) dalam melarutkan fosfat dengan cara menghitung indeks kelarutan 

fosfat (IKF) dari masing-masing isolat BPF yang diperoleh. Kegiatan ini 

dilakukan dengan cara menumbuhkan isolat-isolat BPF yang telah dikoleksi 

sebelumnya pada media PVK. Isolat diinkubasi selama 48 jam-336 jam pada suhu 

ruangan (Islamiati dan Zulaika., 2015). Koloni yang tumbuh dan mampu 

membentuk zona bening diindikasikan sebagai isolat yang mampu melarutkan 

fosfat. Perhitungan nilai Indeks Kelarutan Fosfat (IKF) berdasarkan metode 

(Karpagam and Nagalakshmi, 2014) adalah sebagai berikut :      

    
 

 
 

   

   Keterangan :  

A    = Diameter total (diameter koloni +  diameter  

          zona bening )  

     B = Diameter koloni  

 

 

Gambar 3.4. Cara menghitung IKF 

 

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 daya 

hambat dilakukan dengan menanam Fusarium sp. dengan jarak 3 cm dari tepi 

cawan petri sebelah kiri dan kanan diletakkan bakteri PGPR. 

 

 

 

                 B 

A 
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Pengamatan dilakukan setiap hari terhadap pertumbuhan patogen dengan 

mengukur jarak pertumbuhan patogen ke arah tepi petridish (R1) dan jarak 

pertumbuhan patogen ke arah bakteri antagonis (R2). Skema pengukuran 

pertumbuhan koloni dapat dilihat pada Gambar 3.5 dibawah ini. 

 

Gambar 3.5 Skema pertumbuhan koloni (Kafrawi dkk., 2015) 

 

Untuk menghitung daya hambat isolat PGPR terhadap cendawan patogen, 

dengan rumus (Sutarianti dan Wahap, 2010) : 

   
(     )

  
        

Keterangan : 

E    = Isolat uji 

C   = Cendawan patogen 

R1  = Jarak pertumbuhan patogen ke arah tepi petridish (cm) 

R2  = Jarak pertumbuhan patogen ke arah bakteri antagonis (cm) 

DH = Daya Hambat 

 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan parameter yang diamati, 

disajikan dengan gambar dan tabel hasil pengamatan. 


